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Gondolatok a roma gyermekek
olvasóvá nevelésérõl

Az iskola és a könyvtár – sokféle eljárást, módszert kidolgozott már, használ annak ér-
dekében, hogy gyermekeink minél jobban, hatékonyabban, minél többet olvassanak,
napi elfoglaltsággá, napi élménnyé váljon gyermekeink életében az olvasás. A korábbi
évtizedekben e módszerek az iskola, illetve a könyvtár keretein belül kialakult és mû-
ködõ eljárások voltak, melyek kevéssé vetettek számot a gyermek helyi kulturális kör-
nyezetével. Mára jelentõsen változott a helyzet az iskolák és a könyvtárak többsége
már külsõ partnert is keres olvasást megkedveltetõ eljárásaihoz, akcióihoz a roma kö-
zösségekbõl, a roma kultúra terjesztõi közül, illetve megjelent az olvasás, mint cse-
lekvés és mint minta a roma családokban. Mindez egy globalizálódó kultúrában vál-
tozik így, az uralkodó kulturális piaci viszonyok nyomása alatt. Most e folyamatokból
mutatok fel néhányat egy pillanatra, leginkább az elgondolkodtatás szándékával.

Mielõtt azonban belekezdenék a téma tárgyalásába, hadd tisztázzak egy örökké
kényes, jogosan felvethetõ és csak nehezen, mindig a pontos pedagógiai helyzet isme-
retében megválaszolható kérdést. 

Vajon van-e jogosultsága, értelme a roma gyermek és a magyar gyermek megkü-
lönböztetésének az olvasáskultúra szempontjából szempontból? 

Jogok tekintetében nyilvánvalóan nincs. A pedagógusnak és a könyvtárosnak le-
hetõleg otthon kell hagynia mindennapi elõítéleteit, a nevelt gyermekekkel kapcsola-
tosan környezetében létezõ sztereotípiákat s mindegyik gyer-meknek úgy kell megmu-
tatni, megtapasztaltatni a világot, ahogyan az abban a helyzetben legteljesebben lehet-
séges. Tudom, hogy nehéz, hogy nem mindig sikerülhet tökéletesen, de az erre való tö-
rekvés is már hoz eredményeket, a gyermekek, a szülõk látják és többnyire értékelik
az erõfeszítéseket.

Pedagógiai szempontból azonban egy mellérendelt különbségtételnek lehet jogo-
sultsága, ha az nem alakít ki többletjogot, ha annak értelme és tartalma egy speciális
pedagógiai helyzet speciális megoldása az integrált oktatás és nevelés keretein belül.
Ebben az értelemben a roma gyermek nem másként más, mint a vállalkozó, az ipari
munkás, a falusi, mezõgazdaságból élõ ember, vagy a közalkalmazott pedagógus gyer-
meke, aki sajátos és csak rá jellemzõ olvasási szokásokkal rendelkezik s akiket más- és
más módon lehet az olvasás, a könyvtár felé vezetni. Ez persze feltételezi a helyi társa-
dalom megfelelõ ismeretét, a valós állapotnak megfelelõ differenciált kép kialakítását
az olvasáskultúra helyi állapotait ismerõen is.

A roma közösségben élõ gyermekkel kapcsolatosan az olvasás felé vezetõ segítõ-
nek tisztában kell lennie azokkal a kulturális másságokkal, amit a mai magyar roma
kultúra (annak országos és helyi értékei, elgondolásai) ad a gyermeknek, amely kultu-
rális univerzumban értelmezõdik a gyermek minden olvasmányélménye. A segítõ az
eljárásbeli, módszertani különbségtétel során nem rangsorolhatja a kulturális értéke-
ket, mert az egyfelõl sérti a gyermek kulturális szuverenitását, másfelõl minden rang-
sorolás egy adott ideálisnak vélt, egy rendszert alkotó kulturális állapotot feltételezve
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fogalmaz meg határozott utakat, márpedig a roma kultúrának világszerte éppen az
alkalmazkodóképességet, a kultúra átörökítés és közvetítés sokféle formáját, a több-
nyelvûséget tartják nagy értékének. 

Ebben a partneri viszonyban fel lehet tárni a roma vezetõ, képviselõ számára,
hogy milyen pedagógiai, szakmai szükségszerûségek indokoltak módszertani különb-
ségtételt, illetve tisztázható hogy milyen megnyilatkozások értõdtek félre.

A megfelelõ helyzetértékelés elsõ mozzanata a gyermek családjának kulturális fel-
térképezése, hiszen az olvasóvá nevelõdés egyik fontos, a gyermek nevelõdése során
elsõként ható terepe a szülõi ház.

A roma család, mint az olvasóvá nevelés terepe
Az olvasóvá válás, információ- és könyvtárhasználóvá nevelõdés már a gyermek elsõ
eszmélésénél megkezdõdik, s az élete végéig tartó többnyire szocializációs folyamat,
melybe bele-bele hatol a tudatos pedagógiai tevékenység. Nagyon sok tényezõ befolyá-
solja ezt a nevelõdést s csak a tényezõk kisebb részérõl mondhatnánk csak azt mi
könyvtárosok és pedagógusok, hogy a képesek vagyunk befolyásolni, ellenõrzésünk
alatt tartani. Elsõsorban ilyenek a gyermek legszûkebb környezetében – családjában,
roma közösségében – mûködõ kulturális folyamatok. Ma még kevéssé ismert terep ez,
a kutatások sem voltak kíváncsiak a roma kisközösségek olvasásszociológiai folyama-
taira még kellõképpen. 

A roma család, tágabb értelemben a rokonsági rendszer együtt, egy településen élõ
tagjai elsõsorban verbális kommunikációval élnek, olvasási kultúrájuk, olvasáshoz va-
ló viszonyuk legalább annyira különbözõ, mint a társadalom magyar családjaiban. Jó
példa erre a sokféle viszonyulásra az egyik zalai kistelepülés külterületen élõ roma
(esetünkben beás) közösséghez tartozó nagycsaládnak a szokásai: A nagycsalád kere-
tein belül élõ két elemi (szülõk és gyermekek) családnak van otthon könyvgyûjtemé-
nye, s iskolás gyermekeik rendszeresen olvasnak (a tanuláson kívül is), vannak ked-
venc olvasmányaik, olvasott témáik. A szülõk olvasnak újságot, krimit. Az anya test-
vérének családjában van néhány könyv, a gyerekek csak tanuláskor olvasnak, a másik
testvér családjában pedig – tanuló gyermek nem lévén – nincs jelen az olvasás. A te-
lepülésrészen lakó, egyedül élõ közeli rokon csak „kalendáriumot” olvas, egy másik
egyedül élõ csak rádiózik, de a falu hirdetményeit rendszeresen elolvassa, és közvetíti
a közösség felé. Szóval ahány ház, annyi szokás. A nem olvasók aránya nagy a csalá-
don belül, de ez az arány – megfigyeléseim és számításaim szerint – nem sokkal tér el
a település belterületen élõ, mezõgazdaságból, segéd- vagy betanított munkából élõ
családjaitól. Az egyetlen lényeges különbség talán csak az, hogy a településen él olyan
magyar család, ahol szép darabszámú könyvgyûjtemény szobadíszként funkcionál,
ilyet az egyszerûbb, szegényebb beás családoknál nem találnánk. Azonban egy észak-
magyarországi gazdagabb romungró háztartásban erre is találtam példát. De a kü-
lönbségek ennél sokkal nagyobbak is lehetnek roma családok között, s ezek a különb-
ségek részben – az anyagi-szociális háttéren túl – a mai roma társadalom eltérõ nyel-
vi-kulturális állapotai miatt jönnek létre. A két jelrendszert (betû- és kottaírást) is
használó, híres zenész famíliában felnõtt romungro gyermek olvasáshoz való viszonya
jobb, s egyben természetesebb is, mint az archaikusabb, zártabb és szegényebb közös-
ségben élõ, vályog-vetõé, román nyelvet beszélõ beásé, akiknek nem természetes igé-
nyük volt korábban az olvasás, s a könyvet, az írást – s vele az iskolát és a könyvtárat
– régebben elidegenítõ tisztelet övezte. A mûveltségét tekintve a magyar paraszt és 
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ingázó munkás gondolkodásához igazodni akaró magyar anyanyelvû falusi roma kö-
zösségekben e tiszteletnek még ma is számos jele mutatkozik.

Ma a roma családok többségében ismert az olvasni- és írni tudás jelentõsége és
fontossága, azonban az olvasás presztízse az utóbbi években sem sokat javult. Több-
nyire szükséges minimális feltételnek tartják az olvasást, a tanulást, amivel ugyan
elõbbre juthatnak, de sokkal kisebb lépésekben, mint az ügyeskedéssel. Az olvasás
presztízse ott nõ meg, ahol nagy szükség támad jól olvasó és író családtagokra, mert
például a családfõ cigány önkormányzati testületi tag lesz, vagy a család egy tagja részt
vesz a helyi roma kulturális szervezet adminisztrációjában, esetleg hosszadalmas írás-
beli intéznivaló akad. Megfigyelhetõ, hogy néhány közösségben, ahol cigány kisebbsé-
gi önkormányzat mûködik, pár év alatt megnõtt a könyvtárhasználatok száma, sûrûb-
bek lettek e használatok s kirajzolódik egy szerves folyamat: az önkormányzati tag pá-
lyázatok letöltése és kitöltése okán tér be a könyvtárba, a teleházba, majd egy kis idõ
múlva családtagjaik is interneteznek s egy idõ után mindig akad, aki könyvet is kölc-
sönöz. Több esetben is elõfordult, hogy az olvasóvá ténylegesen nem vált önkormány-
zati vezetõ felesége és gyermekei, gyermekeinek ismerõsei rendszeres olvasókká vál-
nak s ez egy 80–100 fõs közösségben már jelentõs számú (10–20 fõs) olvasótábort is
kialakíthat. Természetesen az olvasótábor nagysága, a könyvtárhasználat sûrûsége a
könyvtáros hozzáállásán is múlik. Volt olyan település, ahol hamar eltûntek a roma
könyvtárhasználók (meg is jegyezte a könyvtáros, hogy tiszavirág életû kezdeménye-
zés volt, azonban arról nem tudott, hogy könyvtárától elidegenített táborának három
tagja már a mi könyvtárunkat látogatja) s van olyan település, ahol könyvtári segítõvé
vált néhány roma fiatal.

Természetesen az, hogy a roma családnak van-e saját gyûjteménye vagy nincs, il-
letve visz-e haza dokumentumot (tudva, hogy azért felelõséggel tartozik) vagy nem,
függ a roma olvasó szociális körülményeitõl. Néha elõfordulhatnak olyan nehézségek,
melyek lehetetlenné teszik a dokumentum otthoni védelmét (mert például hozzáfér a
3-4 éves kistestvér) és ez úgy interpretálódik a könyvtárban – egy kicsit félelembõl,
egy kicsit szégyenkezésbõl – hogy indoklás nélkül, valamilyen dactól vezérelve nem
akar kölcsönözni, még a legkedvezõbb felkínált feltételek mellett sem. Ilyenkor érde-
mes azokon a megoldásokon gondolkodni, amelyek biztosítanák a használni kívánt
dokumentum tárolását.

Ma leginkább, az általam ismert roma családok többségében, a roma közösség, a
család az olvasni vágyó magánügyeként, jogaként és lehetõségeként kezelik az olva-
sást, s bár az idõsebbek – nem olvasóként, orális hagyományozódásban élõ létükre –
fel-felhívják a figyelmet annak szükségességére, ez nem nagy hatású figyelmeztetés.
Egy-egy roma értelmiségi családtag, barát, ismerõs jelentõs változásokat hozhat ma-
gával, ez azonban már nem a család, hanem a helyi közösség egészének s tágabb érte-
lemben a magyarországi roma közösségnek a hatókörébe tartozik.

Az archaikusabb közösségekben élõ roma családoknál fellelhetõ az orális hagyo-
mány és az írásos kultúra egymásra hatásának egy gyönyörû példája, a mese kétféle
megformálása. Ugyanis a roma mesélõk a hagyományozódással, idõsebb mesélõktõl,
hallás útján eltanult mesék mellett szép számmal dolgoznak fel, s tesznek repertoár-
juk darabjává gyermekként olvasott, vagy az iskolában, óvodában a pedagógustól hal-
lott meséket, amint ezt a recens néprajzi gyûjtések mutatják. Azonban ezek a mesék is
átalakulnak, helyi változatok születnek, így sokan a roma közösségbõl ezeket is régi ci-
gány meséknek tartják, vagyis az olvasott, a könyvbõl megismert mese élõ részévé 
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válik a helyi roma kultúrának. Ez a folyamat azonban elsõsorban a magyar anyanyel-
vû közösségeknél figyelhetõ meg, míg a román nyelv egy archaikus változatát beszélõ
beások és a cigány nyelv valamely változatát beszélõ közösségek esetében ez a jelenség
ritkább. A nyitottabb, „polgárosultabb” roma közösségekben a mesélés hagyománya
mára visszaszorult, vagy teljesen eltûnt, felváltotta ritkábban a könyvbõl mesélés,
gyakrabban a mese- és rajzfilm kínálat.

Érdekes fejlemény, s úgy tûnik érint néhány nagy létszámú családot Zalában, a
„könyves” foglalkozás megjelenése. A családfõk ezekben a családokban az ócskapiaci
kereskedésük repertoárjában a könyvet is szerepeltetik, könyvet vesznek, adnak el,
cserélnek be másra. Számunkra azért érdekes, mert az árus családtagok bele-beleol-
vasnak a stand mellett egy-egy érdekesebbnek tetszõ mûbe, a szebb kivitelû mese-
könyveket ajándékba kapják a gyermekek, egyáltalán, bekerül a könyv – s már nem
csak mint eladandó termék – életük körforgásában. Nagykanizsán nyolcan váltak így
rendszeres könyvtárhasználóvá. (Egyikük például a könyvtárban kereste meg a ked-
velt regény folytatását.) A velük való kapcsolat a könyvtár számára is elõnyös, mert
egyfelõl segítenek a fölös példányok újraértékesítésében, másfelõl árult állományaikat
idõrõl-idõre áttekintve a könyvtár fellelhet még a könyvtár gyûjteménye számára ér-
téket jelentõ, beszerzendõ régi kiadványra. Vannak, akik papírgyûjtõ munkájuk köz-
ben, vagy a MÉH-ben lelnek olvasnivalókra. Eddigi tapasztalataim szerint mindannyi-
ukra jellemzõ, hogy elõször mindent elolvasnak válogatás nélkül, majd letisztul olva-
sói profiljuk, egy-két témát, szerzõt keresnek.

A helyi társadalomban élõ adott roma közösségben, – legyen az cigány, beás (ro-
mán) vagy csak magyar anyanyelvû – elsõsorban a közösség szervezõdési fokától függ
az, hogy mennyire segíti az olvasás terjedését, megerõsödését, milyen belsõ kénysze-
rítõ erõkkel hat a közösséghez tartozó gyermekeikre. A mai roma közösségek többsé-
gére még mondható: belsõ, illetve kifelé irányuló kommunikációjuk túlnyomó részben
szóbeli, helyi kultúrájukban az oralitás uralkodó. (Ugyanez, ha nem is ilyen mérték-
ben, de elmondható a falvak társadalmáról és a városok munkás társadalmáról is, s ez
arra mutat, hogy az olvasáskultúra állapota függ az adott közösség szociokulturális jel-
lemzõitõl, állapotától is.) Azonban ahol a helyi roma társadalom elkezdett intézmé-
nyes formákká szervezõdni, felértékelõdött az olvasás és az írástudás. Ahol kulturális
szervezet alakult, ott a kulturális rendezvények és kapcsolatok létrehozták a közössé-
gen belül azt a vezetõ, véleményformáló réteget, mely már olvassa és terjeszti a 
cigány irodalmat, mely az olvasást és az írást a helyi kultúra ápolásának szolgálatába
állítja. 

Az utóbbi évek jelenségei
Az utóbbi években felgyorsult a globalizáció az írott kultúra területén is a politikai sza-
badság kiterjedése és a földrajzi-gazdasági határok nagy részének megszûnése nyo-
mán. A zalai, somogyi és baranyai beás, nógrádi, és Duna-Tisza közi romungro közös-
ségekben azt tapasztaltam, hogy a roma fiatalokra is nagyon erõs a korcsoport olvasá-
si szokásainak, divatjainak és a média olvasást indukáló és (a vizualitás kizárólagossá-
gát elõidézõ, vizuális függõséget kialakító eljárásaival) olvasást gátló tényezõinek ha-
tása.

Az 1980–90-es években csak kis ütemû növekedés látható a könyvtárhasználat, a
kölcsönzött vagy vásárolt dokumentumok száma terén, de az ezredfordulón jelentõsen
megváltozott a helyzet: egyre több indok volt iskolapadba ülni, könyvtárba járni,
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könyvet kézbe venni. A változás három legerõteljesebb elemét említem csak itt: az
Internet hozzáférhetõvé válását a roma fiatalok számára is, a középkorú (18–40 év kö-
zötti) roma generációk korábbihoz képest nagy tömegû képzését és a roma civil szer-
vezetek számának döbbenetes növekedését. E három hatás együttesen azt jelenti,
hogy alig akad ma olyan roma nagycsalád, melynek valamely tagja ne tanulna, ne len-
ne rákény-szerítve olvasásra, a közmûvelõdés színtereinek látogatására. Így az olvasó
cigány miden gyermek elõtt már valóságos, gyakorlatában követhetõ tapasztalat, nem
úgy, mint például az errõl sokat mesélõ Orsós Jakab gyermekkorában, ahol még a
könyvtár fala közt levés is pszichikai teherként nehezedett az akkori gyermekekre. 
E három hatás azonban három különbözõ réteget hoz a könyvtárba: az Internet a kö-
zépiskolás korú fiatalokat (14–25 éves), a diplomaszerzés a fiatal felnõtt generációt
(18–30 éves) a roma közéleti szereplõk és munkanélküliek képzése a középkorosztályt
(25–40 éves). (Természetesen ez csak tendenciaként igaz.)

Az egyik leglényegesebb mozzanat mindegyik rétegnél ugyanaz: az elsõ kapcsolat
megteremtése az olvasással, a könyvvel. Az a pillanat, amikor a pedagógus, a könyvtá-
ros úgy adhat kézbe egy könyvet, egy folyóiratot, hogy azt várják, arra készülnek. Az
Internet okán betérõ esetében ennek az adó pillanatnak nehezebb megteremteni a kö-
rülményeit, hiszen õ egy gyorsabb információs világért, egy látszólag interaktívabb él-
ményért jön be, a könyv számára túl csendes, túl nehézkes. A könyvtáros, az adó felõl
is ott áll egy elutasító sztereotípia: a „nem olvasó internetfüggõ” képe, annak ellenére,
hogy az interneten is el kell olvasni dolgokat, sõt a fiatalok által legkedveltebb chat
merõ olvasás. Azonban az olvasmányélmény más, mint a chat, mint a funkcionális ol-
vasás s ezt kellene valahogy megértetni, megízleltetni a fiatallal. A fiatalt csak lassan
lehet az olvasás felé vezetni. Mi Nagykanizsán leginkább az õket érdeklõ témákban
ajánlunk olvasnivalót is (például autókról, motorokról, sportról, divatról, játékprogra-
mokról). De emellett megkeressük a fiatal környezetét is, hogy figyeljen rá: használja-
e a könyvtárat tanulásra, mûvelõdésre. Az is sokat segít, ha a család könyvtárba járni
nem tudó tagjai számára visz könyvet. Erre a legérdekesebb példa az egyik zalai kiste-
lepülésen lakó kislány esete, akit a nagymama mesekönyvért küldött be, hogy abból az
õ édesanyja, a nagymama lánya felolvasson esténként. A kislány a következõ alkalom-
mal lelkendezve újságolta, hogy éjszaka elcsente a mamának vitt könyvet és elolvasott
egy mesét, ami nagyon tetszett neki. Azóta is rendszeres látogatónk.

Összegzésképpen leginkább az mondható el a mai magyarországi roma társada-
lomról, hogy egyre inkább alakul írásos kultúrává, egyre gyarapodik kulturális termé-
se, egyre több mûfajba mutatja be beszélt nyelveinek teremtõ erejét. Ez egyre több ön-
bizalmat ad a roma kultúrában nevelõdõ gyermeknek és az õt segítõ pedagógusnak, s
egyre több tere lesz az iskola, a könyvtár és a roma szervezetek együttmûködésének. E
reményteljes összképet még az sem rontja, hogy miközben a roma fiatal megpróbál
úgy teljesíteni a magyar kulturális intézményekben, hogy sikeres legyen, immár saját
kultúráját is építõ roma értelmiségiként, s ebben próbál leküzdeni minden valós és
vélt hátrányt, aközben a kultúra szerkezete, a kultúra fogyasztási szokásai úgy változ-
nak, hogy minél gyorsabban (be)tanítható társadalmat, és benne ellenõrizhetõ értel-
miséget alakítsanak ki. 

Lehet, hogy lesz olyan olvasó, aki kétkedéssel fogadja gondolataimat, saját tapasz-
talatai alapján kevesli az olvasás irányába tett erõfeszítéseket. Én sem gondolom, hogy
az út végére értünk, még a közepére sem. De azt látom, hogy honnan indultak el a 
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roma közösségek: a könyv nélküliség állapotából s most hol tartanak: a könyvet létre-
hozó, használó roma kultúránál. S ez bizakodással tölt el.

FERENC KARDOS: Thoughts about education of the Romany children, helping them to
become readers.

According to the writing teachers and librarians, making endeavour to make reading
popular with Romany children have to be fully aware of cultural dissimilitudes, given
by the Hungarian Romany culture to the children, However, when making distinction
one must not classify the cultural values. Both teachers and librarians have to note the
values of the Romany culture and find the adequate methods.

FERENC KARDOS: Gedanken über die Erziehung der Roma Kinder zum Leser.

Der Pädagoge und der Bibliothekar, die für das beliebt machen des Lesens arbeiten,
müssen darüber im Klaren sein, welches kulturelles Anderssein die ungarische Roma
Kultur den Kindern vermittelt. Bei der Unterscheidung darf aber keine Rangordnung
zwischen den kulturellen Werten erstellt werden. Der Pädagoge, der Bibliothekar
müssen die Werte der Roma Kultur zur Kenntnis nehmen und die entsprechenden
Methoden  suchen.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gondozásában megjelent a
Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék

negyedik, bõvített és átdolgozott kiadása.
A tárgszójegyzék egységes, kidolgozott terminológiát biztosít a

neveléstudományi szakirodalom tartalmi feldolgozásához, valamint a magyar és
idegen nyelvû adatbázisokban való információkereséshez. A tárgyszójegyzék

nemcsak a pedagógiai szakkönyvtárak munkáját támogatja, hanem oktatási anyag-
ként is használható a könyvtáros képzésben.

A Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék megrendelhetõ az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeumtól (1089. Bp. Könyves Kálmán krt. 40. Lev. cím:

1363 Bp. Pf. 49.) illetve készpénzért megvásárolható a könyvtárban
(1055. Bp. Honvéd u. 19.). Ára 3 000 Ft
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