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Célkitűzés

Számos  hazai  és  nemzetközi  kutatás  tapasztalatai  alapján ma már  tudjuk,
hogy a cigány gyermekek, fiatalok iskolai sikeressége (is) több tényezőtől
függ. Nagy részben magyarázható a családnak a társadalomban való elhelyez-
kedéséből, a család szociokulturális jellemzőiből: a felnőtt családtagok iskolai
végzettségéből,  munkaerőpiaci  lehetőségeiből,  gazdasági  helyzetéből.  A
gyermekek és fiatalok iskolai beválását befolyásoló tényezők másik csoportja
a  cigányságnak  egy  közös  etnikumhoz  tartozása,  azaz  az  etnicitás.  A
kisebbségi etnikumhoz tartozó csoportok gyermekei egyszerre születnek bele,
ismerkednek meg a  nagy társadalom és  etnikumuk kultúrájával,  és  eltérő
módon és mértékben reprezentálják azokat. Az iskolai nevelés során tehát
nem „csak” arról van szó, hogy a kisebbségi etnikumhoz tartozó gyermekek
tanulmányi  lemaradását  kell  leküzdeni,  hanem  az  iskolai  nevelésnek
tekintettel kell lennie az etnikai kultúrára is.

Ahhoz tehát, hogy a gyermekek tanulmányi eredményességét befolyásoló
harmadik meghatározó elemről, az iskoláról, az iskola pedagógiai szolgálta-
tásairól gondolkodhassunk, meg kell ismernünk a roma gyermekek és szüleik
az iskolai szocializációval kapcsolatos szükségleteit, igényeit.

* A MAGYE XXX. Országos Szakmai Konferenciáján (Vác, 2002. június 21-én) elhangzott 
előadás.
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Alapvetés

Tanulmányok és  (empirikus  vizsgálaton alapuló)  hallgatói  szakdolgozatok
százai tanúskodnak arról, hogy a cigányság szociális helyzetének hangsúlyo-
zása alapot ad olyan téves nézeteknek, amelyek szerint a „cigány életmód”
ezzel a szociális helyzettel egyenlő, holott a „cigány életmód” nemcsak hát-
rányos szociokulturális helyzetet jelent, hanem jelenti azt a kultúrát is, amely-
ből ez a nép táplálkozott és amelynek révén mindmáig fennmaradt. „Nem
alaptalan az aggodalom: ha a figyelmet csupán a hátrányokra és hiányokra
fordítjuk, akkor elvész egy nép karaktere, lényegében megszűnik egy nép.”
(Diósi, 1998, 11.)

A különböző  etnikai-kulturális  csoportok  együttélésekor  mindig  gondot
okoz a kapcsolattartás és az egyéni sajátosságok egyidejű biztosítása. A kap-
csolatok (integráció) veszélye abban áll, hogy az erősebb csoport magába ol-
vasztja  (asszimilálja)  a  gyengébbet,  lehetetlenné  téve  számára  sajátosságai
ápolását.  A szegregáció viszont  csökkenti a külső befolyást,  de nehezíti  a
közös fejlődésben való részesedést,  ráadásul az előítéletek kialakulásához,
rögződéséhez vezet. Az integrációt sürgetők az egyenlőséget siettetik, míg a
szegregáció hívei a védelmet, a kultúramegőrzést részesítik előnyben – ami az
elkülönüléssel jár. A szerencsés az volna, ha a kettőt együtt tudnánk alkalmaz-
ni: elérni egy olyan integrációt, melynek ellenére a cigányság bizonyos fokú
autonómiája megmarad. (Tomka, 1991)

Az évezred küszöbén vitathatatlan tény, hogy Magyarország a plurális tár-
sadalmi fejlődésre törekszik, a különböző társadalmi csoportok érdekeinek ár-
nyalt  megjelenítésére,  képviseletére  (foglalkozás,  iskolázottság,  tulajdonlás,
vallás,  nyelv és  egyéb kulturális  minőségek,  politikai  gondolkodás stb.).  A
plurális társadalom immanens eleme a kulturális többértékűség. A demokrati-
zálódás folyamatában az esetleg nemzedékeken keresztül – a gazdasági „fel-
zárkózás” ígéretével  és igényével – vágyott  asszimiláció nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, felértékelődött a saját, az eredeti, a kisebbségi kultú-
ra igénye. Másfél évtizede túljutott a magyar társadalom azon a szinten, ame-
lyen a cigány etnikum különbözősége csak szociális problémaként jelent meg
és várt megoldásra. Az etnicitás elfogadása „felülről” kiindulva és lassan teret
hódít: szemtanúi és részesei vagyunk a cigányság saját kulturális és politikai
csoportosulásai intézményesülésének. A cigány kisebbség csoportjai a szük-
ségleteiket megfelelően szolgáló olyan megoldásokat keresnek a társadalmi
intézményrendszerek különböző szintjein,  amelyek a társadalomba történő
egyenrangú beépülésüket eredményezik. Ezt a törekvést az iskolarendszernek
és benne az egyes iskolának is támogatnia kell.
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Szocializáció két kultúrában

A cigány kisebbség csoportjai szükségleteinek a kielégítése az iskolai oktatás
egyik kardinális feladata, és egyben elvezetheti az iskolát a cigány gyermekek
problémáinak jobb megértéséhez is.

Korábban a  szociológia,  pszichológia,  antropológia,  de  még a  pedagógia
tudományának irányultsága is az volt, hogy minden ember, minden társada-
lom működésére egyetemesen érvényes törvényeket állapítson meg. Amikor
egyazon országban élő különböző csoportok közötti előítéletek megszünteté-
sére  törekszünk,  általában a  köztük  lévő  hasonlóságokat  és  azonosságokat
hangsúlyozzuk. Az összehasonlító vizsgálatok és a különbözőségek „halvá-
nyítása” azonban nem tudnak a különböző csoportok ugyanazon környezet-
ben történő eltérő viselkedésére magyarázattal szolgálni. Ha azonban az em-
beri természet, az emberi viselkedés egészen különböző változatait figyeljük
meg különböző kultúrákban élő  csoportoknál,  népeknél,  nemzetiségeknél,
megállapíthatjuk, hogy egy adott kultúrában ápolt, őrzött értékek más csopor-
tok számára ellenszenvesek, visszataszítók, idegenek is lehetnek. Korunk plu-
rális társadalmaiban az egyének és különböző csoportjaik is arra kényszerül-
nek, hogy figyelembe vegyék egymástól való különbözőségüket, eltérő érté-
keiket. Minden ember alapvető joga, alapvető kulturális joga, hogy az önmeg-
valósítás feltételét, a saját kultúra ismeretét, birtoklását, az önként történő
választás lehetőségét megkapja.

Ha egy országban egy többségi és egy kisebbségi kultúra él egymás mellett,
mindkettőnek számolnia kell a másik értékeivel, be kell építenie a gyökerét
alkotó kultúrák értékeit a saját kultúrájába. Vagy választanak az ellentétes
értékek  között,  vagy kompromisszumot  kötnek  közöttük.  Ebben  a  folya-
matban a környezet erőteljesen hat az egyénre. A folyamat valamennyi nyelvi
szintű megjelenítése (kultúraátvétel, akkulturáció modernizáció, urbanizáció,
indusztrializáció) ugyanabba az irányba mutat: szinte kizárólagosan a többségi
társadalom értékeinek átvételét jelenti.

Amennyiben abból a hipotézisből indulunk ki, hogy a többségi és a kisebb-
ségi kultúra morálisan egyformán érvényes, és az egyének és csoportok érték-
választásai  az alternatívák ismeretében és önkéntesen történtek,  noha nincs
erkölcsi alapja annak az igénynek, hogy a változások túlnyomórészt egyetlen
irányba mutassanak, a jelenséget tudomásul kell venni. Ha a folyamatot a ki-
sebbségi  csoport  tagjai  szempontjából  nézzük,  a  hangsúly  a  tanulásra,  a
szocializációra kerül: a kisebbségi kultúrához tartozóknak meg kell tanulniuk
két társadalmi közegben élni és boldogulni, a saját kisebbségi kultúrában és a
nagy társadalom kultúrájában működni. Egyaránt nehéz feladat asszimilálód-
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ni a többségi társadalomba, vagy egyszerre otthon lenni a kisebbségi etnikum-
ban és integrálódni a nagy társadalomba. (Forray-Hegedűs, 1998)

A kisebbségekhez tartozók szocializációját különböző elméleti modellekkel
lehet leírni.

A kulturális deficit modellje abból indul ki, hogy a szubkultúrából érkező
hiányát, hiányosságát, deficitjét pótolja a nevelés és oktatás eszközeivel. Ezen
az értelmezésen alapszik a magyarországi cigány tanulók besorolása a hátrá-
nyos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű csoportok közé az etnikai
szempont figyelmen kívül hagyásával. Erre a modellre épülnek az intelligen-
ciatesztek alapján történő definíciók, és ebből a forrásból táplálkozik a leg-
több felzárkóztató, kompenzáló iskolai program.

Egy másik szocializációs modell a kisebbségi kultúrák egyediségére, sajá-
tosságaira helyezi a hangsúlyt, és nem vesz tudomást a többségi és a kisebb-
ségi kultúra társadalmon belüli viszonyáról.

A harmadik modell a két kultúrára támaszkodó, egyfajta kultúraközi, bikultu-
rális szocializációt feltételez. A kisebbségi csoport tagjai beleszületnek saját
kultúrájukba, ennek a kultúrának a normáit, szokásait, értékeit, szereptartalmait
természetes, mintegy észrevétlen módon sajátítják el. A közoktatás, a tömeg-
kommunikáció és egyéb szocializációs ágensek közvetítésével érkező tartalmak
megtanulásával,  illetve  az  ezekhez  történő  alkalmazkodás  révén  pedig  a
többségi kultúrába is belenőnek. (Instance, 1986, idézi Forray-Hegedűs, 1998)
Abban a fejlesztésben, amelyben az OTKA T 034966 sz. kutatás keretében
többségi  tantervű általános iskolákkal  dolgozunk együtt,  a  kultúraközi  szo-
cializáció modelljét tartjuk érvényesnek.

A szülők és az iskola a kettős szocializációban

Melyek  azok  a  tényezők,  amelyek  a  kettős  szocializációt  könnyítik  vagy
nehezítik? Milyen feltételek között valósul, valósulhat meg a cigány család és
az iskola együttműködése?

A kettős szocializációban a két kultúrának átfedése, közös tartománya van.
Minél nagyobb ez a metszethalmaz, minél közelebb áll egymáshoz a többségi
és a kisebbségi kultúra, annál könnyebb és eredményesebb a szocializáció. A
konfliktusos tartalmak lassítják és nehezítik a kettős szocializációt.

Az eltérő időszemlélet

Konfliktusos terület a különböző etnikumok eltérő időszemlélete. Az iskola
pontos napirend szerint „üzemel”, melynek különösen neuralgikus eleme a
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tanítás  kezdete.  A roma  családok  egy  része  nehezen  illeszkedik  be  az
időbeosztás szempontjából is erősen strukturált  többségi társadalomba. Az
idővel  való  bánásmód  fontos  indikátora  az  ébresztőóra.  A Forray-Hegedűs
szerzőpáros kutatásában a korszerű technikai eszközökkel felszerelt családok-
nál nem talált ébresztőórát. Nem azért nem volt a cigány családoknak vekker-
órájuk, mert nem tudták beszerezni, hanem mert nem volt rá szükségük. A
felnőttek – elsősorban üzleti  – munkavégzése nem terelődött  szigorú idői
keretek közé,  csak a  gyermekek pontos  iskolába küldéséhez lett  volna rá
szükség, ehhez azonban a család egész életmódját, az időhöz való viszonyát
kellett volna megváltoztatni. (Forray-Hegedűs, 1998)

Eltérő életkori szerepek

A cigány család szerkezete eltér a nem cigányétól. Általában több generáció
él együtt, és erős kötődések alakulnak ki egymás között, miközben minden-
kinek megvan a maga dolga. Még a gyerekeknek is.

Az újszülött köré szerveződik az élet. Az egész család – nemtől, kortól füg-
getlenül – gondozza a csecsemőt, neveli a gyermekeket. Ingerdús környezet,
érzelmi és érzéki ingerek áradata veszi körül őket. Szükségleteiket azonnal ki-
elégítik, így életükben másképpen működik a biológiai óra. Az a biológiai
óra,  amely pszichofiziológiai  alapja  lesz  a  rendszeres  életnek,  tervezésnek,
előrelátásnak. Másképpen lesz rendszeres az élet, mást jelent és másmilyen
időtávon működik az előrelátás.

A hagyományos roma családban mindenki mindenben részt vehet, amihez
kedve van, semmire sem kényszerítik. A gyermek önállósodásával erősödik a
családi féltés. A kényeztetés és a féltés együttes hatására a szeparációs félelem
és a dackorszak nem jelenik meg életkori sajátosságként a cigány gyermekek
életében. (Oppelt, 1996)

A jogilag még kiskorú cigány gyermek teljes jogú tagja a családnak. 12
éves  kora  körül  már  nem is  „parancsolnak  neki”.  A serdülőkor  (és  ezzel
együtt  a  serdülőkori  válság  is)  kimarad  az  életükből.  Felnőtt-problémái
vannak.  Az  iskolában  azonban  még  gyermek,  a  nem  cigány  gyermekek
számára  is  nehezen  viselhető,  de  könnyebben  megszokható  –  gyakran
felesleges – kötöttségekkel.  Nem csoda,  hogy ebben az időszakban szakad
meg sok gyermek iskolai pályafutása. (Igaz, a tankötelezettség 16 éves korig
szól,  a  gyakorlatban  azonban  nem mindig  történik  hatékony igyekezet  a
cigány gyermekek megkeresésére,  ha  nem mennek iskolába.  Nemritkán a
magántanulói státusz legitimálja a fiatal iskolakerülését.)
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A gyerek  viharos  szeretet  tárgya  a  cigány közösségekben.  „Az  átlagos
cigány szülő és az átlagos cigánygyermek kapcsolatban több az intimitás, a
bensőség, és kevesebb az agresszivitás, mint az átlagos magyar szülő-gyerek
viszonylatában. Ennek az előnynek azonban a cigánygyermek az iskolában
semmi  hasznát  nem  veszi;  a  cigány  családi  nevelés  rendszerének  csak
hátrányos oldalai érvényesülnek.” (Kemény, 2000, 323.)

A családban szabadabb gyerekek a  mai  magyar  iskola  szemével  csupán
fegyelmezetlenebbek. A cigány családokban a gyerekek egyenjogúak, és ez,
pontosabban ennek (családi) nevelési következményei végképp elfogadhatat-
lanok  az  iskolában.  Különösen,  hogy  –  bár  kifinomult  érzelemvilággal
rendelkeznek – gyakran nem tapasztalhatók éles határok a különböző érzel-
mek között, ezért jellemző, hogy meglehetősen heves, ámde rövid ideig tartó
érzelemhullámok váltják egymást. Mindig mindenre figyelniük kell, a két vi-
lág, az otthon és az iskola világa tele van „következetlen”, számukra kiszámít-
hatatlan viszonyulásokkal. Az iskola, ha nem is veszélyes, de semmiképpen
sem biztonságos a roma gyermekek számára. Talán ezt a helyzetet kéne leg-
először az iskolának felismernie, és a biztonságos működés rejtett szükség-
letét kielégítenie, hogy a cigány gyermekek rendszeres, derűs iskolába-járását
megalapozhassa.

A korrigáló funkciójú visszacsatolás

A nagy társadalom és a saját kisebbségi kultúra bizonyos elemeinek (pl. for-
mális  kommunikáció, fegyelmi előírások teljesítése) – először az iskolában
tapasztalható – különbözősége esetén szükség van a pozitív visszacsatolásra,
hogy az iskolai integrációt eséllyel követhesse, kísérje a társadalmi integráció.
A negatív visszacsatolás azzal a veszéllyel jár, hogy a cigány gyermek és szü-
lője nem úgy éli át az iskola reakcióját, büntetését, mint a rossz gyermeki vi-
selkedésre  adott  minősítő  választ,  hanem úgy,  hogy a  magyar  pedagógus
üldözi a cigány gyermeket. A fegyelmezetlen magatartás negatív visszacsato-
lása tehát téves észlelést, rossz helyzetértelmezést jelent a pedagógus részéről,
ami  magától  értetődően nem a tanuló-tanár  viszony korrigálásához,  hanem
negatív érzelmek, ellenséges beállítódás kialakulásához vezet.

Azért  is fontos a gyerekkel  való pozitív viszony kialakítása a pedagógus
részéről, mert az egyértelműen befolyásolja a nem cigány tanulók hozzáállását
a cigány diákokhoz. Liskó (2001) megállapít néhány, a – pedagógus számára
problémát jelentő – kapcsolatfenntartást nehezítő tényezőt:
– hiányoznak a tanulás otthoni és iskolai feltételei,
– gondozatlanság,
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– nehezebben alkalmazkodnak az iskola szabályaihoz, ami a liberális neve-
lésből fakad,

– alacsony tanulási motiváció,
– kereső tevékenységükre hamar számítanak,
– korai szexuális érettség,
– védekező, agresszív magatartás,
– erős csoportszolidaritás.
A szerző megfigyelései szerint azokon az órákon, amelyeken a gyerekeknek
önállóságot hagyva, liberális módszerekkel folyt az oktatás, és a gyerekek ér-
zelmi  biztonságban érezték magukat,  a  cigány gyerekek aktívabbnak bizo-
nyultak az átlagosnál, ahol viszont tekintélyelv uralkodott és kemény fegye-
lem, a cigány gyerekek passzívak vagy fegyelmezetlenek voltak, unatkoztak.

A kognitív stílus

A fejlett  ipari országok kultúrájában az elemző kognitív stílus a legelfoga-
dottabb. „Akkor, viszont, amikor jelentős másik személyek magatartásának,
késztetéseinek  megértésére  törekszik,  választhat  értékekhez  kötött  gondol-
kodási stílust. Az is igaz ugyanakkor, hogy minél inkább kultúraspecifikusak
azok a fogalmak, szabályok, amelyeket a kisebbség tagja használ a problémák
megoldása  során,  annál  kevésbé  valószínű,  hogy problémamegoldó visel-
kedési repertoárja sikeres lesz a többségi társadalomban.” (Forray-Hegedűs,
1998, 31.) A különböző – például az iskolai életben keletkező – konfliktusos
helyzetek megélésében és feldolgozásában az értékekhez kötődő stratégiák
alkalmazása hatékonyabb lehet.

Kétnyelvűség, nyelvi hátrány

A kétnyelvűség a két kultúrába történő sikeres szocializáció fontos feltétele,
mert a nyelvtudás egyértelműbbé teszi a kisebbséghez tartozást,  a többségi
nyelv tudásának hiánya pedig igen leszűkíti a nagy társadalomba történő in-
tegrációt.

A többségi  nyelv hibás használata, az akcentus, a nyelvtani  hibák növel-
hetik a kisebbséggel kapcsolatos előítéleteket: a kisebbség tagját, esetleg az
egész kisebbséget nem elég értelmesnek minősíthetik ahhoz, hogy egy nyelvet
rendesen elsajátítson.

Jóllehet a fiatalok kisebb része beszéli  a cigány nyelvet,  mégsem feled-
kezhetünk meg róluk. Kétnyelvű diákként kell velük számolni, ami azzal jár,
hogy esetlegesen a magyar mondatokat le kell fordítaniuk cigányra, majd a
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választ vissza magyarra, ami – valljuk be – nem egyszerű feladat, különösen
egy 6-7 éves gyermek számára.

A cigány gyermekek nyelvezete nemcsak szerkezetében tér el a középosz-
tálybeli  gyerekek és az iskola nyelvezetétől,  nemcsak a nyelv absztraktabb
fogalmi elemei hiányoznak, hanem különbözik a szókincs mennyiségében is:
hiányos a tárgymegnevezés, ami egyszerűen a tárgyak ismeretlenségéből fa-
kad.  A hagyományos  cigány közösségekben a  gyermek  családi  szocializá-
ciójából általában hiányoznak azok a tárgyak: könyvek, játékok, íróeszközök,
hiányoznak azok a mindennapi élethelyzetek, tevékenységek, amelyekben az
írásbeliséggel kapcsolatos események előfordulnak. A funkcionálisan analfa-
béta  szülők nem közvetítenek gyermekeik számára számos olyan tárgyi  és
nyelvi ismeretet, olyan fogalmi készletet, amelyek a többségi társadalomban
általánosak és az iskolai sikerességhez nélkülözhetetlenek. (Réger, 1995) A
hanghordozás is sokak számára zavaró lehet. Gyakran hangosan beszélnek
egymással a cigány családokban. (A fokozott hangerő nagy valószínűséggel
inkább temperamentumfüggő tényező, mintsem etnikai jellemvonás.) Ez a je-
lenség például igen jól (ki)használható már kisiskolás kortól, mivel a hang-
erősség  változatainak  megismerése,  megtanítása,  gyakorlása,  adekvát  hasz-
nálata a kommunikációs gyakorlatok része. Bemutatásához, tanításához pedig
jól jön ennek a különbözőségnek a gyerekek segítségével történő megjelení-
tése, akiknek így már az első iskolaévben – ebből is – származhat sikerélmé-
nyük. Ahogyan arról a pozitív korrigáló funkció kapcsán már szó volt, egy-
egy viselkedésmódot nem helyes hibásnak, szükségtelennek minősíteni.  El-
lenkezőleg: szituációt kell  teremteni,  amelyben a gyermek megjelenítheti  –
egyébként rossznak tartott – szokásait úgy, hogy abban a helyzetben azok jók
lehessenek: hogy valamennyien láthassák, nem az a rossz, amit csinálnak, ha-
nem ahol, ahogyan, amikor csinálják.

Amikor Romano Rácz Sándor pedagógiai tanulmányának záró gondolata-
ként  arra  figyelmezteti  a  neveléssel  foglalkozókat,  hogy „Bizony az  önök
feladata nem kisebb, minthogy a néma gyereknek is értse a szavát!”, egyértel-
műen a „két értékrend, életszemlélet, gondolkodásmód, két földi modus vi-
vendi” együttélésében rejlő konfliktusforrások kezelésére és megelőzésére
utal. (Romano Rácz, 1994, 114., 105.)

Konfliktusok

Konfliktus alakulhat ki a családi kötődések és a többségi társadalom normái-
hoz való kötődés között.
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„Semmiféle  társadalmi  cselekvés  nem  lehetséges  konfliktusok  nélkül.
Sokan mégis azt várják, hogy a cigányok majd egyértelmű hálával fogadják,
ha 'törődnek velük', és ha az ellenkezőjét tapasztalják, arra a belátásra jutnak,
hogy a 'cigányokkal nem lehet semmit sem kezdeni.' Kiszámítható és előre
kiszámíthatatlan konfliktusokra józanul fel kell készülnünk minden lépésünk-
nél.” (Solt, 1998,1. 210., idézi Daróczi Józsefet)

A tanárjelöltek többsége úgy kerül a katedrára, hogy nincs felkészítve a ci-
gány gyerekek esetleges speciális igényeire, ezáltal tevékenységével az okta-
tási rendszerbe kódolt homogenizáló-asszimiláló tendenciákat erősíti: a más-
ságot  devianciának tekinti,  bünteti,  igyekszik  megszüntetni.  „Az  osztályte-
remből a tanár hitelvesztés kockázata nélkül nem zárhatja ki a valóságot, az
etnikai, vallási, világnézeti különbségeket, az egymás mellett létező életfor-
mákat,  életstratégiákat,  értékrendszereket,(...)  a  sokszínűség  demonstrálá-
sának politikai jogát és lehetőségét  visszakapott  társadalmat. Ezzel együtt
megjelennek a társadalom plurális létéből szükségszerűen eredő konfliktusok,
a  mássággal  kapcsolatos sztereotípiák,  előítéletek,  amelyek kezelésére nem
készítették, és még ma sem készítik fel a pedagógusokat.” (Kiss-Gombos,
1998, 14.)

Több  tanulmány  is  megjelent  a  pedagógus-hallgatók  előítéletességéről.
Szabó Ildikó  és  Horváth Ágnes  szerint,  az  általuk megkérdezettek (felnőtt
korosztály és a  kecskeméti  tanítóképzősök csoportja)  a felvázolt  csoportok
mindegyikét jobban elfogadják, mint a magyar állampolgárságú, Magyaror-
szágon élő, magyarul (is) beszélő cigányokat. A tanítóképzős hallgatók álta-
lában minden csoporttal szemben nyitottabbak, mint a korosztályuk, kivéve a
cigányokat. Sőt, a leendő (Kecskeméten tanuló) óvodapedagógusok több mint
75%-a ellenszenvesnek tartja a cigányokat. (Szabó-Horváth, 2001)

Forray szerint a belső differenciálatlanság, az azonos követelményszint, az
érzelmi melegség hiánya együttesen olyan környezetet alakít ki, mely kevéssé
képes a szociokulturális hátrányokkal és a kisebbséghez tartozás tudatával ér-
kező gyerekeknek megfelelő biztonságot és támogatást adni az iskolai sike-
resség érdekében. Felső tagozatban pedig még annyira sem felkészültek a
különböző kisebbségek elfogadására,  integrálására  a  pedagógusok,  mint  a
tanítók; ugyanis a tanárképzés kevéssé foglalkozik a más kultúrából érkező
diákok másságának, sajátosságainak kérdésével. Jóllehet olyan fejlesztéseket
ajánlatos szorgalmazni, melyek keretén belül mindenki egyenrangúan, képes-
ségeihez  mérten  tudja  tehetségét  kibontakoztatni,  érdeklődési  körét  megta-
lálni és fejleszteni (és joga is!) úgy, hogy még jól is érzi magát. Erre hozza fel
(követendő) példaként a multikulturális nevelést, ami nem egymás kötelező
szeretetét jelenti, hanem azt a kötelezettségünket, hogy tudjunk egymásról, és
a különbözőség iránti érdeklődés kívánatos, értékes. (Forray, 1990)
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Liskó (2001)  elcsépelt  témaként  említi  a  szülőkkel  való  kapcsolattartást,
ugyanakkor jelzi, a szegény szubkultúrában élő szülők nincsenek birtokában
az elvárt konvencionális középosztályi magatartásformáknak, ráadásul az át-
lagnál érzékenyebben reagálnak az intézmények felől érkező vélt vagy valós
sérelmekre.  A legproblémásabb gyerekek szülei  nem járnak szülői  értekez-
letekre, fogadóórákra, és mivel pont hozzájuk nem megy családot látogatni a
pedagógus,  a  folyamatos  kommunikáció  hiánya  következtében  kialakul  a
kölcsönös bizalmatlanság.

Velük vagy rajtuk?

Rajtuk teljesül be a rossz, és nem általuk.

Az előítéletes viselkedés a roma gyerekekkel szemben jobbára már kisisko-
láskorban megjelenik, amit az iskolai sikertelenség később tovább erősíthet.
Ennek következtében a cigány tanulók rosszul érzik magukat, tanulási moti-
vációjuk  csökken,  még  gyengébben  teljesítenek,  eltávolodnak  sikeresebb
társaiktól, s kialakul egy ördögi kör.

Az előítéletek tovább nehezítik helyzetüket, mely igazolni látszik az előíté-
letet, s megfogalmazódik a gondolat: „nem tudnak élni a lehetőségekkel”. A
társadalmi  tendenciák  működése  ugyanis  kirekeszti  őket  a  lehetőségek
köréből, még az előnyös megkülönböztetés is visszájára fordulhat, ezért ért-
hető, ha már csak azt akarják, hagyják békén őket, ne akarják a javukat. Ezért
lenne  fontos  minden  gyermek  számára  olyan  kedvező  iskolai  feltételeket
teremteni, melyek közepette a gyerek számít, érdeklődése és képességei, és
nem az az elsődleges, milyen környezetből érkezett. (Bordács, 2001)

Különböző megközelítések

„Meg  kell  találni  (a  kutatásoknak),  és  kímélet  nélkül  meg  kell  mutatni  a
megkülönböztetés és elkülönítés eseteit, módszereit, típusait, arányait és kö-
vetkezményeit, a roma gyerekek sikeres iskolai szereplésének akadályait, az
általuk  elszenvedett  hátrányokat,  de  meg  kell  találnia  és  be  kell  mutatnia
azokat az óvodákat, iskolákat és programokat is, amelyek le tudják küzdeni
ezeket a hátrányokat.” (Kemény, 2000, 327.)

Erre tett  kísérletet Wizner Balázs, amikor két iskolakísérletet hasonlított
össze: a tiszabői általános iskolában Freinet-módszer alapján dolgozó egyet-
len osztályt és a nyírtelki iskolát. A tiszabői iskola plusz állami támogatás nél-
kül működött, a nyírtelki komoly financiális többletráfordítást igényelt. Előb-
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bi szomorú sorsa az lett, hogy a tanárt elbocsátották, de – szerencsére – talál-
tak a gyermekek és a pedagógus számára a közelben olyan iskolát, amely be-
fogadta őket. Mi volt a probléma? Wizner Balázs szerint túlságosan is cigá-
nyok voltak, ami nem illett egy nemzeti ideológia képébe (nem is volt orszá-
gos igény a bevezetésére, pedig nem túl költséges, viszont hatásos, hatékony).
A nyírtelki iskola modellje pozitív visszhangra talált. A nyírtelki kisiskolások
kollégiumban,  szüleik  hétköznapi,  mindennapi  viselkedési  mintájától  távol
éltek a tanítási napokon, hogy kollégium és iskola egymást támogatva szocia-
lizálhassa a jólnevelt, „cigányvonást” kevésbé mutató gyermekeket. Felmerül
a kérdés (és nem csak a cigány gyerekek esetében!), hogy az elsajátított tan-
anyagmennyiség-e a perdöntő jelzés arra nézve, hogy az iskola mennyire jól
funkcionál? Wizner tanulmányában olvashatjuk, hogy „a valódi teljesítmény
az a sajátos szocializációs hatás, melynek következtében a gyerek magáévá
teszi azokat a kulturális mintákat, melyek alkalmassá teszik arra, hogy képes-
ségeinek megfelelően találja meg helyét a világban.” (Wizner, 2000, 406) A
tiszabői tanulók – és szüleik is – képesek voltak felismerni azokat az értéke-
ket, melyek megszerzésével érvényesülni tudnak.

Bonifert Márta (2000) a Lázár Péter alapította nyírteleki „Kedves-házat” jól
működő „sziget”-ként jellemzi, ahol az iskola nemcsak oktatási intézmény-
ként funkcionál, hanem szociális biztonságot is nyújt kollégiumi szolgáltatá-
sával: minden feltételt megad a játékhoz, tanuláshoz, az iskolai hiányosságok
pótlásához.  A gyermekek pedig a  hétvégeken „rejtett  üzeneteket”  visznek
haza a kulturált étkezési szokásokról, a fogmosásról, a napirend beosztásáról.
(Az irodalomjegyzékben szerepel a Bordács-Lázár szerzőpáros munkája is a
Kedvesház-programról, az újságírónő írását az ÉS szélesebb körű olvasótábo-
ra miatt idézem.)

A kérdés számunkra (is) az, hogy az iskolának sikerül-e elérhetővé tenni a
cigány gyermekek és szüleik számára ezeket az értékeket?

„...nehezen képzelhető el,  hogy a hátrányok behozhatók úgy,  hogy a hát-
rányosabb helyzetűek  rosszabb körülmények között  dolgoznak,  mint  azok,
akikkel szemben hátrányuk van.” (Solt, 1998. I. 205.)

A körülmények az iskola ethoszát, légkörét, tárgyi ellátottságát és számos
egyéb tulajdonságát jelentik. Olyan iskolában éreznék jól magukat a cigány
gyermekek,  amilyenben  minden  gyermek  jól  érezheti  magát.  Korunkban
elterjedt  az  ismeretek  jelentőségét  túlhangsúlyozó  gondolkodás.  Ezzel  a
szemlélettel az iskola felmentést kap a nevelésszervezés sokkal összetettebb
feladatai alól, és egyúttal mentesül az összes többi szervezet és személy is,
amelyeknek és  akiknek a  befolyása óhatatlanul  érvényesül  a felnövekvők
személyiségének formálódásában. (Zrinszky, 2000) A gyermekeket, köztük a
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cigány gyermekeket  körülvevő szervezetek és  személyek hatására  alakul  a
társas viszonyok és társadalmi integrációk jellege, dinamikája is.

Galileitől  tudjuk,  hogy az embert  nem lehet  valamire  megtanítani,  csak
hozzá lehet segíteni ahhoz, hogy a tudást maga szerezze meg. Galilei tanítása
a demokratikus jogállam működéseinek elsajátítására is igaz. Hosszú tanulási
folyamat előtt állunk.

Csatlakozunk a Forray és Hegedűs szerzőpáros (1998) véleményéhez, mi-
szerint a nyelvi problémák, az elvont fogalmi gondolkodás, a szimbólumok-
kal való bánásmód problémái jelekként, és nem okokként is értelmezhetők. A
roma gyermekek óvodai és iskolai sikertelenségének lényeges összetevője az
óvodás gyermek, illetve az iskolás gyermek szereptartalmainak hiányos elsa-
játítása.  Azokat  a  normákat,  igényeket,  amelyek  az  iskolai  viselkedéshez
szükségesek,  modellálni  kell,  tehát  meg  kell  ismertetni  a  cigány  gyer-
mekekkel és szüleikkel, el kell fogadtatni, majd segíteni azok belsővé válását.

Mi  az  OTKA támogatásával  velük szeretnénk együtt  dolgozni.  A szabad
tanulás (Freiarbeit)  (Gaál-Horváth, 1997; Horváth,  2000)) a gyermekekhez,
szülőkhöz és pedagógusokhoz illeszkedő, köztük hidat teremtő adaptációival
szeretnénk újabb ecsetvonásokkal gazdagítani egy immanensen nagy szabad-
ságfokú,  minden gyermek, szülő és pedagógus által  „háziasítható” tanulás-
szervezési módot, egyben segíteni a két kultúrában szocializálódó roma gyer-
mekek iskolai  boldogulását,  gyermekek és  szüleik hétköznapi  boldogságát.
Mindezt tehát nem rajtuk akarjuk végrehajtani, hanem velük kutatni, csinálni.
Szabadon  és  közösen  megválasztva,  hogy  milyen  projektet  kívánunk  az
életünkkel legitimálni.

A tanulmány az OTKA T 034966 sz. kutatás keretében készült.
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