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A modern magyar társadalomtudományi
könyvkiadás egyik fontos könyvsorozata 2014
végén negyedszázados születésnapját ünnepelte, hiszen legendás első kötete, a Csak reformot ne a rendszerváltás vitái közepette,
1989-ben jelent meg, s azóta évente átlag 1,6
kötettel jelentkezik. Erre a „számvető ünneplésre” hívta meg az egykori kötetszerzőket és
szerkesztőket a Magyar Szociológiai Társaság
Oktatásszociológiai Szakosztálya (URL1) és
a ELTE Társadalomtudományi Kar Oktatás
és Ifjúságkutató Központ (URL2). A szerzők
és szerkesztők közül Hegedűs T. Andrást
(1943–1999), Kemény Istvánt (1925–2008),
Liskó Ilonát (1944–2008) és Várhegyi Györgyöt (1922–1998) sajnos már nem hívhattuk
meg, a harminckilenc kötetnek – rajtuk kívül
– huszonöt szerzője-szerkesztője volt. Néhány
fiatalabb kolléga úgy ítélte meg, hogy szerepe
– például egykori tanára mellett egy-egy kötet
kapcsán betöltött társszerkesztői pozíciója –
túl periférikus ahhoz, hogy ezen az ünnepi
konferencián felszólaljon, egy kollégánk már
visszavonult a tudományos élettől, s természe
tesen voltak, akiknek a kiválasztott időpont
nem volt jó – így a 2015 február. 2–3-i rendez
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vényre (URL3), melyen Csákó Mihály és
Semjén András elnököltek, tizennégy előadást
tervezhettünk: Bajomi Ivánét, Forray R.
Katalinét, Hrubos Ildikóét, Karády Viktorét,
Kelemen Elemérét, Kozma Tamásét, Ladányi
Jánosét, Lukács Péterét, Mazsu Jánosét, Nagy
Máriáét, Nagy Péter Tiborét, Péteri Gáborét,
Polónyi Istvánét, Sáska Gézáét. A konferenciá
nak nem volt igazi tematikus fókusza, az
előadók szabad kezet kaptak, hogy valamelyik
egykori Társadalom és oktatás-os kötetükből
kiindulva beszéljenek arról, ami éppen foglalkoztatja őket.
Amikor a Magyar Tudomány szerkesztői
felkértek, hogy készítsek tematikus blokkot
a konferencia anyagából, ami a mai magyar
oktatáskutatás valamifajta körképének volt
tekinthető – minden előadótól ígéretet kaptam, ezért súlyosan korlátozni kellett az egyegy személyre jutó terjedelmet. Végül azonban csak tíz szöveg készült el, ezek olvashatók
a továbbiakban.
URL1: http://oktatas.uni.hu
URL2: http://tatk.elte.hu/kutatokozpontok/oktatas
URL3: http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/18523
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A Cigányok, iskola, oktatáspolitika című kötetet még társszerzővel írtam. Munkatársam és
férjem, Hegedűs T. András a kötet megjelené
se idején már nem élt. A megalapozó kutatásokat azonban együtt terveztük és végeztük.
A kötet részei gondolatmenetünk szerkezetét
tükrözik: elméleti háttér, a cigányság részvétele az intézményes nevelésben, a cigánysággal kapcsolatos oktatáspolitika, a családi és az
iskolai nevelés összefüggései. Úgy gondolom,
hogy ezek a kérdések máig aktuálisak, a kilencvenes évek történései részei egy hosszabb
történetnek, amely napjainkig nyúlik.
A cigány, roma fiatalok intézményes oktatásának, nevelésének kérdései között két
olyan aspektus van, amelyeket határozottan
újabb fejleménynek gondolok – itt az újdonság a rendszerváltás idejére vonatkozik. Ezek
közül az egyik a kilencvenes években kialakult
és gyakorolt oktatáspolitika hatásai és problémái. A kötetben természetesen még nem
szerepelhetett a problémákra adott oktatáspo
litikai válasz, amelyre viszont az alábbiakban
ki fogok térni. A másik dimenzió pedig az
európai összefüggések határozottabb bevonása, tekintettel a roma közösség iránt az
Európai Unió egészében megnövekedett figyelemre.

Még a nyolcvanas évek végén végzett kér
dőíves és interjús adatfelvételünk legfontosabb
eredménye az a felismerés volt, hogy a cigányság önazonossága erősödik, ahogyan akkor
megfogalmaztuk: „a cigány etnikum újjászületőben” van. Társadalmi integrációjára akkor
van remény, ha a környező társadalom, min
denekelőtt az iskola megismeri cigány tanítványai kultúrájának sajátos színeit, és adaptálja ezeket az iskolára. Hasonló eredményeket kaptunk, amikor cigány általános iskolásokat kérdeztünk meg ilyen témákban.
A kilencvenes évek konkrét tapasztalatairól nehéz ma úgy írni az akkori kötet kapcsán,
hogy eltekintünk az azóta eltelt évtizedtől, az
azóta végbement változásoktól. Ezért úgy
gondolom, hogy kitérek a változásokra is,
amelyek az elmúlt évtizedben történtek. Arra
törekszem, hogy áttekintsem azokat a politikai, elsősorban oktatáspolitikai kezdeményezéseket, amelyek a cigány, roma népesség
helyzetének javítását, de legalábbis rendezését
célozták a rendszerváltás óta. Az áttekintés
nem terjed ki a probléma egészére, csak azo
kat a pontokat emelem ki, amelyek a jelenség
egészét megvilágítják, és amelyeket ma is
fontosnak látok. Az azóta megjelent kötet
(Forray, 2013) tanulmányainak egy része foly
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