
VILÁGBANK MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPVISELET 
 NGO TANULMÁNYOK 3. SZÁM 
 

MODELL PROGRAMOK 
HATÉKONYSÁGA A 

KÖZÉPISKOLÁS ROMA 
FIATALOK KÖRÉBEN 

Hegyesiné Orsós Éva 
 Bohn Katalin 
 Fleck Gábor  
 Imre Anna 

 

23027
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



TARTALOM 
 

1. A kutatás dilemmái .......................................................................................................... 1 

2. A kutatás megtervezése, lefolyása ................................................................................... 2 

3. Iskolázottság, képzettség.................................................................................................. 4 

4. A roma gyerekeket oktató-nevel intézmények .............................................................. 7 

4.1. Képzési programok, oktatási - nevelési formák .......................................................... 10 
4.2. Az iskolák min sége .................................................................................................. 12 
4.2.1. Az iskolák presztízse............................................................................................... 12 

4.2.2. Tárgyi feltételek .................................................................................................. 15 
4.2.3. Személyi feltételek .............................................................................................. 17 
4.2.4. Az iskolák vezet i ............................................................................................... 20 

4.3. Az iskolák finanszírozása........................................................................................... 21 
4.3.1. Költségvetési támogatás....................................................................................... 22 
4.3.2. Az iskolák gazdálkodása – adományok – vállalkozások ....................................... 23 

5. Az intézményekben tanulókról...................................................................................... 25 

5.1. A tanulók jellemz i.................................................................................................... 25 
5.1.1. Életkor................................................................................................................. 28 
5.1.2. Nemek aránya...................................................................................................... 29 
5.1.3. Romák és nem romák aránya, egymáshoz való viszonyuk.................................... 30 
5.2. A családok jellemz i .............................................................................................. 31 
5.2.1. A családok nagysága............................................................................................ 32 
5.2.2. A családi együttélés ............................................................................................. 32 
5.2.3. A szül k társadalmi helyzete ............................................................................... 33 
5.2.4. A családok anyagi helyzete.................................................................................. 34 
5.2.5. A szül k viszonya az iskolához, a tanuláshoz ...................................................... 36 

6. Következtetések, javaslatok........................................................................................... 37 

IRODALOMJEGYZÉK.................................................................................................... 40 

 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK 

 

A "Modell programok hatékonysága a középiskolás roma fiatalok körében" cím
tanulmányt Hegyesiné Orsós Éva (a munkacsoport vezet je), Bohn Katalin, Fleck Gábor és 
Imre Anna készítette, Helen Shahriari, Dena Ringold és Mary Canning segít
közrem ködésével. Az anyagot szerkesztette Jankovics Dóra. 

Csongor Anna és Radó Péter felbecsülhetetlen szakmai támogatást nyújtott a munkához. 

Szeretnénk külön köszönetet mondani azon szül knek, diákoknak, iskolaigazgatóknak 
és tanároknak akik megosztották velünk tapasztalataikat és ezzel nagymértékben 
hozzájárultak a tanulmány sikeréhez, valamint Buzetzky Tündének, a roma ügyek iránt 
tanusított elkötelezettségéért. 
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A Világbankkal 1999. június 4-én kötött szerz désben arra vállaltunk kötelezettséget, 
hogy összegy jtjük és elemezzük azoknak a középiskoláknak a m ködési tapasztalatait, 
amelyek mindenekel tt arra vállalkoztak, esélyt adnak a roma gyerekeknek a középiskolai 
tanulmányok sikeres befejezésére, a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre. Kutatásunk során 
érdekl désünk középpontjában az állt, milyen jellemz kkel írhatók le azok az oktatási –
nevelési intézmények, amelyek alapításuk pillanatától kezd d en f ként a roma fiatalokkal 
való együttm ködésre szervez dtek. Úgy gondoltuk, ezzel érthet bbé válik, miért 
jelentkeznek a fiatalok ezekbe az intézményekbe, mi történik velük a képzés során. 

A Világbankkal kötött szerz dést a SOROS Alapítvány is támogatta. Az Alapítványnak 
érdeke f z dött a kutatáshoz, hiszen szinte kivétel nélkül valamennyi középiskolai modell 
létrejöttét, m ködését – szakmailag és anyagilag - támogatta. 

1. A kutatás dilemmái 

Már a kutatás legelején tudtuk, hogy a megrendel két leglényegesebb kérdésére csak 
közvetett úton tudunk majd válaszolni. A megrendel t az érdekelte, hogy a különböz
iskolatípusokban milyen a gyerekek teljesítménye, s az, hogy ezek az iskolák hogyan 
befolyásolják továbbtanulásukat, a munkaer piacon való elhelyezkedésüket. Módszertani 
ajánlásaik között – igen logikusan – szerepelt a roma és nem roma gyerekek helyzetének, 
teljesítményének országos és helyi, az adott iskola szintjén történ összehasonlítása. 

A válaszadást nehezítette, hogy viszonylag kevés azoknak az intézményeknek a száma, 
amelyek els dlegesen a roma gyerekeknek szólnak. A riportból egyébként majd kiderül, hogy 
az összes ilyenben jártunk. Ezeknek az intézményeknek alig hasonlítható össze a munkájuk, 
hiszen – céljaikkal összhangban – egymástól eltér feladatra vállalkoztak. Van közöttük 
gimnázium, kollégium, a tanuláshoz hátteret biztosító intézmény és szakiskolák. Azt is lehet 
mondani, hogy ezeknek az intézményeknek egy része nem tekinthet hagyományos 
értelmében vett középiskolának. Semmiképpen nem az a Mánfai Kollégium, és nem az a 
Józsefvárosi Tanoda. 

A folyamatok elemzését nehezítette, hogy ezek az intézmények nem tekintenek vissza 
régi múltra. A 10 éve alapított Don Boscot most nem számítva, átlagosan a harmadik - 
negyedik tanévüket kezdik. Ebb l adódik az is, hogy ezen iskoláknak a gyerekek jöv jére, 
továbbtanulására, a munkaer piacon történt elhelyezkedésére vonatkozóan nem is 
feltételeztük, hogy messzemen következtetéseket vonhatunk le. Nem kevés nehézséget 
okozott - kutatóknak és az iskola munkatársainak egyaránt - az is, hogy az intézmények eltér
adatokat, statisztikákat gy jtenek. 

A megbízó elvárásainak teljesítésében nehézséget okozott az is, hogy munkánk során 
két törvényben foglaltak betartására is tekintettel kellett lennünk. A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 7. § (1) kimondja, hogy “Valamely 
nemzeti és etnikai csoporthoz, kisebbséghez … való tartozás vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbségi csoporthoz való tartozás 
kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhet .”. A személyes adatok védelmér l és a 
közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 2. pontja 
meghatározza a különleges adat fogalmát. Többek között “a faji eredetre, a nemzeti, 
nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy 
más meggy z désre … vonatkozó személyes adatok” tartoznak ebbe a körbe. A különleges 
adat a törvény értelmében különleges védelmet élvez. Egyrészt tehát az egyén 
elidegeníthetetlen joga identitása megvallása, mely ugyanakkor nem zárja ki a kett s vagy 
többes köt dés elismerését. Másrészt Magyarországon semmilyen adat nem gy jthet
valamilyen etnikai csoporthoz való tartozás alapján. Magyarországon az iskolastatisztikák az 
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1992/93-as tanévben - tehát az adatvédelmi törvény elfogadásának évében - gy jthettek 
utoljára információt a cigánytanulókról.  

Végezetül, bár a megrendel t alapvet en a roma gyerekeket oktató alternatív 
középiskolai modellek m ködése, az ezen intézményekben tanuló gyerekek sorsa érdekelte, 
úgy gondoltuk, mindaz, ami velük és értük történik, nem lehet érthet anélkül, hogy ne 
adnánk átfogó képet a magyarországi cigányság iskolázottságáról. Ez egyben azt is jelenti, 
azokról szólunk, akiknek – és egyel re még mindig k vannak többen – nincs vagy alig van 
esélyük a középiskolákba bekerülni. Így tehát nincs esélyük arra, hogy munkaer - piaci 
pozícióik jobbak legyenek, mint szüleiké. Ez a fejezet azonban arra nem ad lehet séget, hogy 
érthet vé tegyük a magyarországi cigányság súlyos helyzetének bonyolultságát. 

2. A kutatás megtervezése, lefolyása 

Kutatásunk megtervezése során a dilemmák feloldására törekedve próbáltunk eleget 
tenni a megrendel elvárásainak, lehet séget adva arra, hogy világosan lássa, a különböz
modellek hogyan teremtenek esélyt a roma gyerekek számára középiskolai tanulmányaik 
elvégzésére, a továbbtanulásra, a munkaer -piacon történ elhelyezkedésre. 

A munka els lépéseként kijelöltük a mintát, vagyis kiválasztottuk azokat az
intézményeket, amelyekbe kutatásunk során ellátogattunk. Nem volt nehéz dolgunk. 
Magyarországon sok olyan iskola van – f leg szakmunkásképz iskolák és speciális 
szakiskolák -, amelyek tanulóinak körében szép számban megtaláljuk a roma gyerekeket is. 
Nemrégiben elkészült a Liskó Ilona által vezetett, A hátrányos helyzet tanulók szakképzése 
cím kutatási zárótanulmány, amely sok értékes információt tartalmaz ezekr l az iskolákról, 
programjaikról, a hátrányos helyzet gyerekekr l, közöttük a romákról (Liskó and her 
colleagues; 1997a).  (E kutatásra a kés bbiek folyamán még fogunk hivatkozni.) Kevés 
azonban azoknak a középfokú intézményeknek a száma, amelyek alapításuktól kezd d en 
els dlegesen a roma gyerekek oktatására, nevelésére szervez dtek. Megtalálásuk nem okozott 
gondot. Ezek ismertségét is vizsgálandó és saját választásunkat is ellen rizend megkértük a 
cigánykutatások néhány szakért jét (5 f ), a kormányzati adminisztrációban a cigányság 
helyzetének javítása érdekében megfogalmazott programon dolgozó munkatársakat (5 f ), az 
általunk kiválasztott iskolák tanárait (5 f ), különösebb megfontolás nélkül választott 
cigányvezet ket (5 f ), hogy soroljanak fel olyan középfokú iskolákat, amelyek els dlegesen 
a roma gyerekek oktatására, nevelésére szervez dtek. Többségük – 13 f – az általunk 
kiválasztott mind az 5 iskolát (Pécsi Gandhi Gimnázium, “Roma Esély” Alternatív 
Alapítványi Szakiskola, Józsefvárosi Tanoda, Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, 
Collegium Martineum/Mánfai Kollégium) felsorolta. Voltak olyanok is, akik megneveztek 
olyan intézményeket is, amelyek jelenleg még óvoda és általános iskolaként m ködnek, 
középfokú intézménnyé fejlesztésük azonban már elkezd dött. 4 f négy, 2 f három és 1 f
két iskolát nevezett meg. (A tanárok válaszába értelemszer en saját iskolájukat is beleértettük.
Érthet az is, hogy a Don Bosco Általános Iskola és Szakiskola nem szerepelt a felsorolásban, 
hiszen bár ismert iskoláról van szó, azt inkább, mint a halmozottan hátrányos helyzet , s
közöttük roma gyerekeket oktató és nevel iskolát tarják számon.) Mindez számunkra azt 
mutatta, hogy az általunk kiválasztott kevés számú intézmény a roma ügyekkel foglalkozók 
körében jól ismertek. 

A következ lépésben meghatároztuk azokat az eljárásokat és módszereket, amelyeket a 
kutatás során alkalmazni kívántunk. Kiválasztásukat nagymértékben befolyásolták a munkára 
rendelkezésre álló id - és pénzkeretek. Bár különösen egy - egy intézmény 
tanulólétszámához, a pedagógusok számához viszonyítva sok interjú készítettünk, 



3

statisztikákat gy jtöttünk össze, a kutatás kezdetét l fogva tudtuk, hogy a mélyebb elemzés 
részletes kérd íves adatfelvételt igényelt volna. 

Dolgozat szerz i számos dokumentumot (ld.: a 3.sz. mellékletet) gy jtöttek össze és 
tekintettek át. Ezek között találhatók az iskolák alapító okiratai, a már említett pedagógiai 
programok, tanulmányok, cikkek, interjúk az iskolák m ködésér l, tanárairól és diákjairól. 

Kutatásunk fontos kiinduló pontjának tartottuk az intézmények programjainak 
elemzését. Mindenekel tt az írásban megfogalmazott pedagógiai programokra 
támaszkodtunk. 

A pedagógiai program megalkotását az 1993-as Közoktatási törvény 1996-os 
módosítása szabályozza. A törvény értelmében, a nevelési-oktatási intézményekben a nevel
és oktató munka foglalkozási, ill. pedagógiai program szerint folyik. E dokumentumok 
tartalmát szintén a közoktatási törvény szabályozza. Az iskola pedagógiai programja 
meghatározza az iskolában folyó nevelés és oktatás céljait; az iskola helyi tantervét, s ennek 
keretén belül az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat; a kötelez és választható 
tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait; az el írt tananyag követelményeit; az 
alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elveit; az iskola magasabb 
évfolyamaira való lépés feltételeit; az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményeit és formáit; a tanuló értékelését. Meghatározza emellett a hátrányos helyzet ek 
és a tehetségesek, a képesség kibontakoztatását szolgáló oktatás programját, a gyermek és 
ifjúságvédelemmel összefügg tevékenységeket is.  A szakmai el készít ismereteket a 
központi program (tanterv) vagy a NAT ill. az érettségi vizsga vizsgatantárgyainak általános 
követelményei alapján építi be helyi tantervébe az iskola. 

A kézhez kapott, írásban megfogalmazott pedagógiai programok nagyon különböz
mélység , eltér en részletezett dokumentumok. Az eltérésékhez az is hozzájárul, hogy a 6 
intézmény közül csak négy folytat ténylegesen oktatást, 2 közülük - a mánfai kollégium és a 
Józsefvárosi Tanoda - délutáni foglalkozások keretében foglalkozik a tanulókkal, így 
programjaik is másként fogalmazódnak meg. Hozzájárul a különbségekhez az is, hogy az 
intézmények méretében, m ködési idejében is jelent s különbségek vannak. A nagyobbak, a 
hagyományos értelemben iskolaszer en m köd k (Roma Esély, Gandhi, Don Bosco) inkább 
tudtak részletes, jól kidolgozott programot összeállítani. A programok kidolgozottságát 
illet en feltehet en jelent sége van a fenntartónak is, azaz, hogy szükséges-e ezen az úton is a 
fenntartó, esetleg küls potenciális adományozók támogatásának megnyerése, vagy inkább 
csak formális funkciót tölt be a program leírása, ismertetése.  

A pedagógiai programok nemcsak részletezettségüket tekintve voltak különböz ek, 
hanem szerkezetükben is. A törvényben megjelölt valamennyi szempontot csak egy-egy 
iskola programjában találtuk meg (Roma Esély, Don Bosco), de többnyire ezekre a többi is 
kitér. Ez természetesen nem az iskolák munkájának a kritikája akar lenni, csupán az 
összehasonlítás nehézségét kívánjuk jelezni, hiszen a törvény nem mindegyik számára ír el
ilyen kötelezettséget. S t, például a Józsefvárosi Tanoda, amely számára ilyen kötelezettség 
nem volt, szinte lázban égett a programalkotás id szakában. Az igazgató, Sz ke Judit egy 
korábban írt programját dolgozták át, fejlesztették. Az írásos dokumentumot, az iskola 
pedagógiai programját a Soros Alapítvány nyomtatásban is megjelentette. Ezek az 
intézmények azonban különböz ségeik ellenére számos összehasonlítási lehet séget kínáltak. 

Ennek megfelel en a következ fejezetekben kísérletet teszünk arra, hogy a kiválasztott 
intézményeket elemezzük aszerint, hogy mikor jöttek létre; ki a fenntartójuk; milyen 
célcsoportra irányul a munkájuk; milyen célokat fogalmaztak meg saját maguk számára, s 
azokat milyen képzési szerkezetben valósítják meg; mir l szól a pedagógiai programjuk, s azt 
milyen módszerekkel valósítják meg; milyen értékelési rendszert m ködtetnek; oktató-nevel
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munkájukat milyen tárgyi és személyi feltételek között végzik; hogyan alakult munkájuk 
támogató rendszere, kapcsolataik. 

 A dokumentumelemzést összevetettük az interjúkban elhangzottakkal és a 
statisztikákkal.  

A kutatás során összesen 65 interjút (ld.: az 1.sz. mellékletet) készítettünk. Interjú 
készült az iskolák vezet ivel, az igazgatókkal (Pécsi Gandhi Gimnázium: Csavcsics Erika, 
“Roma Esély” Alternatív Alapítványi Szakiskola: Csillei Béla; Józsefvárosi Tanoda: dr. 
Sz ke Judit; Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola: Bogdán Béla; Collegium 
Martineum/Mánfai Kollégium: Heindl Péter); tanárokkal, kollégiumi nevel kkel, 
szakoktatókkal; szül kkel és tanulókkal; oktatáskutatókkal. Közrem ködésük nélkül ez a 
munka nem készülhetett volna el, ezúton is köszönet érte. 

Az iskolák megismerését jól szolgálta az intézmények életét jellemz adatok gy jtése 
(ld.: a 2.sz. mellékletet) és elemzése. Ezeknek az adatoknak az összegy jtéséért külön 
köszönet illeti az intézmények egy-egy pedagógusát. 

A kutatás során látogatást tettünk több településen. A szül kkel és a tanulókkal készített 
interjúk során jártunk Szolnokon, Tiszab n, Pécsett, Kazincbarcikán, Mánfán, Szedresen, 
Abaligeten Csökölyön, Alsószentmártonban, Halmajugrán és több budapesti kerületben. A 
látogatások az interjúk elkészítésének feltételei voltak, ugyanakkor lehet séget adtak arra is, 
hogy néhány esetben megismerkedhessünk a gyerekek közvetlen környezetével is.  

Az összegy jtött információkat intézményenként az alábbi szerkezetben összesítettük, s 
felhasználtuk a záró dokumentum elkészítésénél. 

•Az intézmény neve, címe 
•A felhasznált források (dokumentumok; interjú alanyok száma, összetétele, stb.) 
listája 
•A jelenlegi m ködés jellemz i
•Nehézségek 
•Tervek, igények 
•Támogatási, illetve intervenciós javaslatokat. 

Az összefoglalók, amelyek terjedelmi okok miatt nem kerültek lefordításra, jól 
szolgálták az általánosítható tapasztalatok megfogalmazását. 

3. Iskolázottság, képzettség 

Az 1992/93-as tanévben 74241 cigány tanuló adatait gy jtötték össze az MKM 
statisztikái; az összes általános iskolai tanuló 7,12 %-a volt cigány származású. Az általános 
iskolai tanulók megyénkénti eloszlása meglehet sen egyenetlen. Országos arányuknál jóval 
nagyobb a számarányuk Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében (Kertesi–Kézdi, 1996:39). Míg az összes 
tanulóknak csupán 37%-a tanult  községi iskolákban, addig a cigány gyerekeknek 56%-a 
(Kertesi– Kézdi, 1996:40). 

A cigány tanulók 70 %-a olyan iskolába jár, ahol az arányuk meghaladja a 10 %-ot. 
1992-ben 1061 ilyen iskola volt Magyarországon. Ezzel szemben a nem cigány gyermekek 
közel fele olyan iskolába jár, ahol a cigány tanulók aránya nem éri el a 2 %-ot. Ez azt mutatja, 
hogy a cigány tanulók iskolarendszeren belüli szegregációja igen er s (Kertesi–Kézdi, 
1996:11). 
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Az iskolarendszeren belüli szegregációnak alapvet en három oka van. Összefüggésben 
a társadalom el ítéletességével a cigány tanulók számának a növekedése a nem cigány 
tanulók más iskolába áramlását váltja ki. Az okok közé tartozik az is, hogy a magasabb 
iskolai végzettség nem cigány lakosság jobb bels migrációs lehet ségei bizonyos magas 
munkanélküliséggel sújtott régiókban a cigányság arányának növekedéséhez vezetnek. Ezzel 
szemben – és ez a harmadik ok – a cigányság bels migrációja els sorban a kialakuló városi 
gettók felé irányul, így e városi kerületekben növekszik a cigányság aránya. A cigány tanuló 
oktatási rendszeren belüli szegregációjának Közép-Európa más országaiban sem ismeretlen 
gyakorlata e tanulók értelmi fogyatékos gyerekek számára szervezett ún. speciális iskolákba, 
illetve osztályokba való átirányítása.  

Az iskolán belüli szegregáció oka az esetek dönt többségében nem a cigány 
gyerekekkel szembeni el ítéletességgel van összefüggésben. A megfelel feltételek, a 
felkészültség és támogatás hiányában sok intézmény és pedagógus alkalmaz olyan eszközöket 
(csökkentett tananyag tanítása, cigányosztályok létrehozása, stb.), melyek szándékaik ellenére 
sem vezetnek a cigány tanulók hátrányainak (Radó, 1997:24-29). Az 1999 nyarán Havas 
Gábor, Kemény István és Liskó Ilona által indított kutatástól azt várjuk, hogy pontosabb 
képünk legyen a szegregáció különböz formáiról. 

A cigányság iskolázottsági szintjének alakulásáról a legpontosabb képet az 1971-es és 
az 1993-as országos reprezentatív cigány-vizsgálati eredmények összehasonlítása alapján 
alakíthatjuk ki (Kemény-Havas-Kertesi, 1994). Az 1971-es adatok szerint az akkor 25-29 
éves és 20-24 éves cigányok 26-27 %-a végezte el az általános iskola 8 osztályát. 1993-ra az 
azonos korcsoportba tartozó cigány fiatalok között ez az arány 77 %-ra n tt. Az általános 
iskolai végzettséggel nem rendelkez k 23 %-os aránya még mindig megengedhetetlenül nagy, 
de ezen az oktatási szinten csökkent a cigányság és a többség közötti különbség. Az általános 
iskolát végzettek között jelent s az ún. funkcionális analfabéták száma, s ez er teljesen 
csökkenti a cigány fiatalok továbbtanulási, átképzési esélyeit. A cigány gyermekek jelent s
hányada általános iskolai tanulmányait túlkorosan fejezi be. 

Az eredmények ellenére a szakadék mégis tovább mélyült, mert míg az országban a 
nyolcvanas években ugrásszer en n tt a szakmunkásképz t és a középiskolát végzettek 
aránya, az 1993-as vizsgálat szerint a cigány lakosságnak csupán 13 %-a rendelkezik 
szakmunkásképz ben szerzett bizonyítvánnyal, s 1 %-a érettségivel. Az adatok tehát azt 
mutatják, hogy 1971 óta a cigány tanulók középfokú oktatásba való belépési esélyei 
lényegesen nem javultak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 90-es évek elejét l csökken
gyereklétszám, s ennek következményeivel (pl.: kisebb létszámú osztályok; az iskolák harca 
saját létükért, stb.) növelték a cigány származású gyerekeknek a középiskolákba való 
bekerülési esélyeit. Mindez messze nem jelenti azt, hogy ugyanilyen mértékben növekedett 
volna a középiskolai tanulmányok befejezésének esélye. 

A szakmunkásképz iskolák többsége olyan szakmákra képez (és ez legf képpen a 
hátrányos helyzet régiókra érvényes, ahol jelent s a cigány lakosság lélekszáma), amelyek 
iránt már évek óta alig van kereslet. 

Míg a fels oktatásban a 35 év feletti korcsoportban a f iskolát végzettek aránya 
meghaladja az 1 %-ot, addig a fiatalabbak körében ez az arány 0,3 - 0,9  % között mozog.  

1970. és 1994. között tehát az alapfokú képzésben az említett negatív kísér jelenségek 
ellenére is jelent s mérték javulás volt tapasztalható. Minden más iskolafokozatnál a 
továbbtanulási és lemorzsolódási esélyeket tekintve 1980 és 1994 között n tt a cigány és a 
nem cigány fiatalok közötti különbség. Különösen nagy a lemaradás a középiskolai, illetve a 
fels fokú továbbtanulásban. 
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A cigány gyermekeket nagyobb számban oktató iskolák eredményességi mutatói a többi 
iskolával összehasonlítva a kutatási eredmények szerint lényegesen gyengébbek: magas a 
bukásarány, gyakoribb az évismétlés és jelent s a túlkorosság. 

Az iskolai sikertelenség és az iskolából való korai kilépés els dlegesen szociokulturális 
természet okokra vezethet vissza. Az oktatás tandíj-mentessége nem jelenti az óvodáztatás, 
a tankönyvek, a taneszközök, a ruházat vagy a gyermekétkeztetés ingyenességét. A 
létminimum alatt él cigány családok alig képesek vállalni ezeket a terheket, s t a gyermekek 
pénzkeres tevékenységére is szükségük van. 

A cigány gyermekek hátrányos egészségügyi és szociális helyzete sok esetben késlelteti 
beiskolázásukat, amely azzal a következménnyel jár, hogy alapfokú iskoláztatásuk még 
jobban belenyúlik abba az életszakaszba, amikor a cigány gyermekek már feln tt 
magatartásmintákat követnek.  

Talán sehol sem olyan nyilvánvaló az óvodáztatás és az iskolai siker közötti 
összefüggés, mint a cigány gyermekek esetében. A cigány gyerekek 11 %-a 5 éves kora 
betöltése után sem jár óvodába, illetve iskola-el készít foglalkozásokra (Rigó, 1995). Ennek 
hátterében sokszor az áll, hogy a szül k féltik gyermekeiket, nem szeretnék, hogy azok 
kikerüljenek a védettséget biztosító családból (Radó, 1996:16). 

A hátrányos helyzet cigány családok többsége ma már érzékeli az iskola és az 
iskoláztatás fontosságát, tenni azonban gyermeke iskolai sikerességéért alig tud valamit. 
Ennek részben a szül k iskolai sikertelensége az oka, részben pedig – t lük függetlenül - az, 
hogy az iskola a nem cigány társadalom intézménye. Ez nem csupán az iskola, a cigányság 
hagyományaiból és kultúrájától idegen elvárásaiban jelenik meg, de a többségi társadalomhoz 
tartozó gyerekek és nem ritkán a pedagógusok el ítéleteiben is. Ezek a problémák a 
tehetséges, kiemelked képesség cigány tanulókat is sújtják, az átlagos vagy gyengébb 
képesség cigánygyerekeket pedig többszörösen. A cigánygyerekek alacsony tanulási 
motivációja mindezek hatására tovább gyengül. 

A cigány gyermekek szocializációs hátrányait a jelenlegi iskolarendszer továbber síti. A 
cigány gyerekek iskolaérettségére irányuló terápia csak abban az esetben lehet eredményes, 
ha az óvoda és az iskola alkalmassá válik arra, hogy képesek legyenek kezelni a szegénység 
szubkultúrájából és a kisebbségi csoporthoz való tartozásból fakadó másságot. 

Kontra Miklós hívja fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon ma a cigánynépesség 
egy része tannyelvi diszkrimináció áldozata, és ebb l következ ben válik munkanélkülivé 
(Kontra, 1997). Alapvet emberi jogaik sérülnek és a jogsérelem egy életre meghatározza 
esélyeiket az emberibb életre. Állítását Kemény István 1994-es cigányvizsgálatára alapozza, 
mely szerint az általános iskola nyolc osztályát el nem végz 25-29 éves romák iskolai 
sikertelensége leginkább azzal függ össze, hogy milyen anyanyelv ek. A nyolc osztálynál 
kevesebbet végz k a magyar anyanyelv cigányok 22,9 %-át, a román anyanyelv ek 41,6 %-
át és cigány anyanyelv ek 48,2 %-át teszik ki. A román és a cigány anyanyelv gyerekeknek 
szinte mindegyike kénytelen egy számára idegen nyelven (magyarul) óvodába lépni, illetve 
megkezdeni iskolai tanulmányait, mivel Magyarországon kevés a cigány óvón és tanító, 
vagy a nyelvet jól beszél . A körülmények ismeretében is azonban legalább arra kellene 
lehet séget biztosítani, hogy legyen, aki anyanyelvükön szól a gyerekekhez. 

Szalai Andrea nyelvész egyik tanulmányában számos kutatásra hivatkozva bizonyítja, 
hogy azok a vélekedések, negatív sztereotípiák, amelyek a cigány gyerekek családi, nyelvi 
szocializációját negatív, alapvet en hiányokkal, nyelvi és kognitív deficittel jellemzett 
folyamatnak látják, és a szocializáció elégtelenségér l beszélnek, nem állják meg a helyüket 
(Szalai, 1999). Ugyanakkor azok a jórészt nyelvi természet nehézségek, amelyekkel az 
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iskolában a legtöbb cigány gyermek szembesül, magyarázatra szorulnak. Saját és Réger Zita 
kutatásaira alapozva állítja, hogy a kétnyelv cigány gyermekek iskolai nehézségeinek egy 
része összefüggésben lehet azzal a nyelvi jogokat semmibevev gyakorlattal, hogy az iskola 
egynyelv nek tekinti, és a magyar egynyelv gyerekek oktatásában szokásos elvárások és 
módszerek szerint oktatja ket. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a magyarországi 
cigányság nagy része (egyes adatok szerint 71%-a) nyelvileg asszimilálódott, magyar 
egynyelv , kétnyelv séggel összefügg iskolai nyelvi nehézségeik nincsenek. 

Az iskolai nyelvhasználati nehézségek magyarázatában még a kétnyelv cigány 
gyermekek esetében is fontosabb oknak látja Réger Zita azoknak az iskoláskor el tti írás-
olvasásra szocializálási stratégiáknak, az "írás-olvasási eseményeknek” a hiányát, amelyek az 
iskolaorientált, középosztálybeli családok szocializációs gyakorlatában preferált és az iskola 
által is elvárt kommunikációs mintákat követik (Réger, 1995). Számos oktatási probléma 
forrása, hogy a nem középosztálybeli családból származó gyerekek saját társadalmi 
csoportjában és/vagy etnikai közösségében releváns beszédmódokról az iskola rendszerint 
nem is tud – vagy egyszer en nem vesz róla tudomást -, és azt várja el a gyerekekt l, hogy 
uniformizált nyelvi és társas fejl dési utat kövessenek. Az iskola a kommunikációs helyzetek 
többségében explicit, dekontextualizált beszédmódokat vár el, és – Réger szavaival élve – 
“feltételezi, s t elvárja a könyvekb l származó tudást, s kezdetekt l fogva épít rá” (Réger, 
1987:31-89). 

Kemény István azt is állítja, hogy egyel re a roma gyerekek nagy többségénél az a 
gond, hogy tartós munkanélküliség vár azokra, akik az általános iskolát nem végzik el 
(Kemény, 1996:71-83). Azt látjuk tehát, hogy a nem magyar anyanyelv cigánygyerekeket 
ér tannyelvi diszkrimináció, tehát az, hogy iskoláikat el sem kezdhetik anyanyelvükön, 
összefügg iskolázatlanságukkal, ami aztán meghatározza helyüket a munkaer piacon. 

Az oktatási rendszernek a nemzeti kisebbségek esetében f ként nyelvi és kulturális 
természet nehézségekkel kell szembenéznie. A cigánysággal kapcsolatban azonban kiterjedt, 
a közoktatás világán messze túlmutató problémahalmaz kihívásaira kell választ adnia e tágabb 
összefüggés-rendszerben is. Az oktatásnak kiemelked szerep jut a cigányság társadalmi 
helyzetének megváltoztatásában. 

4. A roma gyerekeket oktató-nevel intézmények 

A vizsgált intézmények majdnem mind a 1990-es évek közepe táján jöttek létre. A
legrégebbi, 10 éves múltra az 1988-ban alapított Don Bosco tekint vissza. A Kalyi Jag és a 
Gandhi 1994-ben, a Roma Esély 1996-ban, a Collegium Martineum és a Józsefvárosi Tanoda 
1997-ben jöttek létre. 

Közismerten olyan településeken - Kazincbarcikán; Budapest VIII. kerületében; Pécsett 
és a t le nem messze fekv Mánfán; Szolnokon – jöttek létre ezek az intézmények, ahol 
magas a cigányok lakosságon belüli aránya. Az indulás indokaként – ha megfogalmazódik 
ilyen – azokat a helyben érzékelhet igényeket, szükségleteket emelik ki a programok, 
amelyekre a hagyományos oktatási rendszer nem képes válaszokat adni. A fentieket 
igazolandó az intézmények dokumentumaiból idézünk: 

“A Józsefvárosi Tanoda ... a gyerekeket nem emeli ki saját iskolájukból, hanem azokkal 
együttm ködve kívánja az  iskolai eredményességet segíteni. ... egyre inkább 
megfogalmazódik az igény, hogy a gyerekek iskolai sikerességét segít programok 
valósuljanak meg. A családok többsége igényli a küls - ez id szerint iskolán kívüli -
segítséget.” Az intézmény iránti igényt egy 1996-ban a Józsefvárosi Önkormányzat Önálló 
Cigány Kisebbségi Csoportja által végzett kutatással is alátámasztották. “Annak ellenére, 
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hogy eredmények mutathatók ki az általános iskola sikeres elvégzésében, ez a javulás nem 
mutatkozik meg a középfokú oktatási intézmények sikeres elvégzésében. A formális 
beiskolázási mutatók javultak, de a lemorzsolódás és a bukás már az els évben jelent s. 1995 
szeptemberében 123 józsefvárosi cigány gyereket (a nyolcadik osztályt végzett cigány 
gyerekek 93%-át) iskoláztak be középfokú oktatási intézményekbe az alábbiak szerint: 

Beiskolázás 

Tanulók száma Gimnázium Szakközépisk. Szakmunkás k. Szakiskola 
123 f 11% 22% 40% 27% 

A gyerekek iskolai eredményessége az els tanév végén 

Iskolatípus Sikeres Megbukott Lemorzsolódott 
Gimnázium 50% 28% 22% 
Szakközépiskola 45% 22% 33% 
Szakmunkásképz 28% 34% 38% 
Szakiskola 25% 6% 69% 

A gyerekek 67%-a tehát az els évfolyam végén vagy megbukott, vagy lemorzsolódott. 
A Don Bosco kallódó gyerekeket oltalmazó intézményként határozta meg magát tíz 

évvel ezel tt, s bár ez utalás arra, hogy 13-25 év közötti gondnokság alá helyezett fiataloknak 
szervezte els programjait, az intézmény iránti szükségletet ma is ugyanúgy magyarázzák. 
Tanulóik többségének sorsát megismerve, ez érthet is. 

A Gandhi Gimnázium alapítói a cigányság ügye iránt elkötelezett roma értelmiség 
nevelésének szükségességét ismerték fel. 

A Collegium Martineum Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium alapítói a Tanoda 
alapítóihoz hasonlóan azt ismerték fel, hogy “a társadalom jövedelem- és 
presztízshierarchiájának alsó tíz százalékából induló - f ként cigány - fiatalok számára … 
csakis mindennapos személyes odafigyelésnek, lelki, szociális és tanulmányi 
segítségnyújtásnak köszönhet en válhat reálissá a továbbtanulás”. A Tanodában dolgozókhoz 
hasonlóan k is azt tapasztalták, hogy “azok, akik sikerrel elvégezték az általános iskolát, 
azok eséllyel potyogtak ki a középiskolából, többnyire a szakmunkásképz b l, hiszen a 
legtöbb gyerek oda nyert felvételt.” Az okokat kutatva az intézményvezet i interjú egyik –
6.sz. – kérdésére válaszolva hangzott el az, hogy “a lemorzsolódás gyakran nem a tanulmányi 
nehézségekkel van összefüggésben. Ezek a gyerekek számtalan - egyébként aprónak t n -
gonddal nem tudnak kihez fordulni.” 

Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Lungo Drom Országos 
Cigányszövetséggel közösen élt a Kisebbségi törvényben megfogalmazott jogával.  Iskolát 
alapított Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola néven a cselleng , az iskolából 
kimaradt, de tanköteles korú gyerekeknek. Az iskola neve egyben annak célját is jelzi: a 
gyerekeknek korábbi életükhöz, s az abból minden bizonnyal következ munkanélküliséggel, 
szegénységgel jellemezhet élet helyett alternatívát kínál. 

Az indulást tehát a helyi igényekre épül , alulról jöv kezdeményezés jellemzi. Néhány 
lelkes, elkötelezett ember felismerve, hogy az oktatási rendszer számos esetben nem tud 
megfelelni a speciális, igen összetett szükségleteknek, olyan intézményeket kezdett 
megszervezni, amelyek “a magyar közoktatás rendszerében újszer vállalkozás”-nak 
számítanak (a mánfai dokumentum megfogalmazását idéztük).  

Azok, akiknek a részér l az összetett szükségleteket megfogalmazódnak különböz
korcsoportokhoz – leginkább a 13-25 év közöttihez – tartoznak. Az intézmények jellemz je 
az is, hogy középiskolás-korú gyermekek intézményeként képzési szerkezetük, a különféle 
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oktatási-nevelési formák egyformán szolgálják a fiatalabb (általános iskolás korcsoporthoz 
tartozók) és az id sebb korúak (egyetemi, f iskolás korúak, szakmát tanulók) érdekeit is. Az 
képzési formák között természetes az átjárás, illetve az intézmények közötti kapcsolatok 
révén a más intézményekbe történ átlépés el segítése.  

A helyi - az egyes életkori sajátosságokkal, szül k elvárásaival, településszerkezettel 
összefügg , stb. - igények egyes esetekben a m ködési formáit is meghatározzák. Így pl. a 
Józsefvárosi Tanoda alakulása esetében meghatározó volt, hogy a Józsefvárosban a szül k
nem akartak külön iskolát a gyerekeiknek. A kollégiumok a többségükben kistelepüléseken 
él cigány gyerekek iskolába járását teszik lehet vé. 

Az intézmények curriculum fejleszt munkáját éppen úgy a fokozatosság jellemzi, mint 
az új képzési szerkezet kialakítását, vagy az intézmény fizikai terének megteremtését. A Don 
Boscoban pl.: el ször csak egy olyan találkozóhelyet akartak, ahol a fiatalok jól érezhetik 
magukat, lehet ségük van egy kis fizikai termel munkára, játékra, a szabadid eltöltésére. Az 
iskolát csak kés bb hozták létre. El ször csak az általános iskolai osztályoknak megfelel en -
formabontó módon, jogosítvány nélkül - kezdtek tanulgatni a gyerekek, vizsgázni a Dolgozók 
Általános Iskolájában vizsgáztak. A következ évben már minisztériumi engedéllyel 
tanították a gyerekeket. Kés bb az általános iskolát befejez gyerekek továbbtanulási 
lehet ségein kezdtek gondolkodni. A két éves szakiskolai (vízszerel , k m ves, szobafest ,
mázoló, fodrász, cipész) képzést 3 éves szakmunkásképzéssé alakították. Ezzel a speciális 
szakiskolai képzés meg is sz nt. Végezetül a szakközépiskolai képzést szervezték meg, s
ezzel lehet vé vált, hogy a fiatalok érettségihez jussanak. Korábban más középiskolák 
kollégiumaiban helyezték el gyerekeiket, 1994 óta az iskolának van saját kollégiuma. A Don 
Bosco története 30 gyerekkel indult, most 300 tanulójuk van.  

Hasonló fejl dést figyelhetünk meg a szolnoki Roma Esély Iskola történetében is. Az 
intézmény pedagógusai és a gyerekek egy része a nyarat munkával töltötte. Költözködtek. A 
város átadta egyik szakközépiskolájának épületét az immáron érettségit is adó intézménynek. 
A régi épületet kollégiummá alakítják. 

-Végezetül a képzési programok tartalmát, a megfelel oktatási-nevelési formák 
megválasztását meghatározza az is, hogy ezeknek az intézményeknek – a gyerekek 
helyzetével összefüggésben - igen összetettek a céljai is. A programelemzés azt mutatta, hogy 
ezek els dlegesen három területen fogalmazódnak meg. 

Tanulmányi célok, melyek a következ képpen fogalmazódnak meg: 
• felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanulmányi szintrehozás, rendszeres tanulásra 

nevelés, középiskolázás (Don Bosco); 
• alapfokú ismeretek nyújtása, szakképzés, ismeretközvetítés, érettségit adó 

középiskola befejezése, korszer ismeretek közvetítése (Kalyi Jag); 
• versenyképes- és piacképes szaktudás, alapm veltségi ismeretek (Roma Esély); 
• nyitott szellem , tudományok iránt fogékony gyermekek nevelése (Gandhi); 
• képességfejlesztés, tanulási technikák kialakítása (Tanoda).; 
• sikeres érettségi vizsgához juttatás, a továbbtanulás el segítése (Collégium 

Matineum). 

Szocializációs, kulturális célok, melyek így fogalmazódnak meg: 

• személyiség- és képességfejlesztés, értékközvetítés, hagyomány rzés,  társadalmi 
szocializáció, egészségközpontú nevelés,  (Roma Esély); 

• identitástudat meg rzése (Kalyi Jag); 
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• szocializációs problémák leküzdése, sikerélményhez juttatás, önbizalom er sítése 
(Don Bosco); 

• népéhez, anyanyelvéhez köt d fiatalok nevelése (Gandhi); 
• kultúraközvetítés, értékközvetítés, szabadid felhasználás (Tanoda); 
• saját közössége iránt elkötelezett fiatalok nevelése (Collegium Martineum) 

Társadalmi-szociális célok, melyekr l a következ kifejezéseket használva szóltak: 

• szociális segítségnyújtás, szociális gondoskodás, hátránycsökkentés, 
esélyegyenl ség biztosítása (Don Bosco, Collegium Martineum, Roma Esély); 

• demokráciában jártas fiatalok nevelése (Collegium Martineum). 

4.1. Képzési programok, oktatási - nevelési formák 

A 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején Magyarországon jelent s társadalmi és 
gazdasági változások kezd dtek. A kiválasztott intézmények története szoros összefüggésben 
van e változásokkal. 

A rendszerváltás után összeomlottak azok az állami nagyüzemek, amelyek 
elhelyezkedési lehet séget nyújtottak a mez gazdasági, a nehéz-, a gép- és a könny ipari 
szakmákban tömegesen kiképzett pályakezd szakmunkások számára. Mindez érintette a 
hátrányos helyzet , közöttük roma származású fiatalok szakmatanulási esélyeit is. A 2. 
fejezetb l láthattuk, hogy a roma gyerekek többsége számára ez az iskolaforma jelentette az 
egyetlen továbbtanulási lehet séget.  

A gazdasági átalakulás olyan változásokat indított el a szakképzés 
intézményrendszerében, amely a képzési formákat és a szakmakínálatot is átalakította. Ezen 
id szak legjellemz bb fejl dési folyamatait figyelhetjük meg a kazincbarcikai Don Bosco, a 
budapesti Kalyi Jag és a szolnoki Roma Esély Szakiskola történetében.  

A 90-es évek legelején zajló folyamatokat kiválóan mutatja be Liskó Ilona a már 
említett PHARE dokumentum egyik tanulmányában. “A szakmunkásképz k túlnyomó 
többsége “felfelé” kezdett építkezni, és bevezette a szakközépiskolai és technikusi 
osztályokat. … az id szak fejleménye volt a szakmunkásképz t végzettek számára érettségit 
nyújtó, kétéves közismereti programot tartalmazó képzési forma, a szakmunkások 
szakközépiskolai képzésének bevezetése nappali tagozaton. Ez a képzési forma a 90-es évek 
els felében igen dinamikus fejl désnek indult, mert az iskolák kínálata valóságos társadalmi 
igényt elégített ki: a frissen végzett szakmunkások nemigen tudtak elhelyezkedni, és a szül k
számára megnyugtatónak látszott, ha két évig még tovább tanul a gyerek.  

A szakmunkásképz iskolák egy része azonban hamarosan rájött, hogy az ebbe az 
iskolatípusba jelentkez gyerekek nagy része nemhogy a szakközépiskolai, de még a 
hagyományos szakmunkásképz s követelményeknek sem tud megfelelni. Az ilyen nehezen 
képezhet … gyerekek számára hozták létre a 90-es évek elején a speciális szakiskolai 
osztályokat, amelyeknek a száma ebben az id szakban ugyancsak dinamikus fejl dést 
mutatott.” 

Az 1988-ban létrejött Don Bosco Általános és Szakiskola fejl déstörténete, melyet 
korábban már ismertettünk, válasz a közvetlen és a tágabb környezet változásaira. E válaszok 
sok tekintetben megegyeznek a 90-es évek elejét jellemz válaszokkal. Vannak azonban 
eltér válaszaik is, s ezek éppen a képzés tartalmát és formáit érintik. 

Kazincbarcika és környéke romák által s r n lakott. Az összeomló ipar hatására az 
emberek tömegesen váltak munkanélkülivé, a családok reménytelenné. Az intézmény 
igazgatója 11 évvel ezel tt pártfogó felügyel ként került kapcsolatba a rábízott 13 és 25 év 
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közötti fiatalokkal és barátaikkal, akiknek kb.: 60%-a roma volt. Kezdetekben a szabadid
hasznos eltöltését jelölték meg célként. A gyerekek szakmunkásképz be történ irányítását 
megakadályozta az, hogy egy részük nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, s azok, 
akik pedig azt elvégezték, gyenge eredményekkel érkeztek, alacsony tanulási motiváltsággal 
rendelkeztek. Közös tulajdonságuk volt, hogy hátrányos családi körülmények között éltek.  

Az els feladat tehát az általános iskolai oktatás megszervezése volt. Ez egyedi 
engedéllyel sikerült. Sikerült továbbá azt is elérni, hogy a Közoktatási törvényben 
foglaltakkal szemben a 16. életévüket – ez Magyarországon a tankötelezettség korhatára – 
betöltött gyerekek után az 1/3 fejkvóta helyett teljes összeget kapjanak. A hátrányos helyzet
gyerekek képzése, illetve továbbképzése érdekében megszervezték a speciális szakiskolai 
képzést. A 90-es évek közepe ismét változást hozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy a speciális 
szakiskolai képzés legfeljebb “parkoltató” képzési formát jelent a gyerekek számára. Az itt 
kapott bizonyítvánnyal a munkaer piacon történ elhelyezkedési esélyeik alig változtak. Ez a 
helyzet egyébként országosan megfigyelhet volt. Az oktatási törvény módosítása ezt a 
képzési formát lényegében megszüntette, és azt a lehet séget adta ezeknek az iskoláknak, 
hogy a 9-10. osztályos általános képzést követ en vagy szakmunkás-bizonyítványt adó OKJ 
(országos képzési jegyzékben szerepl ) szakmákra képezzék a gyerekeket, vagy ún.
pályaorientációs képzést nyújtsanak, vagyis készítsék el a teljes érték szakképzésbe való 
bejutásukat. A törvény változása találkozott a Don Bosco tanárainak és gyerekeinek 
igényeivel, hiszen a diákok gyakran nem tudtak elhelyezkedni, érettségit tenni is könnyebb 
volt számukra a megszokott környezetben. Az 1995-t l megnyitott kollégium a nevelés fontos 
színtere.  Az egyházi fenntartású iskolában a hitéletre nevelésnek fontos szerepe van.  

A szakiskolák sorában találjuk még a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskolát és a 
Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskolát. Ezek az iskolák ötödik, illetve harmadik 
tanévüket zárták. 

A Kalyi Jag iskola célját és feladatát alapító okiratuk és az iskola képzési programja 
foglalja össze. Azoknak a 14-25 éves 8. osztályt végzett fiataloknak a 2 éves képzésére 
vállalkoznak, akik az állami középfokú oktatásban nem vesznek rész, illetve szakképzetlenek. 
Alapvet en fontos feladatuknak tekintik a cigánysághoz való tartozás tudatos elmélyítését, 
tanulóik segítését identitásuk meg rzésében. A tantárgyak körében ennek megfelel en 
kiemelked en fontos szerepet kap a cigány néprajzi ismeret, a cigány nyelv oktatása, India 
történetének és kultúrájának bemutatása. A hagyományok rzése mellett az iskola célja a 
korszer ismeretek átadása. Tanítanak számítógépes ismereteket, gazdasági- és vállalkozási 
ismereteket. A különböz ismeretanyagokat – figyelemmel a tanulók teherbírására - nyolc 
tantárgyblokkokban tanítják. Ezek a következ k: cigány m vészetismeret; cigány 
történetismeret; természetismeret; angol nyelv; számítástechnika; kommunikáció és etika; 
vállalkozási ismeretek. Gyerekeiket érettségi adó középiskolai tanulmányokra készítik fel, 
igyekeznek vállalkozói igazolványt, alapfokú nyelvvizsgát és számítógép-kezel i bizonyítványt 
adni. A végzett – érettségit adó középiskolákba járó és egyetemi, f iskolai tanulmányokat 
folytató - diákokkal sok esetben intézményes a kapcsolatuk, a Kalyi Jag fizeti a kollégiumi 
térítési díjat. 

Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola célja a középiskolából kimaradó vagy 
oda be sem került, jelent s szociális hátránnyal, gyenge általános és szakirányú m veltséggel 
rendelkez cigány- és nem cigány fiatalok szakképesítéshez juttatása. Minimális célja, hogy a 
gyerekek államilag elismert szakmunkás-bizonyítványhoz juttassa. A választható szakmák 
köre (számítógép-kezel , gépíró-szövegszerkeszt , bolti eladó, parkgondozó) az 1999/2000. 
tanévt l kezd d en ruhavarró és nyomdai el készít szakmákkal b vül. E szakmák körében a 
2 éves szakiskolai képzést – a Don Boscohoz hasonlóan – 3 éves szakmunkás bizonyítványt 
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adó képzéssé fejlesztette. Az iskola jelent s változás el tt áll. Ett l a tanévt l kezd d en 
érettségit adó középiskolaként is m ködnek. Felismerve azt, hogy a gyerekek iskolai 
sikerességének egyik fontos feltétele a korai kapcsolat kialakítás, ugyancsak ett l az évt l
kezd d en vállalkoznak a dolgozók általános iskolájának megszervezésére is. (Sajnálatos, 
hogy ez az intézmény szinte kiveszett, miközben még ma is jelent s azoknak – f leg 
romáknak - a száma, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat. Ez azért is súlyos 
gond, mert az általános iskolai bizonyítvány nemcsak a továbbtanulás feltétele, hanem 
sokszor a munkanélküliek továbbképzésének is.) 

A pécsi Gandhi Gimnázium és Diákotthon úttör szerepet tölt be – ismereteink szerint 
nemcsak Magyarországon, hanem régiónkban is - a roma gyerekek oktatásában. Els ként 
vállalkozott a nemzetiségi gimnázium megszervezésére. Hatosztályos gimnáziumként 
m ködik. Az els el készít félév 1994-ben indult, s azóta fokozatosan b vül a tanulók 
létszáma. Az els érettségit adó tanév az 1999/2000-as tanév lesz. A Gandhi Gimnázium a 
cigányság ügye iránt elkötelezett értelmiségi elitet kíván nevelni. Célja elérése érdekében 
érettségihez juttatja a gyerekeket, segíti egyetemi és f iskolai továbbtanulásukat. Az 
iskolában tanítják a beás és a cigány nyelvet, oktatják a cigány kultúrát. 

A Collegium Martineum - röviden a Mánfai Kollégium – középiskolai tehetséggondozó 
kollégium. Hátrányos helyzet , a cigány kisebbséghez tartozó fiatalok számára családias, 
tanulásra ösztönz légkörben kollégiumi elhelyezést biztosít. Lehet vé teszi a keresztény 
értékekkel való találkozást, a cigányság történetének, kultúrájának, s a diákok összetételének 
megfelel az anyanyelv – els sorban a beás – oktatását. Az intézmény célja, hogy a 
különböz középiskolákban tanuló diákjait hozzásegítse a sikeres érettségi vizsgához, az 
egyetemi és f iskolai tanulmányokhoz. Olyan fiatalokat akarnak nevelni, akik diplomásként 
visszakerülve saját közösségükbe maguk is az értelmiségivé válás mintái lehetnek. 

A Józsefvárosi Tanoda, ahogyan ezt az intézményr l szóló ismertet ben 
megfogalmazzák, egy délutáni program a kerületben él fels tagozatos és már középiskolába 
járó cigány gyerekeknek és fiataloknak. Kultúraközvetít iskolaként is felfogható, mely 
képességfejleszt , értékközvetít programjainak megvalósításával az iskolai eredményességet 
kívánja el segíteni. A tanoda tagozatai csak félnapos, illetve hétvégi foglalkozást nyújtanak. 
Programjuk nem egyszer en korrepetáló jelleg – bár természetesen a pedagógusok a 
mindennapi iskolai tanulásban is segítenek -, hanem m veltségi területenként megszervezett 
fejleszt és ismeretb vít klubok, szakkörök, foglalkozások rendszere. Olyan környezetet 
teremtenek, amelyben a tanulás érdekessé és fontossá válik. Mivel tevékenységük közvetlenül 
kapcsolódik az iskolában folyó oktató-nevel munkához, követelményrendszerük a NAT-hoz, 
illetve a helyi tantervekhez igazodik. Lehet séget adnak a cigányság kultúrájának mélyebb 
megismerésére, az idegen nyelvi és a számítógépes foglalkozásokra.  

4.2. Az iskolák min sége 

Az el z fejezetb l kiderült, hogy a vizsgált oktatási-nevelési intézményekre jellemz ,
hogy egyszerre többféle programot, képzési irányt építettek ki. A következ kben 
megkíséreljük a tárgyi és személyi feltételek szempontjából jellemezni a vizsgált 
intézményeket. 

4.2.1. Az iskolák presztízse 

“Az iskolák presztízse objektív mér eszközökkel rendkívül nehezen mérhet , de egy-
egy településen mégis minden oktatási szakember meg tudja mondani, hogyan alakul a 
középfokú iskolák rangsora. A gimnáziumok esetében a presztízs relatíve megbízható 
mér eszköze a fels fokú intézményekbe felvettek aránya. Ez a mér eszköz a szakképzésben 
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nem alkalmazható, hiszen a szakképz iskolák inkább a munkába állásra készítik fel 
tanulóikat. Ebben az esetben biztosabb mér szám az adott iskolába (szakmára) jelentkez
gyerekek aránya és min sége (képességeik, tanulmányi eredményeik), valamint a végzettek 
elhelyezkedési aránya.” Ismételten a már említett zárótanulmányból – ezúttal Liskó Ilona: A 
hátrányos helyzet gyerekeket oktató szakképz iskolák c. tanulmányából – idéztünk (Liskó, 
1997b). 

Az általunk vizsgált intézmények presztízsének mérésénél fontos kiinduló pontot 
jelentettek az el bbi javaslatok. Nehéz volt azonban a dolgunk, amikor ezekkel a 
mér eszközökkel próbáltuk mérni a hat intézményt. 

Kínálkozott a lehet ség, hogy mérjük az érettségit adó iskolákat az egyetemekre, 
f iskolákra, fels fokú tanfolyamokra felvettek arányával, a szakmákra felkészít iskolákat 
pedig az adott iskolába (szakmára) jelentkez gyerekek arányával és min ségével, valamint a
végzettek elhelyezkedési arányával. A vizsgált intézmények közül azonban az egyetlen 
gimnázium, a Gandhi, ugyan hatodik tanévét kezdte meg, érettségiz osztályt csak most fog 
kibocsátani. A Roma Esély Iskola az érettségit is adó képzésre az 1999/2000-es tanévben 
kapott engedélyt. Ezekben az iskolákban tehát nincsenek adatok. A Don Boscoban, a 
szakmunkások szakközépiskolájában tehet még érettségi. Az érettségire való felkészítést a 
Kalyi Jag és a Józsefvárosi Tanoda is feladatának tekinti. A Collegium Martineum alapvet en 
fontos feladata az érettségire és a továbbtanulásra történ felkészítést. Az utóbbi két kis 
létszámú intézmény nagyon rövid – 2-2 tanéves - múltra tekint vissza. A Collegium 
Martineum eredménye például rendkívül imponáló. Kérdés azonban, szabad-e bármiféle 
következtetést levonnunk abból, hogy az 1998/1999-es tanévben 30 13 és 18 év közötti 
gyerekéb l 8 végzett, s közülük 5 f továbbtanult egyetemen, f iskolán és fels fokú 
tanfolyamon. Ez tehát azt jelenti, hogy a végzettek 62,5%-a továbbtanult! Hasonló problémát 
vet fel a Józsefvárosi Tanoda statisztikája is.  Az 1997/1998-as tanévben 15 középiskolás 
diákkal zárták a tanévet, s közülük kett volt végz s, s a továbbtanulási arány 50%-os, hiszen 
a kett b l 1 f t felvettek a Vállalkozói F iskolára. 

Nem volt egyszer bb a helyzetünk akkor sem, amikor a szakmákra, a munkába állásra 
felkészít iskolák esetében a végzett tanulók elhelyezkedésér l érdekl dtünk. Ilyen 
statisztikákat sem vezetnek az iskolák, ugyanakkor azokról a programokról érdekl dve, 
amelyek a gyerekek elhelyezkedését, továbbtanulását hivatottak segíteni, válaszaik tudatos 
támogató munkáról tanúskodtak.  

“A Megyei Munkaügyi Központtal jó a kapcsolatunk. Rendszeresen küldenek 
tájékoztató anyagokat a minket érint munkalehet ségekr l, és a gyerekek számára személyes 
találkozókat is szervezünk a kollégákkal.” 

“Folyamatos és jó a kapcsolatunk az IMPULZUS nev civil szervezettel. Sok 
gyerekünknek k segítenek a végzettségüknek megfelel munkalehet ségek megtalálásában. 
Gyakran azt is visszajelzik, mennyire elégedettek a munkaadók a nálunk végzettekkel.” 

“Gyerekeink gyakran visszajárnak. Beszámolnak sorsuk alakulásáról.” 

Az oktató munka min ségére tehát következtetni lehet a visszajáró tanulók, egy-egy 
munkahely visszajelzése alapján. Ezek az információk azonban túlságosan esetlegesek, 
szubjektívek, néha egymásnak ellentmondóak.  

Az elhelyezkedés arányairól érdekl dve egy tanár azzal a megjegyzéssel vetette fel a 
követéses vizsgálat szükségességét, hogy “persze ahhoz az kellene leginkább, legyen kit 
követni”. Megjegyzésével egyetértünk, hiszen ha tényleg nyomon kívánjuk követni azokat a 
változásokat, amelyek a végzett diákok életében bekövetkeztek, az iskola befejezését l
számítva legalább 2-3 évnek kell eltelnie. A mi hat intézményünk közül egy ilyen követéses 
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vizsgálat jelenleg csupán egy vagy két intézményben lenne lebonyolítható. A Don Boscora és 
- esetleg - a Kalyi Jagra gondolunk.   

Liskó felveti azt is, hogy használjuk mér eszközként az adott iskolába jelentkez
gyerekek arányát és min ségét. E javaslatához azonban rögtön azt is hozzáteszi, hogy ezek a 
mér eszközök egymástól nem függetlenek. Azokba az iskolákba, illetve azokra a szakokra 
jelentkezik több gyerek, ahol jobbak a munkapiaci esélyek (Liskó, 1997b). Egyetértünk vele, 
hiszen a roma gyerekeket oktató szakiskolákat ezekkel az eszközökkel mérve megállapítható, 
a vizsgált iskolák presztízse alacsony. Az ezekbe az iskolákba (Don Bosco, Roma Esély, 
Kalyi Jag) bekerül gyerekek alacsony tanulmányi eredménnyel (ld.: az iskolákról szóló 
statisztikák megfelel táblázatát), sokszor 2-3 évvel az általános iskola befejezését követ en 
érkeznek. Ezek az intézmények gyakran azoknak a gyerekeknek adnak tanulási esélyt, akiket 
máshová nem vettek fel, illetve, akik más intézményekb l kibuktak.  

Más a helyzet a Gandhi Gimnázium és Diákotthon és a Collegium Martineum esetében. 
Míg a szakmunkásképz k a középfokú iskolákon belül mindig is a legalacsonyabb presztízs
iskolák közé tartoztak, az érettségit adó gimnázium el kel helyet foglalt el. Bár a Gandhi 
nem az általános iskolai bizonyítvány alapján veszi fel a gyerekeket, s nem is vezet ilyen 
nyilvántartást, az igazgató becslése alapján a felvett gyerekek harmada a jó és kiváló 
el menetel ek köréb l kerül ki, kett harmaduk pedig a közepesekb l. A Collegium 
Martineum jó min ség szolgáltatást biztosít a gyerekek számára, s emellett fontos az is, 
hogy - jelent s fejlesztéseket követ en – ezeket a szolgáltatásokat mindösszesen 30 
gyereknek nyújtja. 

A Kutatás dilemmái cím fejezetben már szóltunk arról, hogy az iskolák munkáját 
minden szempontból a fokozatosság jellemzi. Érthet , hogy az iskolák között az utóbbi 
id ben a legfontosabb presztízsképz tényez nek az számít, hogy milyen fejlesztéseket, 
milyen új képzési formákat sikerült bevezetniük. A vizsgált intézmények az alapításuk óta 
eltelt rövid id alatt jelent s utat tettek meg. Mind a Don Bosco, mind pedig a Roma Esély 
Szakiskola szakközépiskolai osztályokat nyitott, s jelenleg a gimnáziumi osztályok nyitása 
el tt állnak. A képzési formák által megszabott rangsort befolyásolja az is, hogy milyen 
szakmákra készítenek fel. Helyesen ismerték fel a számítógépes ismeretek tanításának 
fontosságát.  

A Józsefvárosi Tanoda és a Collégium Martineum rangját emeli, hogy gyerekeik szép 
számmal érettségire, illetve továbbtanulásra készülnek. 

Az iskola megítélése, presztízs egyébként, úgy t nik, más azok számára, akik azzal 
közvetlenül nem kerültek kapcsolatba, mint azoké, akik személyes élményeket szereztek az 
intézményekr l, illetve benne élik mindennapjaikat. Az, hogy a gyerekek milyen közérzettel 
élik ezekben az iskolákban mindennapjaikat, hogyan vélekednek tanáraikról, s azok milyen 
áldozatokat vállalnak tanítványaik nevelése-oktatása érdekében, az iskolák presztízsének 
megítélésében igen kis szerepet játszik. Presztízsüket abból pedig nem lenne helyes megítélni, 
hogy munkájuk szakmai és anyagi támogatása, s ezáltal elismerése idehaza várat magára.  

Az iskolák közötti presztízsrangsor alakulását az is befolyásolja, hogy az iskolában 
milyenek a személyi és tárgyi feltételek. Számít az, hogy milyen min ség épületben folyik 
az oktató-nevel munka, a település mely részén található az intézmény, s mennyire 
korszer en van felszerelve. 
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4.2.2. Tárgyi feltételek 

A vizsgált intézmények nem tartoznak a legjobban felszerelt intézmények közé. 
Történetük szinte kivétel nélkül annak a harcnak a történetét is jelenti, amelyet az intézmény 
épületének megszerzéséért vívtak.  

A mánfai kollégisták az els tanévet a plébánián töltötték, eközben építették át a faluban 
vásárolt nagyméret , 1914-ben épült parasztházat. Így írt err l a Kelet-Mecsek c. lap: 
“Amikor a szervez k 1,5 millió forintért megvásárolták a kiszemelt közm nélküli 
parasztházat, a falu meglehet en bizalmatlanul figyelte az eseményeket.” Külföldi 
szervezetek, alapítványok támogatása tette lehet vé az épület b vítését, amely végs
formájában 60 gyermek fogadására lesz alkalmas. Az építkezésekhez a pénzt eddig is és 
ezután is a német katolikus egyház segélyszervezete, a Renovabis, továbbá egy holland 
alapítvány adja. Kisebb mértékben a Népjóléti Minisztérium is hozzájárult a költségekhez. A 
berendezéshez a Soros Alapítvány és több kisebb szervezet nyújtott segítséget a 
tehetséggondozó kollégiumnak. 

A Tanoda a közelmúltban a holland adományozó jóvoltából szert tett egy saját tulajdonú 
ingatlanra, mely komoly t kének számít. Az ingatlan azonban egy bérházban található.  

A Kalyi Jag sorsát a folyamatos bizonytalanság jellemzi. Az iskola korábban egy 
nagyméret lakást bérelt. A VI. kerületi önkormányzattal kötött bérleti szerz dés tette 
lehet vé jelenlegi m ködésüket a Fels erd sor utca 6. szám alatt. Az iskola két tanteremmel, 
kis irodahelyiséggel, mellékhelyiségekkel rendelkezik. A tantermek zsúfoltak, a 
mellékhelyiségek száma az egészségügyi rendeletekben leírtaknál kevesebb, ezért az 
egészségügyi szakhatóság az iskolát többször be akarta zárni. Ezt az 1997/1998-as tanévet 
követ en a M vel dési és Közoktatási Minisztérium közbelépésével sikerült megakadályozni. 
Természetesen ett l még nem lett az iskola tágasabb! A 12 db számítógépet tartalmazó oktató 
termük – éppen az elhelyezési gondokkal összefüggésben – az alapító Kaly Jag Roma 
M vészeti Egyesület pincéjében nyert elhelyezést.  

A Roma Esély Szakiskola életében – munkájuk tartalmában és elhelyezésükben – 
bekövetkez változásokról már korábban röviden szóltunk. Az épület, amelyben az 
1998/1999-es tanévig az oktató munka zajlott, s amely –átalakítás alatt álló - épület jelenleg 
kollégiumi célokat szolgál, a város szélén, a temet mellett található. Eredetileg nem iskola 
céljára épült. Már korábban is állandó felújításra, karbantartásra szorult, ezek azonban - a 
m ködés érdekében halaszthatatlanokat kivéve – pénzhiány miatt elmaradtak. Az “új” 
épületben korábban is iskola m ködött. Költözködésük során mindent, ami mozdítható volt, 
azt is, amit logikusan egy költözködés során ott szoktunk hagyni, elvittek. Az iskola 
igazgatója most is feltalálta magát. Végigjárta az iskolákat, különböz vállalatokat, és 
megkérdezte, mire nincs szükségük. F leg használt, igen gyakran rossz min ség bútorokat 
kapott, de kapott például olajfestéket, szerszámokat is.  Az iskola tanulói és tanárai egész 
nyáron – szombaton és vasárnap is – dolgoztak. (Egy nyúltenyészt szül nyulakat hozott, az 
egyik tanárn f zött.) A használt bútorokat megjavították, átfestették. Az iskola régi álma
teljesült: tornateremhez és ebédl höz jutottak. Persze ott sincsenek megfelel bútorok és 
tornaeszközök. Új szakmai képzéseket – szabás-varrás, nyomdász, stb. - indíthatnának, ha 
lenne pénzük a melléképületek felújítására, tanm hellyé alakítására és felszerelésére. Egy kis 
bels udvar beépítésével irodalmi kávézó kialakításáról álmodoznak. 

A Gandhi Gimnázium igazgatója arra a kérdésre, hogy miben lenne szüksége segítségre, 
egyértelm en az építkezés befejezését jelölte meg. A Gandhi a félmilliós cigányság egyetlen 
gimnáziuma. A magán alapítványi iskolából id közben közalapítványi lett. Míg fennállásának 
ideje alatt több nemzeti kisebbség 1 - 1½ költségvetési év alatt korszer – étteremmel, 
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tornateremmel, szaktantermekkel ellátott – középiskolát kapott, addig a Gandhi még mindig 
nem rendelkezik az oktatás célját szolgáló, szaktantermekkel ellátott épülettel. Ebben az 
évben fejez dött be a tornacsarnok építése, amelyet a Soros Alapítvány 1999. szeptemberi 
döntése tette lehet vé. Bár az alapítvány általában nem ad pénzt beruházásra, az ügy 
fontosságára való tekintettel 12,5 millió forintot – szokatlanul magas összeget – 
adományozott. 

A Don Bosco egy valamikori bánya épületeiben nyert elhelyezést. Egyik oldalán 
hosszan nyúlik el egy cigánytelep, a másik oldalán egy fest ien szép bányató található. A 
cigánytelep a valamikori bányához tartozó bányalakásokból alakult ki. A bánya épületeit az 
iskola anyagi lehet ségeinek függvényében fokozatosan felújítja. A leromlott állapotú 
épületrészek felújítása, korszer sítése sokba kerül, ezért az építkezés lassan halad, azt a 
legteljesebb költségtakarékossággal végzik. A munkálatok részben a diákok végzik szakmai 
gyakorlatként. Ezzel esetenként több millió forintos megtakarítást érnek el. A több épületes 
iskola f épületében található a kápolna, az irodák és egy tanterem. T le 100 méterre három 
épület helyezkedik el. Az egyikben a varroda és szaktantermei, a másikban a nyomda és 
szaktantermei, a harmadikban pedig egy raktár található, amelyben a kés bbiek során majd 
tantermeket szeretnének kialakítani. Az épületegyütteshez tartozik egy családi ház is, 
amelyben a számítástechnikai labor, a szolgálati lakás, a bejáró pedagógusok szobái és 
vendégszobák nyertek elhelyezést.  

A segítséget igényl gondok, problémák között – 32. intézményvezet i, illetve a 25. 
tanári kérdés - az igazgatók és tanárok sok hasonlót említettek. Szükségük lenne a 
hagyományos könyvtárfejlesztés mellett CD-k beszerzésére, videók – pl.: a cigányságról és 
más kisebbségekr l szólók – megvásárlására, a korszer technikai eszközökre (színes TV, CD 
lejátszó). A szakképzést is végz iskolák számára komoly gondot jelent a tanm helyek 
hiánya. 

A Roma Esély Iskola és a Józsefvárosi Tanoda igazgatói nagyon jól leírták azt az 
egyébként középiskolákra általában nem jellemz feladatot, amely – lehet így fogalmazni - 
eszközigényes. “A roma és általában hátrányos helyzet családok gyerekeit oktatva a 
hagyományos értelemben vett oktatás mellett speciális nevelési feladatokat is el kell látnunk. 
Van olyan gyerek, amelyik itt tanulta meg, milyen feladata van a konyhában egyik vagy 
másik egyszer háztartási gépnek. Fontos, hogy azt is lássa, hogyan lehet esztétikusan 
kialakítani a közvetlen környezetét.” A Tanoda programjában úgy fogalmaz, hogy “olyan 
stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek ez otthon nem adatik meg -, 
amely a továbbtanulás irányába tereli ket…”. Számukra ez a szép, esztétikus környezet 
kialakítását is jelenti. És ez nem egyszer en azon múlik, hogy az igazgató egyébként jó 
ízléssel megáldott ember.  Tiszab n, Csökölyön és más településeken járva, családokat 
látogatva elképzelhetetlen szegénységgel találkoztunk. Ezekben a családokban nagyon sok 
minden, ami egyébként a századvégi Magyarországon természetes és átlagos, a gondolat 
szintjén sem jelenhet meg.  

Tehát “ezekben az iskolákban sokkal nagyobb szükség lenne jó min ség bútorokra, 
technikai eszközökre, függönyökre, sz nyegekre, háztartási kisgépekre, a kollégiumokban 
ágynem re, stb., mint bárhol máshol. Fontos lenne, hogy jó min ség környezetben
tanulhassanak. Egyszer en azért, mert ezeknek a gyerekeknek nincs máshol esélyük arra, 
hogy mindezt lássák, kipróbálhassák, használhassák. Nekünk az otthon szerepét is be kell 
töltenünk.” 
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4.2.3. Személyi feltételek 

A intézmények dokumentumai általában utalna a pedagógiai programok 
megvalósulásában fontos szerepet játszó személyi feltételekre (pedagógusok és egyéb segít
személyzet száma, jellemz i).  

Az vizsgált intézmények pedagógus-létszáma, a pedagógusok végzettség szerinti 
összetétele javarészt az intézmények tanuló-létszámával és az intézményekben folyó oktató-
nevel munka jellegével van összefüggésben. Találkoztunk családiasan kis létszámú (pl.: az 
1998/1999-es tanévben a Roma Esély Szakiskola f állású pedagógusainak létszáma 6 f ; a
Collegium Martineum f ; Kalyi Jagé 4 f volt) tantestülettel és középiskolai méretekben is 
jelent s számúval (pl.: a Don Bosco Iskolának ugyanebbe a tanévben 36, a Gandhinak 39 
f állású pedagógusa volt). A statisztikákból nyomon követhet , hogy az iskolák tanuló-
létszámának növekedésével, az új képzési formák megjelenésével növekszik a pedagógusok 
létszáma is.  Pl.: a Don Bosco pedagógusainak létszáma 3 tanév alatt 157%-os emelkedést 
mutat; ennél is jelent sebb nagyságrend változás várható ett l a tanévt l kezd d en a Roma
Esély Iskola életében; de említhetnénk példaként a Gandhit is, ahol ugyancsak 3 tanév alatt 
118%-os növekedés tapasztalható. 

Az iskolák a f állású pedagógusok mellett mellékállásúakat is foglalkoztatnak. A 
Józsefvárosi Tanoda tevékenysége az eddigiekben nem igényelte a f állású munkatársak 
foglalkoztatását. A programvezet n kívül senkit nem alkalmaztak teljes munkaid ben. 
Collegium Martineum is f leg mellékállású munkatársakat foglalkoztat.  

A táblázatokból az is kiderül, a tanárok jelent s többsége szakirányú végzettséggel 
rendelkezik, s azok, akik nem, tanulmányokat folytatnak a megfelel végzettség megszerzése 
érdekében. Évr l évre változó, de viszonylag kis számban vesznek részt továbbképzéseken. 

Az intézmények vezet i és a tanárok is a pedagógiai asszisztensekr l, a szociális 
munkásokról, a pszichológusokról, a technikai személyzetr l, mint munkájuk hasznos – sok 
esetben nélkülözhetetlen – segít ir l beszéltek. Kiválasztásukat, alkalmazásukhoz a források 
megteremtését nélkülözhetetlennek tartják. A források hiánya esetenként azt eredményezi, 
hogy alkalmazásukra nem kerülhet sor. A Collegium Martinum igazgatójának a vezet i
interjú 16. sz. kérdésére – Vannak-e a pedagógusok és a technikai személyzet körében romák? 
- adott válasza egyben annak az elismerése is, hogy a technikai munkatársak igazi segít i a
kollégiumi munkának. “Annus, a ház asszonya 3 éve, vagyis a kezdetekt l velünk dolgozik. 
Az felel ssége a konyha. … A háztartás mellett Annus dolga az is, hogy meghallgassa a 
gyerekek minden gondját, anyjuk helyett anyjuk legyen. Ebben fontos, hogy cigány. 
Mindenféle problémával fordulnak hozzá, ráadásul anyanyelven is, beásul. Annus néni nagy 
el nye, hogy mindent észrevesz, olyasmit is, amit a tanárok nehezebben (pl.: a szipuzást).” 

A pedagógusok alkalmazásának feltételeként több helyen megfogalmazódik, hogy nem 
elég a magas színvonalú szakmai felkészültség. Szólnak err l a pedagógiai programok is, de 
még többet tudtunk meg a tanárokkal és az intézmények munkájában résztvev
munkatársakkal szembeni elvárásokról az interjúkra adott válaszokból. A Józsefvárosi Tanoda 
programja szerint: “A jelentkez k válogatásánál els dleges szempont a szakmai megfelelés, 
emellett azonban lényeges, hogy a cigány és a többségi kultúrában egyaránt otthonosan 
mozgó feln ttek legyenek a gyerekek környezetében. Nyitott, kreatív, empatikus, toleráns, 
szociális érzékkel megáldott emberekre van szükség.” A Roma Esély iskola szerint “az elmúlt 
években f állású és óraadó tanárokból olyan team alakult ki, amely vállalja az iskola céljait, 
szellemiségét és alkalmas az általánostól eltér - az iskolába járó különböz képesség –
fiatalok nevelésére, oktatására, s az ezzel járó többletfeladatok elvégzésére”. 
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Az interjúk során az intézmények vezet it l megkérdeztük, milyen szempontok alapján 
választják ki az iskolába, kollégiumba kerül pedagógusokat, a technikai személyzet tagjait 
(16. sz.). A válaszokból egyrészt kiderül, hogy a kiválasztásnak vannak olyan szempontjai, 
amelyekkel más, nem roma gyerekeket oktató intézményekben is találkozhatunk. Másrészt – 
és válaszaikban f leg ezt emelték ki – vannak olyan szempontok, amelyek talán más 
iskolákban nem, vagy alig kapnak hangsúlyt. Nem véletlen, hogy e szempontokról beszélve 
egyúttal idézzük azokat a válaszokat is, amelyeket ugyancsak a vezet kt l kaptunk arra a 
kérdésre (17. sz.), hogy vannak-e a pedagógusok és a technikai személyzet körében romák. 
Ezekb l a válaszokból ismertetünk néhány jellemz t.  

“Az el ítéletes személyiség, a rendi korlátokkal bíró tanár nem alkalmas a feladatok 
ellátására.” 

“Megítélésem szerint a személyi állomány kialakítása a legnehezebb feladat. Ide nem 
lehet az utcáról felvenni embert.” 

“A jelentkez pedagógust egy év próbaid re veszem fel. Ez alatt eld l, alkalmas-e a 
feladatra. Fontos szerepet tulajdonítok a referenciának, tehát annak, milyen ajánlással érkezik. 
Az elbírálás szempontjai hasonlóak a technikai dolgozók esetében is. Ha lehet itt még 
nagyobb a jelent sége a referenciának.” 

“A kiválasztás egyik szempontja a szakmai felkészültség, a másik, hogy milyen a 
cigánysághoz való viszonya. Ez utóbbi megismerése nem könny feladat. Az egyetemet, 
f iskolát végzett emberek nagyon jól tudják, hogyan kell azt mutatni, hogy k toleránsak.” 

“A pedagógusok alkalmazásának két szakasza van. Az els az ún. próbaid . Két héten
keresztül kell bejárniuk, majd felteszem a kérdést. Van-e mondandód a kallódó gyerekek 
számára, vagy csak magaddal vagy elfoglalva? Megkérdezem azt is, hogy tudna-e tenni 
értük.” 

“A kezdetekkor néhány kifejezetten jó hír pedagógust vettem fel. Azt vártam t lük, 
hogy segítsenek megmutatni, hogyan is kell ezt a munkát végezni. Többségük ma is velünk 
dolgozik. A másik szempont az volt, hogy legyenek közöttünk cigány pedagógusok. A nálunk 
dolgozó cigány pedagógusok mindegyike fiatal, többségük maga is tanul f iskolán, 
egyetemen. Az jelenlétük a Tanodában nemcsak azért fontos, mert szakmailag értékes 
munkát végeznek, hanem azért is, mert követend mintát adnak az itt tanuló fiatalok 
számára.” 

“A pedagógusok között hat roma származású nyelvtanár dolgozik, a kollégiumban még 
ketten romák. A technikai személyzet több mint fele, hét takarítón és konyhás szintén roma. 
… A roma származású pedagógusok jelenléte mindenképpen el nyt jelent, hiszen mintát 
adnak a diákjainknak. Értelmiségi roma áll el ttük, s ez azt jelenti, k már azon az úton 
járnak, amelyre a gyerekeink – remélhet leg – készülnek. És a mi roma pedagógusaink 
elkötelezettsége elég stabil. Biztos, hogy itt akarnak dolgozni, ez a hivatásuk.” 

Valamennyi intézményben dolgoznak roma pedagógusok, szakoktatók és technikaiak. 
Ez jellemzi a Don Boscot is, amely iskola nem kifejezetten a roma gyerekek oktatására és 
nevelésére szervez dött. Bár a személyzet kiválasztásánál nem els dleges a származás - az 
emberi értékeket, a gyerekekhez való viszonyt tartják fontosnak -, a roma tanulók magas 
számára tekintettel itt is lényegesnek tartják a romák alkalmazását. A konyhán egy roma 
asszony dolgozik, a hegesztést roma tanítja és roma a nyomdászmester is. Egyik volt diákjuk 
– természetesen is roma – tanítja a cigány nyelvet, folklórt, éneket és táncot.  

A pedagógusokkal készített interjúk válaszai (3-4. sz.) összecsengenek a vezet k által 
elmondottakkal. T lük azt kérdeztük, hogyan kerültek jelenlegi munkahelyükre, döntésüket 
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milyen szempontok motiválták. Válaszaik sok mindent elárulnak személyiségükr l is. Ezek 
közül a válaszok közül is érdemes néhányat idézni.  

“Engem az igazgató úgy hívott ige. Végre ez nekem való! – gondoltam. A 
környezetemben persze voltak olyanok, akik megkérdezték, normális vagyok-e; láttam-e már 
érettségizett cigány gyereket. … A férjem látja, hogy boldog vagyok. És a környezetem is. 
Megkaptam A legszeret bb feln tt címet.” 

“Gyógypedagógus vagyok, oligofrén-logopédia szakon végeztem. A kisegít iskolában 
dolgoztam, amikor a mostani igazgatóm eljött hospitálni. El ször óraadó voltam itt, s csak 
kés bb döntöttem úgy, hogy ide jövök f állásban.” 

“Az el z munkahelyemen rossz volt a légkör. Egy általános iskola fels tagozatán 
tanítottam, de a személyiségem jobb a nagyobb gyerekekhez. Pedagógusként azért izgatott ez 
a munka, mert itt nincsenek kitaposott utak. Mindent ki lehet próbálni. És itt egy csapat van, 
kis létszámú közösség, családias.” 

“Rendkívül nagy örömmel fogadta a társam, és aztán a szüleim, barátaim, az el z
munkahelyemen a munkatársaim, amikor idejöttem. El ször mint óraadó kerültem ide. 
Nagyon nagy öröm volt számukra is, hogy itt dolgozhatom. Nagyon érdekelte ket ez a 
gimnázium. És én mindig kitör örömmel meséltem. Ez számomra egy rendkívül érdekes 
munka és nagyon jól éreztem magam ebben a szerepben, hogy taníthatok. És f leg, hogy egy 
ilyen iskolában taníthatok, ahol zömében beás gyerekek vannak.” (A válaszadó beás cigány 
nyelvtanár.) 

Miközben érzékelhet volt, hogy ezekben az iskolákban igen jó, gyakran családiasnak 
mondható a légkör, a pedagógusok komoly problémákkal küszködnek (13-14.sz.). Mindezt a 
vezet k visszajelezték (19-21.sz.).

“Az egyetemek és a f iskolák nem készítenek fel bennünket a cigány gyerekekkel való 
találkozásra.” 

“Nincs kihez fordulnom, ha problémám van. Természetesen elmondhatom a 
kollégámnak, s ez nem kevés, mert például kiderül, neki ugyan az a gondja. A feszültségeink 
egy része például azzal van összefüggésben, hogy keveset tudunk a cigányság történetér l, 
szokásairól, ma is él és az életüket befolyásoló hagyományaikról. Nem ismerjük a nyelvüket. 
Senki nem segít abban, hogy ezt a hiányosságunkat pótoljuk.” 

“ A kollégák gyakran felvetik, hogy szeretnének többet tudni a cigányság szokásairól. 
Persze egyszer-egyszer meghívhatjuk a Bari Károlyt meg a Daróczi Ágit, de az igazság az, 
hogy nincsenek kell mélység képzések, továbbképzések. Ha a Soros Alapítvány nem lenne, 
talán semmit nem tudnánk a cigányságról, s esélyünk se lenne, hogy összetalálkozzunk 
azokkal, akiket hasonló gondok feszítenek. S, akiket egyébként szintén a Soros támogatott.” 

“Ez a munka sok bels gyötr déssel jár. Vajon jól csináltam-e? És a válaszokra még 
éveket kell várnunk. Nagy szükségünk lenne mentálhigiénés tréningekre.” 

“A legtöbb nehézséget a szül k közömbössége, ellenállása okozza.” 

Az intézmények készséggel foglalkoztatnak egyetemi és f iskolai hallgatókat. Úgy 
ítélik meg, a fiatalok nyitottak, érdekl d ek, s ez a cigány gyerekek oktatásában fontos. 
Egyébként a pedagógusok alkalmazására - nem véletlenül - jellemz a próbaid s alkalmazás. 
Sokan megrettennek a feladattól, s pedagógiai szempontból könnyebb munkát keresnek. 

Bár meggy z dtünk arról, hogy ezekben az iskolákban a cigány gyerekek személyiségét 
tisztel , helyzetük változtatása iránt elkötelezett, s t megszállott emberek dolgoznak, nem 
jelenti ez azt, hogy végtelen sok terhet lehetne rájuk tenni. Esetenként pedig ez történik. Elég, 
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ha bérezésüket, a kifizetetlen túlórák számát nézzük. A túlterheltség azzal is összefüggésben 
van, hogy bizonyos területekre az alacsony bérezés miatt nem találnak embert, de ez nem 
jelenti azt, hogy a feladatot nem kellene elvégezni. Így nyilatkozott err l az egyik igazgató: 
“Nincs elég pedagógus, s meglév knek nem tudjuk kifizetni a túlórákat. Gyakorta hétvégén is 
dolgoznak, hét közben természetes a napi 10 órás munka. Hiányzik a kollégiumi nevel , sok a 
gyerekek lekötetlen ideje. Nincs, aki segítene eligazodni a pedagógusoknak a szociális háló 
útveszt iben” 

4.2.4. Az iskolák vezet i

A vizsgált intézmények többségének élén egyetemi végzettség (egy intézmény élén 
f iskolai végzettség ), megfelel szakmai és pedagógiai képzettséggel, több diplomával 
rendelkez , f ként középkorú, rendkívül agilis, vállalkozó szellem , er s karizmájú igazgatók 
állnak. Esetenként hasonlóan meghatározó az alapító személye (pl.: Kalyi Jag).  

Az interjúkból kiderült, hogy többnyire t lük származott az intézmény létrehozásának 
gondolata. 

“Végül is, amikor ezt az iskolát elindítottam, úgy éreztem, már mindent megjártam 
ahhoz, hogy megfelel el képzettségem legyen a nagy m höz. Véletlenül került a kezembe a 
Don Bosco: A fiúk apostola c. könyv, az ott olvasottakat gyúrtam össze saját gondolataimmal, 
a jelen realitásával. Így alakult ki az iskola szellemisége.” 

“Tulajdonképpen az iskola létrehozásának gondolata t lem származik. De ahhoz, hogy a 
gondolatból valóság legyen, szükségem volt társakra is. A kollégáim, a barátiköröm, akik 
ismertek, nemcsak szóban támogattak, hanem tev leges részesei voltak az iskolaalapításnak. 
Persze els pillanattól kezd d en voltak ellendrukkerek is. Nagy élményt jelentett. Nekem ez 
az életem.” 

“A férjem meghalt januárban, s én szerettem volna, ha az általa elképzelt dolgok 
megvalósulnak. Ezért vállaltam ez az iskola igazgatását. De azt gondolom, ez átmeneti 
id szak. Az lenne a jó, ha az iskola élén roma igazgató állna, hiszen ez egy nemzetiségi 
gimnázium.” 

“Az intézmény létrehozásának gondolata és a kezdeti lépések megtétele is hozzám 
köt dik. Akiket bevontam ebbe a munkába, természetesnek tartották, hogy én legyek az 
igazgató. Tulajdonképpen magam köré szerveztem egy alapítványt, olyan embereket kerestem 
meg, kértem fel alapítónak, kurátornak, akikkel nagyon hasonlóan gondolkodunk.” 

Ma Magyarországon egyre inkább a humánszféra intézményeinek m ködése is 
megköveteli, hogy az élükön menedzserigazgató álljon. A vizsgált intézmények azonban létre 
se jöttek volna, vagy m ködésük már az els évben megsz nt volna, ha élükön nem önállóan 
cselekv , vállalkozó szellem igazgató állna.  Miközben feladataik közé tartozik az 
intézményvezetés, az oktató-nevel munka irányítása, felel sségük nagyobb része két 
területen igen karakteres. Egyrészt leginkább az felel sségük az oktatás feltételeinek 
megteremtése. Egészen egyszer en szólva javarészt rajtuk múlik, tudnak-e pénzt szerezni az 
iskola m ködésére. S nagyon szorosan ehhez kapcsolódik a másik nagy felel sség teend jük 
is. Konferenciákra, tanácskozásokra járnak, alapítványoknál és nagykövetségeken tesznek 
bemutatkozó látogatásokat. Fogadják a hazai és külföldi politikai és szakmai élet neves 
képvisel it. Dolguk tehát az is, hogy terjesszék az iskola jó hírét. 

Talán a vezet i munka legszebb elismerését Szolnokon hallottuk egy 17 éves kislánytól, 
aki arra a kérdésre, hogy mondjon el olyan történetet, amikor büszke volt a cigányságára a 
következ t mondta: “Igazgató úr szép iskolát szerzett a cigányoknak. Büszke vagyok erre. 
Kevés olyan ember van, mint .” 
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Az intézményeket alapvet en a jó légkör jellemzi. Ennek megteremtése és meg rzése 
igen jelent s részben az igazgatókon (20.sz.) múlik. Így vélekedik err l az egyik intézmény 
vezet je: “Úgy gondolom, alapvet en a vezetés stílusa határozza meg a légkört, az 
intézményben dolgozók közérzetét. Az információ oda-visszaáramlása megnyugtatja a 
kollégákat. A másik lényeges dolog, hogy érezzék, fontos, amit tesznek.” 

A pedagógusok válaszaikban (5-6.sz.; 9-11.sz.) ezt - különböz képpen megfogalmazva 
– meger sítették. 

“Itt egy csapat van. A miénk kisiskola, olyan, mint egy család. A takarító is és az 
igazgató is fontos.” 

“Itt mi saját iskolát csináltunk. Persze voltak olyanok, akik ezt nem bírták, de nem 
mentek el haraggal. Belátták, hogy ez nem nekik való.” 

“Most költöztünk új épületbe. Nemrégiben még úgy nézett ki, hogy cs dbe megyünk. 
És akkor összedugtuk a fejünket, s elhatároztuk, hogy akkor inkább terjeszkedünk. A harc 
oroszlánrészét az igazgató vállalta.” 

“A döntéshozatal jellegének kialakulásában a vezet személyének és az irányítás sajátos 
rendjének fontos szerepe volt. A döntéshozatal nálunk nem kapcsolódik kizárólag a vezet
személyéhez. A fontos kérdések eldöntésében az alapítók és a tanárok egyaránt részt vesznek, 
de a kérdések tekintélyes részében a voltaképpen mindenki, azaz a tanulók maguk is.” 

“Egy-egy intézményen belüli fontosabb döntést folyamatos egyeztetés szokott 
megel zni. Ennek formális, szabott keretei nincsenek. De nálunk folyamatos és nyitott a 
kommunikáció. Ez vonatkozik a tanárokra és a diákokra is. Mindenki véleménye egyformán 
számít. Volt olyan tanár, aki ugyan kiváló tanár volt, mégis elküldtük, mert a gyerekek nem 
szívelték.” 

“A gyerekeknek az ket érint kérdésekbe komoly beleszólásuk van. Ha ide akar járni 
egy gyerek, kap egy tantárgy-listát, s jelöli meg, hogy azok közül mit akar tanulni. Amely 
tantárgyból több tanárunk van, ott azt is megmondhatja, hogy kinél szeretne tanulni.” 

“A tanárok, a személyzet foglalkoztatásában minden esetben az igazgató dönt. Mindenki 
kap azonban egy hónap próbaid t. Ez alatt az id alatt – éppen a nyílt légkörnek 
köszönhet en – mindenki megismerheti az új kollégát, s is kap arra lehet séget, hogy 
megismerkedhessen velünk, az intézmény légkörével, követelményeivel. Mindenkinek van 
arra lehet sége, hogy a végleges döntést befolyásolhassa.” 

“Az igazgató szívélyes, jó hangulatú ember, karizmatikus személyiség. Jó vezet ,
akinek a munkáját éppen úgy elismerik a kollégái, mint a tanulók és a szül k.   Az iskola 
mindennapos m ködtetésével kapcsolatos munkák zömét helyetteseire bízza. Az dolga az 
iskola képviselete, a m ködéshez szükséges források magszerzése.” 

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az igazgatók és a fenntartók kapcsolatát (14.; 
25.sz.) általában a jó szakmai együttm ködés jellemzi. Néhány kuratórium esetében ez 
különösen érthet , hiszen azokban a cigányok helyzetét jól ismer , a helyzetük változtatása 
érdekében hosszú évek óta aktívan tevékenyked közismert személyiségek kaptak helyet. 
Ahol ez a kapcsolat inkább formális, ott ennek oka alapvet en az iskola szakmai munkájának 
elismerésével, s a kisebb szakmai kompetencia felismerésével van összefüggésben. 

4.3. Az iskolák finanszírozása 

A vizsgált intézmények m ködését jelent s mértékben meghatározza, hogy 
magániskolaként m ködnek. A magániskolák aránya Magyarországon csupán 6%. Ezek az 
intézmények hiányt pótolnak, kiegészítik az önkormányzati oktatási kínálatot. Helyettesít
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szerepet töltenek be, amikor az államival azonos, de annál magasabb színvonalú oktatást-
nevelést kínálnak, egy-egy módszerben, szolgáltatásban attól eltérnek.  

A magániskolák létrehozása a 90-es években vált lehet vé, miután az 1989-ben 
módosított Alkotmány visszaállította az iskoláztatás szabadságát, és rögzítette azt, hogy a 
Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tanítás szabadságát. Ezzel összhangban, 
az országgy lés 1990-ben módosította az oktatási törvényt, és lehet vé tette, hogy 
természetes és jogi személyek óvodát, alap- és középfokú iskolát, diákotthont és kollégiumot, 
valamint alapfokú m vészetoktatási intézményt létesíthessenek és tarthassanak fenn. A 
közoktatásról szóló 1993. évi és 1996. évi törvény kiterjesztette a közoktatási intézmények 
alapításának jogát. E törvény szerint közoktatási intézményt az állam, a helyi önkormányzat, a 
helyi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a Magyar 
Köztársaságban nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá a Magyar Köztársaság 
területén alapított és itt székhellyel rendelkez gazdálkodó szervezet, alapítvány, egyesület és 
más jogi személy továbbá természetes személy is alapíthat és tarthat fenn, ha e tevékenység 
folytatásának jogát - a jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. A nem önkormányzati 
közoktatási intézmények (magániskolák) létesítéséhez szükséges engedélyt az önkormányzati 
f jegyz vagy jegyz adja ki az intézmény alapító okirata, pedagógiai programja, a 
m ködéshez szükséges személyi és tárgyi-anyagi feltételek igazolása alapján.  

A magániskolák autonómiát élveznek, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati oktatási 
rendszert l elkülönülten, jogilag önálló intézményként m ködnek, de m ködésük 
finanszírozását és pedagógiai tevékenységüket szabályozza az állam. Függetlenek azonban az 
alapításkor, önállóan választhatják meg a fenntartó szervezeti formáját, az irányítási formát, 
valamint önállóan készíthetik el pedagógiai programjukat, helyi tantervüket. Lehet ségük van 
arra is, hogy partnerként részt vegyenek az állami oktatási feladatok ellátásában. Az 
önkormányzati feladatellátásban való közrem ködésükr l közoktatási megállapodást kötnek 
az illetékes helyi önkormányzattal.  

A magániskolák jogszer , törvényes m ködéséért a fenntartó felel. Törvényességi 
ellen rzését az önkormányzati f jegyz vagy jegyz látja el, míg a szakmai ellen rzést az 
intézmény fenntartója vagy vezet je indíthat, és a pedagógus is kérheti saját munkájának 
értékelését. 

A magániskolák m ködését az állami költségvetés és a fenntartó finanszírozza. Az 
állam a magániskola fenntartója részére az éves költségvetési törvényben megállapított 
mérték költségvetési támogatást nyújt, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a helyi 
önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. A helyi 
önkormányzat vagy az állam a költségvetési támogatáshoz kiegészít anyagi támogatást 
adhat, ha - a törvényben szabályozott közoktatási megállapodás alapján - állami illetve helyi 
önkormányzati feladatot látnak el. A közoktatási megállapodás keretében a nevelés és oktatás 
a gyermekek, tanulók számára ingyenes. Ha közoktatási megállapodás nélkül végzi a 
magánintézmény a szolgáltatását, akkor a szül kt l fizetési hozzájárulást kérhet. A fenntartó 
elfogadhat a szül kt l vagy szponzoroktól adományt, hozzájárulást, melyet az adományozók 
adójukból levonhatnak.  

4.3.1. Költségvetési támogatás  

A roma gyerekek oktatására-nevelésére vállalkozó iskolák vizsgálata lehet séget adott 
azoknak a problémáknak a számbavételére, amelyekkel ezeknek az iskoláknak, az ott 
dolgozóknak és tanulóknak szembesülniük kell. Egyértelm en megállapítható, hogy ezek 
közül a legjelent sebbek az anyagi gondok, amelyek esetenként az iskolák létét, m ködését is 
fenyegetik. (Vezet i: 19-21.sz., 32.sz.; tanár: 24-25.sz.; a statisztika ide vonatkozó része.) 



23

Az intézmények magániskolaként m ködnek, alapítványi illetve egyházi fenntartásúak, 
nincs közöttük sem települési önkormányzati, sem pedig kisebbségi önkormányzati. Az 
intézmények egy része a tanulók után fejkvótát, illetve különböz jogcímen kiegészít
fejkvótát kap, ez azonban a m ködésüket még nem teszi lehet vé. A központi támogatásokat 
pályázati forrásokból, esetleg adományokkal egészítik ki.  

A hat vizsgált intézmény között egy olyan található, a Tanoda, amely egyáltalán nem 
részesül normatív támogatásban. Az 1996. évi, a közoktatásról szóló törvény lehet vé tette 
ugyan sajátos közoktatási intézmény alapítását is, ha az megfelel e törvény, valamint a 
szakképzési törvény el írásainak. Lehet vé tette továbbá olyan sajátos pedagógiai program 
alapján nevel és oktató általános iskola, középiskola alapítását, amelynek nem az a célja, 
hogy a tanulót felkészítse az alapm veltségi vizsgára, illetve érettségi vizsgára. Csakhogy a 
Tanoda éppen azért jött létre, hogy háttérszolgáltatásaival (egyéni felzárkóztatás, korrepetálás, 
számítógép használatának biztosítása, könyvtár, stb.) esélyt adjon a szegény családokból 
származó gyerekeknek az érettségi megszerzésére, a továbbtanulásra. 

Nem lehet ugyanakkor azt mondani, hogy azoknak a kollégiumoknak, iskoláknak, 
amelyek fejkvótában részesülnek, egyszer lenne a helyzetük. A statisztikákból az derül ki, 
hogy még a legnagyobb gyermek-létszámmal m köd Don Bosco elmúlt 3 évét vizsgálva is, 
a normatív támogatás az éves m ködési költségeknek csupán 47-53%-át tette ki. A 
megegyez id szakban 113-170 tanulóval m köd Gandhi esetében ez az arány még rosszabb 
képet mutat: 37-43%. Nehezebb helyzetben vannak a kisebb létszámú iskolák. A Roma Esély 
Iskola m ködési költségeinek csupán 28-47%-át fedezte a központi költségvetésb l - a 60-76 
tanuló után - biztosított összeg. A Kalyi Jag szolgáltatásai iránt komoly kereslet van. Azért 
nem tudnak több tanulót felvenni, mert helysz ke miatt így is rendszeresen bezárás fenyegeti 
ket. Megtudtuk azonban, hogy a fiatalok helyzetét ismerve, esetenként nem küldik el a

létszám feletti gyereket sem. Ezeknek a tanulóknak az oktatása akkor is pénzbe kerül, ha  a 
létszámban nem tüntetik fel ket, s ezért értelemszer en fejkvótát sem kapnak utánuk. (Ennek 
a mondatnak a leírásával nem az volt a célunk, hogy felhívjuk a hatóságok figyelmét a 
szabálytalan m ködésre, sokkal inkább az, hogy tevékenységükhöz méltó elhelyezést 
nyerjenek.) Esetükben az arány: 37-65%. A Collegium Martineum kollégiumi és kiegészít
nemzetiségi fejkvótát kap, amelynek összege költségvetésük alig több mint harmadát fedezi. 

Az igazgatókkal folytatott beszélgetésekb l mindenütt az derült ki, a központi 
költségvetésb l kapott összeg csupán a munkabérre elegend , a dologi kiadásokat sz kösen 
fedezi. Ez egyben azt is jelenti, hogy ebb l a pénzb l nincs, vagy alig van esélyük olyan 
szakemberek – pszichológusok, szociális munkások, stb. - alkalmazására, akikre a 
mindennapos oktató-nevel munka során folyamatosan szükség lenne. Jelenti ez azt is, hogy a 
karbantartások, fejlesztések egy része csak saját er b l oldható meg.  

4.3.2. Az iskolák gazdálkodása – adományok – vállalkozások 

Az iskolák gazdálkodását a takarékosság jellemzi. Minden alkalmat megragadnak annak 
érdekében, hogy az állami költségvetésb l kapott összeget egyéb forrásokból kiegészítsék. 

A fenntartók – helyzetüknél fogva – különböz mértékben járulnak hozzá az iskolák 
m ködési költségeihez. Józsefvárosi Tanoda, Collegium Martineum esetében a fenntartói 
szerepben olyan szakembereket – kutatókat, neves romaszakért ket – találunk, akik vállalták 
a kurátori szerepet, s ezzel lehet vé tették az intézmény létrejöttét, s m ködését. 
Tanácsaikkal, kapcsolataikkal közvetett úton egyébként fontos szerepük van a források 
megszerzésében. A Don Boscot fenntartó egyházi rend jelent s összeggel járul hozzá az 
intézmény m ködéséhez. A rend az iskolát nyomdai megrendeléseivel, felszerelések 
biztosításával is támogatja. Hozzájárulása az elmúlt években folyamatosan növekedett, s a 
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teljes éves költségvetés 13-21%-át tette ki. Hasonló arányokat – 10-23% - találunk a Kalyi 
Jag Szakiskolánál is. 

Az igazgatók válaszai azt bizonyítják, hogy az iskolák minden pályázati lehet séget 
igyekeznek kihasználni.  

“Az állami fejkvóta költségvetésünknek kb.: a felét biztosítja. Sokat köszönhetünk a 
fenntartónknak. De, ha nem lennének pályázati lehet ségek, nem tudnánk m ködni. Jelent s
támogatóin közé tartozik a Soros Alapítvány és a PHARE.  A finanszírozásért való küzdelem 
sokszor elvonja az er t az oktató - nevel munkától. A jelenlegi fejkvóta kb.: kett és 
félszeresére lenne szükség a biztonságos m ködéshez.”  

“Viszonylag rendszeres bevételünk van az alapítványi támogatásokból. A Kalyi Jag a 
megindulását is alapítványi támogatásnak köszönheti. Az els nagyobb összeget a Sorostól 
kaptuk. Támogatott a NEKH is.” 

“A Tanoda a jelenlegi jogi szabályozás szerint nem kaphat normatív állami támogatást. 
M ködését adományokból és támogatásokból kell biztosítania. Az els három évben a Soros 
Alapítvány jóvoltából m ködtünk. A Soros támogatása teljes költségeink 50-60%-át tette ki. 
Ebb l fizetjük többek között a tanárok ösztöndíját. Évi 1-1 millió forintot adott a 
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány.” 

“A kollégium költségeire mi is folyamatosan pályázunk. A legnehezebb a fenntartásunk 
(rezsi, étkezés, stb.) biztosítása. Amikor 90-ben bevezették a fejkvótát, azt gondolták, fedezni 
fogja a m ködés költségeit. Ma már jó, ha a 60%-át biztosítja egy átlagos feladatokat ellátó 
intézménynél. De mi bizonyos értelemben különleges munkát végzünk, speciális nevelési 
programmal, kis létszámú csoporttal, s az ebb l adódó különbözetet is nekünk kell 
el teremtenünk. Szül i támogatásra esetünkben nem lehet számítani az otthoni megélhetési 
gondok miatt.”  

Az igazgatók szóltak a pályázati úton elnyerhet támogatásokkal kapcsolatos gondokról 
is. 

“Ma Magyarországon külföldi partner bevonása nélkül nem tud m ködni magán kézben 
lév oktatási intézmény. Kaptunk valamennyi – minimális –támogatást a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivataltól, és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány is adott bizonyos 
összeget. De sajnos minden esetleges.” 

“A Tanodának nagyon sok egyszeri támogatója volt. Senki nem akarja, hogy a nyakán 
lógjunk. Benne van a leveg ben, hogy fogjuk magunkat és bezárunk.” 

Több igazgató is panaszkodott arra, hogy a pályázati úton megszerezhet pénzek csak 
bizonyos célra, bizonyos eszközök beszerzésére szólnak. A pénzadományozót sokszor nem 
érdekli, mire volna leginkább szükségük. Az egyik ezt így fogalmazta meg: “A jelenlegi 
finanszírozási rendszer id nként korrupcióba kényszeríti az intézményeket. Néha meglév
programokra, eszközökre nyújtunk be pályázatot csupán azért, hogy a m köd ket folytatni 
tudjuk, s beszerezhessük azt, ami nélkülözhetetlen.” 

Az intézmények költségvetésük tervezésekor számolnak azzal is, hogy tanulóiknak 
anyagilag is lehet vé tegyék az iskolába járást. Sok esetben térítésmentesen biztosítanak 
étkezést, kollégiumi elhelyezést, tankönyveket, ruhát és cip t. Térítik az útiköltséget, az 
egyetemi el készít ket, nyári nyelvi tábort szerveznek, stb. Segítséget jelent, ha a tanuló 
elnyeri valamelyik pénzadományozó ösztöndíját. A legnagyobb ösztöndíj adományozóként a 
Soros Alapítványt említették, amely a tanároknak is ad ösztöndíjat. Ösztöndíjat ad még a 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány is. Az utóbbi id szakban gondot jelentett, hogy 
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az adományozók magas tanulmányi eredményhez kötötték az ösztöndíjat, s így sok gyerek azt 
nem kapta meg. 

Az iskolák egy része bevételeit szolgáltatások - a szünid ben a kollégiumi fér helyek 
kiadása, nyomdai munkák vállalása, stb. - biztosításával is igyekszik növelni. A 
megtakarításokban a tanulóknak is van szerepük. Pl.: a Dob Bosco fest - és mázoló szakos 
tanulói közrem ködtek az iskola felújításában. Kb.: 8 millió forinttal járultak hozzá az iskola 
m ködési költségeihez, jobban mondva, ezt az összeget nem kellett kiadni. Hasonlóképpen 
járultak hozzá a költségek megtakarításához ezen a nyáron az új épületbe költöz Roma Esély 
tanulói is. 

A támogatóknak jelent s szerepük van az intézmények infrastruktúrájának 
megteremtésében is. A Tanoda saját tulajdonú ingatlanba költözött, s ezt az Együttm köd
Holland Alapítványok-nak köszönheti. A mánfai kollégium építkezését a német katolikus 
segélyszervezet, a Renovabis fedezi, de forrásokat biztosított az említett Holland Alapítvány 
is. Ebben az évben a Gandhi sportcsarnokának átadását a Soros Alapítvány 12,5 millió 
forinttal támogatta. 

5. Az intézményekben tanulókról 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a vizsgált intézményekben tanulók életkor, nem, 
származás szerinti jellemz it. A szül kkel, a pedagógusokkal és a gyerekekkel készített 
interjúk mellett egy-egy az iskola vagy más kutatók által készített elemzések segítségével 
bemutatjuk azt is, hogy milyen családi környezetb l érkeznek a gyerekek, hátrányaik hogyan 
kapcsolódnak össze – sok esetben egy életre – leküzdhetetlen akadályokká. Miel tt a 
részletekbe belemennénk érdemes figyelmet szentelni annak is, tulajdonképpen hány 
gyerekr l van szó. Az iskolák statisztikái a mellékletben megtalálhatók, de nem haszontalan, 
ha az 1998/1999-es tanév létszám adatainak összefoglaló bemutatásával külön is felhívjuk a 
figyelmet arra, a magyarországi cigányság, illetve a megfelel korcsoporthoz tartozók becsült 
létszámához képest rendkívül kevés, kb.: 450 gyerek jár ezekbe az iskolákba. 

Intézmény neve Tanulói létszám 
Don Bosco Szakképz és Általános Iskola 62 f ált. iskolás, 

200 f szakképz s, 
180 f szakközépiskolás, azaz összesen 442 f ,
ebb l kb.: 23%, 102 f roma 

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 170 f
Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium 

102 f , ebb l kb.: 45%, 44 f roma 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi és Számítástechnikai 
Szakiskola 

51 f

Józsefvárosi Tanoda 52 f
Collégium Martineum 30 f

5.1. A tanulók jellemz i

A dolgozat módszertani fejezetében már szóltunk arról, hogy kutatásunk során nem 
végeztünk minden tanulóra kiterjed kérd íves adatfelvételt. Az iskolai statisztikák és az 
interjúk azonban adnak olyan információkat a vizsgált intézmények tanulóinak koráról, 
nemér l, származásáról, családi körülményeir l, iskolai pályafutásáról, amelyek esetenként 
általánosításokat tesznek lehet vé, máskor meg továbbgondolásra ösztönöznek. 

Mindenképpen ebbe a körbe tartoznak azok az élmények, amelyeket els dlegesen a 
tanulók osztottak meg velünk az iskolához való viszonyukról, a nehézségekr l, amelyekkel 
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szembesülniük kell. Az iskolához való viszonyról ír Sz ke Judit igazgató is a Tanodába járó 
gyerekek id gazdálkodását vizsgáló kutatásának összefoglaló jelentésében (Sz ke, 1998). 
“Úgy látom, … könnyebb a diákoknak a tudáshoz, és lényegesen nehezebb az iskolához 
f z d viszonyát megváltoztatni. Hamarabb el lehet érni, hogy egy diák komolyan 
érdekl djön az irodalom vagy a történelem iránt, mint azt, hogy az irodalom vagy a 
történelem órára a jó érdemjegy megszerzéséhez szükséges módon felkészüljön.” 

Érdekl dtünk arról, miért tanulnak tovább, s hogyan kerültek jelenlegi intézményükbe 
(5-6.sz.). A válaszok arról gy ztek meg bennünket, tisztában vannak a tanulás, a tudás 
jelen ségével. Esetenként nem mindennapos, de gyerekt l mindenképpen nehezen elvárható 
er feszítéseket tesznek azért, hogy iskolába járhassanak, s érettségit tehessenek.  

"A rokonaimtól, az ismer seimt l hallottam err l az iskoláról. Elmondták, hogy miért jó 
ez az iskola. Mert itt nem éri az embert atrocitás, itt nem cigányoznak le úgy, mint a másik 
szakközépiskolában. Ott 1 hónapig bírtam. …Én már nem is hittem, hogy még egyszer 
iskolába járhatok.” (20 éves fiú) 

“Megértettem, hogy tanulás nélkül semmire nem fogom vinni. Nem lesz rendes 
munkám, nem lesz rendes életem. Régóta azt gondolom, az a fontos, hogy én mit akarok. 
Szerintem már nem vagyok messze az érettségit l!” (20 éves fiú. Általános iskolai 
tanulmányait igen jó eredménnyel fejezte el, felvették egy szakközépiskolába. Az els félévet 
sem fejezte be, nem tudta elviselni, hogy társai figyelik, mintha lopna, megjegyzéseket 
tesznek rá. Németországba is csak t nem vitték el, mert nekik nem volt rá pénzük.)  

“Azért tanulok, hogy többre vigyem, mint más, aki cigány. Bizonyítani akarok a 
szüleimnek. Azt akarom bebizonyítani, hogy egy cigány is elérthet valamit. k úgy 
gondolják, a cigány nem ér semmit sem.”(19 éves lány, befejezte a szakmunkásképz t, 
szeretne érettségit tenni.) 

“A hetediket kétszer jártam, azután elmentem dolgozni a zománcgyárba. 3 évet 
töltöttem itt, azután bevonultam katonának, leszerelés után munkanélküli lettem. A hidasi 
plébános közvetítésével kerültem kapcsolatba az Amrita Egyesülettel. Elvégeztem a szociális 
gondozói tanfolyamot, és megkezdtem a dolgozók gimnáziumát. Most a Collégium 
Martineum közhasznú munkásként foglalkoztat. Két év múlva fogok érettségizni. Szeretnék 
óvodapedagógusi diplomát szerezni.”(24 éves beás cigány fiú. A hidasi kb.: 70 f t számláló 
cigánytelepr l volt az els , aki továbbtanult. Jelenleg a telepr l 4 fiatal jár a pécsi 
középiskolákba, többen fontolgatják a továbbtanulást.) 

“Ezt az iskolát az egyik általános iskolai tanárom ajánlotta. Akkor már két évet 
kihagytam. Örültem, amikor azt mondta, hogy én is járhatnék ebbe az iskolába. Azt hittem, 
hogy két év kihagyás után ez már nem lehetséges.” (19 éves lány, befejezte a 
szakmunkásképz t, érettségire készül.) 

“Az els évben – akkor még nem voltam kollégista – a legtöbb nehézséget az utazás 
okozta. Naponta 130km-t utaztam Tiszaroffról Szolnokra, délután meg vissza. De nem 
bántam, mert itt jó a hangulat, olyan családias, mindenkit szeretek.” (19 éves fiú, érettségire 
készül.) 

“A mi településünkön a polgármester azzal nyerte meg a választást, hogy azt ígérte, 
kitelepíti a cigányokat. A jegyz pedig rendszeresen az agyonlövetésünk iránti vágyát 
hangsúlyozza. De nem mindenki ilyen. Engem az az általános iskolai tanárn segített, akinek 
Melinda is köszönheti, hogy középiskolába jár.” (15 éves fiú. Az 1999/2000. tanévt l
kezd d en a mánfai kollégium diákja.) 
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Az már a korábbi fejezetekb l kiderült, hogy ezekben az iskolákban a nehézségek 
ellenére a pedagógusok jól érzik magukat. Sokszor elmondták, hogy azért szeretik iskolájukat, 
mert abban k is átélhetik “másságukat”, szeretetet kapnak, családias a légkör. A válaszok 
(11-13.sz.; 22-26.sz.) arról tanúskodnak, hogy a gyerekek is hasonló okok miatt szeretnek 
ezekbe az iskolákba járni. Ugyanakkor ezek a vallomások mégiscsak fájdalmasak, hiszen mi 
tudjuk, attól boldogok, hogy rövid kis életüknek lezárult egy olyan szakasza, amelyben 
megkérd jelez dött emberi méltóságuk. (Számunkra ezek a vallomások voltak a 
legfájdalmasabbak, mert tudjuk, hogy er feszítéseik ellenére ezek az élmények 
megismétl dhetnek az iskola falait elhagyva.) 

“Err l az iskoláról az els perct l kezdve csak jót mondhatok. Nem hiszem el, hogy az, 
ami itt megvan, az máshol meglenne. Ha nekem mondjuk van egy problémám, pl.: szerelmes 
vagyok, vagy bármi más bajom van, azt itt észreveszik. Odajön hozzám az osztályf nököm, 
vagy például a Dubvinszky tanár úr és megkérdezi, hogy na, mi bajod fiam, csak nem 
szerelmes vagy. Aztán megölel, megpuszil és megkérdezi, tud-e segíteni. És máshol nem 
hiszem, hogy ezer-kétezer forintért elviszik a gyerekeket táborozni. Ebben benne van az 
ebédünk, a vacsoránk. És Pestre megyünk, meg Hidegkútra az apácákhoz és jutalomútra 
Belgiumba.” 

“Máshol nem így viszonyulnak a cigány gyerekekhez. Máshol lenézik ket, hiába tiszta 
a ruhájuk. Szerintem itt a cigányok a men k. Itt nem tesznek különbséget a tanárok.” 

“Az általános iskolában én voltam az egyetlen cigány. Ott sem volt semmi baj, 
szerettek, soha nem mondták, hogy te cigány. De itt mégis egészen más. Mert ott nem 
mondhattam, hogy testvér, meg nem használhattam cigány szavakat. Itt jó, otthonos. Ennek az 
iskolának olyan jó cigányos a magja.” 

“Van kedvenc tanárom. Bizalommal fordulhatok hozzá. Mindent elmondhatok neki. Ha 
tud, ad tanácsot. És nemcsak velem ilyen. Ebben az iskolában az a jó, hogy itt nem tesznek 
különbséget cigány és nem cigány között. Jó a légkör. Nincs veszekedés. A tanár és a diák 
bízik egymásban.” 

A gyerekek (10.,17-18., 23-27.sz.), tanáraik (18., 23-24.sz.), az intézményvezet k
(33.sz.) és a szül k (18.sz.) is szóltak azokról a nehézségekr l, amelyek leküzdése iskolába 
járásuk feltétele. Ezek között a nehézségek között els helyen szerepelnek azok, amelyek 
cigányságuk megélésével, az el ítéletekkel kapcsolatosak, s amelyekr l már részben az ezekbe 
az iskolákba kerülésük körülményeir l szóló fejezetben szóltunk. 

“A cigánysággal kapcsolatos leglényegesebb problémának a reménytelenséget tartom. A 
szül k nem hiszik el, hogy ha a gyerekük tanul, jobb lesz a helyzete, a többségi társadalom 
befogadja. Generációk lelkét mételyezték meg az el ítéletek. Egyik tanítványom mondta, 
hogy az enyimek kitagadtak, maguk meg soha sem fognak befogadni.” (vezet i interjú) 

“A körülmények zárttá tették a cigányságot. A megoldást csak abban látom, hogy a 
társadalomnak kell elfogadóbbá válnia.”(tanári interjú) 

“Majdnem minden nap megélem, hogy lenéznek. Ha bemegyek a boltba...” “Az 
általános iskolában a gyerekek állandóan szidták a cigányokat. És a tanárok vagy semmit nem 
szóltak vagy csak annyit, hogy k is emberek.” (Egy 18 és 19 éves diák válasza arra a 
kérdésre, volt-e olyan eset, amikor szégyellte, hogy cigány.) 

“A versmondók versenyén második helyezést értem el. Az els helyezet egy cigány fiú 
lett. És én nagyon büszke voltam arra, hogy egy olyan versenyen, ahol nem cigányok is 
indultak, cigány lett az els .” (19 éves lány) 

A nehézségek között említik a szegénységet.
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“A szül k szemléletét az jellemzi, hogy ha már nem hoz, ne is vigyen. De köztünk 
szólva, nincs is mib l taníttatniuk a gyerekeiket. ” (Vezet i interjú) 

“Ezek a gyerekek nagyon szegény családokból, többségükben kistelepülésekr l
érkeznek. Sok olyan élményben nem volt még részük, ami kortársaiknak természetes. 
Tulajdonképpen ezt nekünk kellene pótolnunk, de az iskola is szegény, s ez nekünk is gondot 
jelent.” (A választ egy tanár adta.) 

“Szerintem itt mindenkinek megvan a magához való esze, de a tanuláshoz hiányoznak a 
feltételek. Például jó lenne, ha az iskolában több számítógép lenne, és így gyakrabban 
hozzájutnánk. És kellene Internet is, mert ma mindenki ezt használja. Nekem könyvekre lenne 
szükségem, f leg számítógépes szakkönyvekre. Anyagi segítségre, ami lehet vé tenné, hogy 
könnyebb legyen a tanulás.” “Ösztöndíjra lenne szükségem. Ha nincs lehet ségünk 
ösztöndíjat kapni, ahhoz, hogy tanulni tudjunk, alkalmi munkát kell végeznünk. Szóval ez 
nemcsak az én problémám. A pénz arra kell, hogy abból megvegyünk a tanszereket, a ruhát, a 
színházjegyet. Ezzel nem terhelhetem a szüleimet, s t ha tudok, én adok nekik haza.” 
(Tanulói válaszok.) 

A nehézségek között az intézményvezet k, a tanárok és a gyerekek is gyakorta 
említették a szül k szemléletével kapcsolatos problémákat, amelyekr l részletesebben az 
5.2.3. A családok viszonya az iskolához, a tanuláshoz cím fejezetben fogunk szólni. 

Összefoglalva úgy jellemezhetnénk a tanulókat, hogy többségük számára ezek az 
iskolák jelentették az utolsó lehet séget. A Kalyi Jag, a Roma Esély és a Don Bosco tanulói 
közül sokan megbuktak egy vagy több tantárgyból az általános iskolában vagy el z
középiskolájukban és/vagy több éves kihagyás után kapcsolódtak ismételten be az oktatásba. 
A Collégium Martineum, a Gandhi és a Tanoda gyerekei tanulmányaik sikeres 
megkezdéséhez és/vagy befejezéséhez igénylik azt a támogatást, amelyet ezek az 
intézmények nyújtanak. Az a tény, hogy a hat vizsgált intézmény gyerekei között is ott 
vannak azok, akik továbbtanulnak érettségit adó intézményekben, a fels oktatásban, 
bizonyítja, megfelel segítséggel komoly teljesítményekre képesek. A tanulók közös 
jellemz je, hogy megélhetési problémákkal küszköd családokból kerülnek ki. 
Tanulmányaik, megélhetésük költségeinek el teremtésében aktívan közrem ködnek, s t nem 
egy esetben erejükön felül családjukat is támogatják. Teljesítményüket, az iskolához való 
viszonyukat komolyan befolyásolja, mennyire fogadják ket el tanáraik és nem roma társaik, 
van-e támogató szül i háttér vagy inkább annak hiánya a jellemz .

5.1.1. Életkor 

Az intézmények pedagógiai programjai a célcsoportot, azon tanulók körét, akiknek az 
ellátást els dlegesen biztosítják, 2-3 paraméterrel adják meg. Els sorban az életkor, az 
iskolázottság ill. annak hiánya jelöli ki a tanulók körét, s nem minden esetben az etnikai 
hovatartozás. Az életkor jellemz alsó határát 13-14 év körül jelölik, azaz a középiskolába 
készül és a középiskolás korú gyerekekr l van szó. Az intézmények között a tanulók fels
korhatárt illet en már jelent s különbségeket figyelhetünk meg. Ezek a különbségek 
esetenként már a programokból kiderülnek, pl.: a Kalyi Jag esetében a 25., a  Don Bosconál 
pedig a 26. életév jelenti a fels korhatárt. Több intézmény pedagógiai programja tesz 
említést a túlkoros tanulókról, mint célcsoportról, függetlenül attól, hogy elvégezték-e az 
általános iskolát. Közvetett úton ez is azt jelenti, hogy az ezekbe az iskolába járó gyerekek 
átlag-életkora magasabb lehet, mint a hasonló típusú nem roma, illetve nem hátrányos 
helyzet gyerekeket oktató középiskolákban. 

Az iskolák többsége utal arra is, hogy az általános iskolai végzettség feltétele a 
munkájukba való bekapcsolódásnak (Kalyi Jag, Roma Esély, Gandhi, a mánfai Collegium 
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Martineum). Van olyan intézmény is, amely az általános iskola elvégzésének támogatását is 
vállalja (Don Bosco, Józsefvárosi Tanoda). Kutatásunk id szakában zajlott a Roma Esély 
Iskola új képzési formáinak jóváhagyása. Az 1999/2000–es tanévt l kezd d en feladatuk az 
általános iskola befejezését szolgáló oktatás is. 

Az interjúk során, az iskolalátogatások alkalmával sokszor váltak világossá azok az 
életutak, iskolai pályafutások, amelyek a túlkorossághoz vezettek.  

5.1.2. Nemek aránya 

A vizsgált intézményekben a fiúk létszámarányából nehéz lenne messzemen
következtetéseket levonni. Mindenekel tt azért, mert az intézmények fele rendkívül kis 
létszámú, és mint arról korábban már szóltunk, rövid múltra tekintenek vissza.  

Talán egyetlen egy észrevételt tennénk, amely biztosnak t nik az iskolai statisztikák 
vizsgálatát követ en. Ez pedig az, hogy az oktatásban a fiúk részvétele növekszik. Az 
alábbiakban az utolsó két évre vonatkozó arányokat emeltük ki. (A statisztikák elemzésekor 
arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy éppen a legnagyobb létszámú iskolák közül 
kett ben a tanulóknak csak egy része roma. A Don Boscoban az 1997/1998-as és az 
1998/1999-es tanévben is 65-66 % körül mozgott, a Roma Esélyben pedig 50, illetve 45% 
körül volt a romák aránya.)   

%-os arányuk Intézmény neve 
1997/1998-as tanévben 1998/1999-es tanévben 

Don Bosco Szakképz és 
Általános Iskola 

ált.isk.:  83 
szakképz : 62 
szakközépisk:  39 

ált.isk.:  93 
szakképz : 61 
szakközépisk:  36 

Gandhi Közalapítványi 
Gimnázium és Kollégium 

50 61 

Roma Esély Alternatív 
Alapítványi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium 

50 60 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi és 
Számítástechnikai Szakiskola 

51,7 51 

Józsefvárosi Tanoda 45 50 
Collégium Martineum 57 53 

Nem tudjuk egyértelm en meger síteni azt az országos képet, amely szerint a fiúk és a 
lányok létszámarányában jelent s különbségek lennének az egyes képzési típusok szerint. A 
már többször hivatkozott PHARE kutatási dokumentum egyik tanulmányában – A hátrányos 
helyzet gyerekek családi körülményei - Tót Éva korábbi kutatására hivatkozva mondja, hogy 
“szembeötl az iskolatípus és a nemek arányának összefüggése”. Kutatását a 
szakmunkásképz k és a speciális szakiskolák tanulói körében végezte, s azt találta, hogy a 
szakmunkásképz kben hagyományosan a fiúk dominálnak. 

Az kétségtelen, hogy a Don Bosco és a Roma Esély példája egyértelm en azt igazolja, 
hogy a szakképz ben a fiúk vannak többségben. Ezt tovább er síthetné az a tény, hogy a Don 
Bosco szakközépiskolai oktatásába jelent sen csökken a fiúk aránya. Ellentmond azonban 
ennek az, hogy a Gandhi gimnáziumi képzésében is k vannak többségben. S t éppen a 
Gandhiban növekszik legütemesebben a fiúk oktatásban való részvétele. Arányuk az 1994/95-
ös tanév 28%-ához képest több mint kétszeresére növekedett az 1998/99-es tanévre. Ebben a 
tanévben arányuk 61%-ot tett ki. A többi intézményben a nemek aránya kiegyenlített.  

Ha nem találtunk a nemek aránya szerinti egyéb figyelemre méltó különbséget, az talán 
azzal is összefüggésben lehet, hogy igazából csak a Don Bosco oktat többféle 
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hagyományosan férfi szakmát (hegeszt , k m ves, cipész, szobafest és mázoló, síknyomó-
gépmester). Ebben az iskolában figyelhet meg a legjobban az is, hogyan változik a fiúk 
aránya egy-egy új szak bevezetésével. 

A roma gyerekek esetében a nemek és a képzési típusok összefüggésének feltárása 
mélyebb vizsgálatot igényelne.   

5.1.3. Romák és nem romák aránya, egymáshoz való viszonyuk 

Pedagógiai programjaikban kifejezetten cigány fiatalok támogatását t zi ki célul a Kalyi 
Jag, és a Gandhi, nem kizárólagosan bár, de ezt emeli ki programjában a Tanoda, a Roma 
Esély Iskola és a mánfai Collegium Martineum. A cigány fiatalok oktatása-nevelése nem 
szerepel kiemelten a Don Bosco programjában, de itt is a tanulók többsége cigány. 

Az iskolai statisztikák a pedagógiai programokba foglaltakat igazolják.  

Intézmény neve 1996/1997 1997/1998 1998/1999 
Don Bosco Szakképz és 
Általános Iskola 65% 65% 66% 

Gandhi Közalapítványi 
Gimnázium és Kollégium 

99% 99% 99% 

Roma Esély Alternatív 
Alapítványi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium 

50% 50% 45% 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi és 
Számítástechnikai Szakiskola 98% 100% 100% 

Józsefvárosi Tanoda - 96% 94% 
Collégium Martineum 100% 100% 100% 

Ebben a fejezetben arról szólunk, hogyan élik meg a roma és nem roma gyerekek azt a 
helyzetet, hogy olyan intézményekben töltik mindennapjaikat, amelyekben többségben vannak 
a romák. (5-6.sz.; 9-12.sz.;14-15.sz.) 

A Tanoda igazgatója, Sz ke Judit írja tanítványai id vel való gazdálkodásáról szóló 
tanulmányában, hogy többnyire ismerik tanítványaik barátait is, hiszen elhozzák ket a 
Tanodába. “Szinte kivétel nélkül cigányok k is.” Összefoglalójában megjegyzi, hogy a 
fiatalok életében fontos szerepet játszik a családhoz f z d kapcsolatuk. Arra figyelmezteti az 
olvasót, ne feledkezzen meg arról, hogy a család - tanítványai esetében - a nagycsaládot 
(szül ket, testvéreket, nagyszül ket, unokatestvéreket, sógorokat, nagynéniket, stb.) jelenti.  

Más iskolák vezet i és tanárai arról számoltak be, hogy intézményük diáksága 
tanítványaik baráti és rokoni kapcsolatai révén verbuválódik. Ezt er sítették meg a tanulók is 
azokra a kérdésekre válaszolva, amelyekkel arról érdekl dtünk, honnan hallottak az iskoláról, 
s k ajánlották-e már valakinek. 

“Engem az általános iskola befejezését követ en felvettek egy szakközépiskolába. Oda 
alig járt néhány roma. Voltak, akik azt mondták, büdösek vagyunk, meg lopunk. Szóval én ott 
hagytam ezt az iskolát. Alkalmi munkából éltem két éven át. Aztán az egyik unokatestvérem, 
aki ide járt, azt mondta, jöjjek ide, itt nem olyanok. Nem bántam meg.” (19 éves roma fiú, 
sikeresen fejezte be a szakmunkásképz t, most szakközépiskolába készül.) 

“Az unokatestvéreimnek ajánlottam. Nem megterhel anyagilag.” (17 éves roma lány.) 
“Nekem már az egyik testvérem ide jár, s most lesz els s a következ .” (19 éves roma 

lány, érettségire készül.) 
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A roma gyerekek válaszaiból már korábban kiderült, hogy biztonságban érzik magukat 
ezekben az iskolákban, s e biztonságérzet több forrásból táplálkozik. Ezek közé tartozik az is, 
hogy ezekben az intézményekben arra is van lehet ségük, hogy megismerjék történetüket, 
szokásaik eredetét, kultúrájuk értékeit, anyanyelvüket. 

“Szívesen megtanulnám a lovári nyelvet, de nehéznek tartom. F leg a kiejtés nehéz. 
Most jön egy tanár, aki tanítani fog bennünket, mert sokan akarják tanulni. Nem cigányok is.” 
(19 éves roma lány) 

“Jó lenne egy olyan nyelv, amin csak mi beszélünk. Ismerek olyan nem cigányt, aki 
beszéli a nyelvünket. Én szégyellem, hogy nem beszélem. Most elkezdem tanulni.” (18 éves 
roma lány.) 

“Otthon csak a szüleim beszélnek beásul. Én értem, amit mondanak, de nem beszélem a 
nyelvet. Most tanulom a kollégiumban.” (Az interjút készít kolléga megjegyezte, nincs 
meggy z dve arról, hogy otthon csak a szül k beszélnek beásul. Látogatása alatt a kisebbik 
testvér többször is bejött a szobába, s beásul szólalt meg.) 

“A családom kétnyelv . Mindkét nyelvet használjuk otthon.” (16 éves beás fiú) 
“A nagymamáim beszélték a cigány nyelvet, a szüleim meg értik. Én nem beszélem, de 

nagyon szeretném megtanulni.” (17 éves oláh cigány fiú) 

“Édesanyám oláh cigány, k otthon cigányul beszéltek. Édesapám romungró, nem 
engedte a nyelv használatát. Így sem én, sem a testvéreim nem beszéljük a nyelvet.” (16 éves 
lány) 

“Szeretnék többet tudni a népem eredetér l, az értékeinkr l. Én azt hiszem, nekünk is 
vannak értékeink. Jó, hogy itt err l tanulhatok, s néha híres cigányok is ellátogatnak 
hozzánk.” (18 éves roma fiú) 

Találkoztunk olyan fiatalokkal is, akik úgy gondolták, a beás vagy a romani nyelv 
helyett, talán hasznosabb lenne valamelyik világnyelvet tanulni. 

Készítettünk néhány interjút nem roma fiatalokkal is, illetve olyanokkal, akiknek csak 
az egyik szül je volt roma. 

“A legnagyobb változást a roma fiatalokkal való találkozás hozta az életembe. Rájöttem 
arra, hogy lehet számítani rájuk.” (A nem roma fiú egy maradandó egészségkárosodást 
eredményez súlyos vonatbalesetet követ en került az iskolába.) Édesanyja a következ ket 
mondta: “A balesetet követ en itt nagyon befogadták t. Mintha mindig közéjük tartozott 
volna. … A gyerekemhez sok iskolatársa jár fel. Ezekben a családokban a szegénység és a 
közömbösség jelenti a legnagyobb problémát. De megértem ket, mert egy fizetésb l sok 
szájat betömi, ruházni, meg nincs is munkalehet ség.” 

Egy nem roma édesanya, akinek a fia el z középiskolájában konfliktusba keveredett az 
egyik tanárával, s ezért eltanácsolták az iskolából, mondta a következ ket: “Az én fiam nem 
cigány, de a barátn je félcigány. Tanulni akarja a nyelvet, táncol az anyósával. Én is 
meglátogattam ket.” 

5.2. A családok jellemz i

A gyerekek hátrányainak jelent s részét az igazgatók és a tanárok a családok 
hátrányaival és a szegénységgel hozzák összefüggésbe. A gyerekek hátrányos helyzetének 
kialakulásában a szül k iskolához való viszonyáról külön is szólnak. 

Annak ellenére, hogy kutatásunk nem irányult a tanulók családi-szül i hátterének 
szisztematikus feltárására, s összehasonlításokat is lehet vé tev elemzések az iskolákban 
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sem készültek, az igazgatók és a tanárok viszonylag pontos képet festettek a családok 
helyzetét befolyásoló körülményekr l, problémákról. Ezt a képet tették élesebbé a 
gyerekekkel és szüleikkel készített interjúk. 

 5.2.1. A családok nagysága 

A családok között találtunk népes családot és jellemz az átlagoshoz hasonló 
családméret is. Az iskolák tanulóinak többsége kistelepülésekr l érkezik, s f leg körükben 
találtunk népesebb családokat. A vizsgált intézmények közül kett is a f városban m ködik, a 
budapesti Kalyi Jag tanulói azonban f leg vidékr l érkeznek. Nagyobb családmérettel 
körükben is találkoztunk. Népes családot említve jelen esetben a többgyermekes családokra 
gondolunk – s erre figyelmeztettek az igazgatók és a tanárok is –, de nem szabad azt sem 
elfelejtenünk, hogy a tanulók családjaiban jellemz a generációk együttélése.  

Sz ke Judit (Sz ke, 1998) id mérleg-kutatásához kapcsolódva vizsgálta 45 diákja 
családjában a gyerekszám alakulását: 

1 gyermek    5% 
2 gyermek  37% 
3 gyermek  53% 
4 gyermek    5% 

A Don Boscoban készített interjúkban, pl.: a tanulók közül 2 f két gyermekes, 1 f
három és 1 f négy gyermekes családból került ki. Egy másik iskolában az egyik tanulónak 
egy testvére, két tanulónak három, a negyediknek kilenc – a tizedik meghalt – testvére volt.  
A Kalyi Jagban ketten, hárman, négyen és öten voltak testvérek a megkérdezettek. A 
felsorolást nem folytatjuk, hiszen csupán néhány példát akartunk bemutatni. 

Az igazgatók és a tanárok úgy tapasztalták, hogy a sokgyerekes családokban jellemz en 
rendkívül alacsony iskolai végzettség ek a szül k. Ezt a meginterjúvolt gyerekek példáival 
sem alátámasztani, sem cáfolni nem tudjuk. Egyrészt azért nem, mert intézményenként 4-8 
tanulói interjút készítettünk, másrészt azért nem, mert a szül k iskolai végzettsége – kevés 
kivételt l eltekintve – rendkívül alacsony volt. 

Végezetül idézzük annak a 19 éves lánynak a mondatait, amelyek mögött minden 
bizonnyal olyan döntések formálódnak, amelyek 11 gyermeket szült 41 éves három elemit 
végzett édesanyja sorsától eltér en alakítják majd életét: “Nálunk az a szokás, hogy egy 19 
éves lánynak már legyen legalább két-három gyereke. Három n vérem van. 26, 24 és 22 
évesek. Mind jó tanulók voltak, de nem tanulhattak tovább. A kisebbik is most várja a 
harmadik gyermekét. Értem az igazgató úr veszekedett. A 16 éves húgom is ebbe az iskolába 
jár, s most jön a következ . Értük már én harcoltam.” 

5.2.2. A családi együttélés  

A megkérdezett gyerekek 70-75%-ánál (!) tapasztaltuk azt, hogy mögöttük nem áll 
stabil, gondoskodó család, mert a szül k elváltak, egyik vagy mindkét szül jük meghalt. 
F leg az apák korai halálával találkoztunk. A családi együttélésben gyakorta okoz zavarokat a 
szül k tartós betegsége, rokkantsága, munkanélkülisége. 

“Apám 44 éves. A TSZ-nél dolgozott gépszerel ként. Rokkant, munkanélküli. Anyám 
41 éves 3 elemit végzett, a gyerekekkel van otthon.” (19 éves lány) 

“Apám 40 éves rokkant nyugdíjas. Korábban a fatelepen dolgozott, nehéz fizikai 
munkát végzett, gerincsérvet kapott. Anyám a két kisebb gyerekkel otthon van. 34 éves. t a
nagymamám nevelte fel, aki pár éve 47 évesen tüd rákban meghalt.” (18 éves lány) 
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“Édesapám 34 évesen meghalt. Katona volt. Édesanyám rokkantnyugdíjas. Darukezel
volt.” (19 éves fiú, akinek az édesanyja cigány) 

“A szüleim sokat veszekedtek. Hol szétköltöztek, hol meg összeköltöztek. Végül 
elváltak. Apám munkanélküli, nincs vele kapcsolatom. Anyám háztartásbeli.” (19 éves fiú) 

“Apám meghalt, de egyébként elváltak. Anyám alkoholista. Van egy n vérem meg egy 
húgom.” (17 éves fiú) 

“A szüleim elváltak. Édesapámmal kettesben élünk.” (20 éves fiú, akinek az apja nem 
cigány) 

“Édesapám cigány, rokkantnyugdíjas. Anyám sz ke n volt, nem tudunk róla semmit. 
Az én születésem után otthagyott bennünket.” (16 éves lány) 

Az igazgatók és a tanárok meger sítették a véletlenszer en kiválasztott mintából levont 
következtetéseinket.  

“Egyre több az olyan család, ahol az egyik szül hiányzik, mert meghalt vagy, mert 
elváltak. Döbbenetesen fiatalon halnak meg! Nagyon sok problémát okoz az is, hogy a szül k
betegek. A kilátástalanság gyakran mentális problémákhoz vezet, idegesek, agresszívek, 
gyakrabban nyúlnak  a pohár után.” 

Jártunk olyan családoknál is, ahol a nagy szegénység ellenére a szül k megértésben és 
szeretetben nevelték gyermekeiket. Hasonló biztonságot tapasztaltunk olyan családokban is, 
ahol a gyerekeket az egyik szül nevelte. 

5.2.3. A szül k társadalmi helyzete 

A szül k társadalmi helyzetér l szóló részben azokat az ismereteket foglaljuk össze, 
amelyek a szül k iskolázottságára, szakképzettségére, a munkamegosztásban elfoglalt helyére 
vonatkoznak. 

A társadalmi háttér egyik legjellemz bb mutatója, amely számos egyéb különbség 
keletkezését is befolyásolja, a szül k iskolázottságának szintje. A magyarországi cigányság 
iskolázottságáról, szakképzettségének helyzetér l már szóltunk. Az igazgatók és tanárok 
tapasztalatai az országos képet er sítik meg. Bár náluk nem kérdeztünk rá a szül k iskolai 
végzettségére, szakképzettségére, több kérdés kapcsán szóltak róla. Az igazgatók akkor 
beszéltek err l, amikor arról kérdeztük ket, mit gondolnak a szül k szerepér l az iskolában, 
s melyek azok a problémák, amelyekkel iskolájuk pedagógusainak szembesülniük kell (22-
24.sz.; 19.sz.). A tanárok a hasonló tartalmú kérdésekre (15.sz.; 18.sz.; 23-24.sz.) adtak a 
szül k iskolázottságával, szakképzettségével, munkanélküliségével kapcsolatos válaszokat. 

“Vannak persze kivételek, de általában nehéz bármiféle együttm ködést kialakítani a 
szül kkel. Nekem nincs arra lehet ségem, hogy valamir l írásban informáljam a szül t, sokan 
nem is tudnak olvasni.” (tanár válasza) 

“A munkámban az egyik legnagyobb problémát a szül k iskolázatlansága okozza. Sok 
az analfabéta szül . A mi gyerekeinknek nincsen arra esélyük, hogy az iskolában 
megszerezett tudásukat otthon korszer ismeretekkel b vítsék. S t, nehezíti a helyzetüket, 
hogy a képzetlen szül a tudás megszerzését sokszor nem tartja fontosnak.” (tanár válasza) 

Az egyik alacsony létszámú iskolában készített tanulói, szül i és tanári interjúkat 
követ en az intézményi összefoglalóba a következ értékelés került: “Az interjúk alapján úgy 
t nik, az itteni gyerekek szülei rendkívül alacsony iskolai végzettség , iskolázatlan emberek, 
körükben sok az írástudatlan. Alig néhánynak van szakképzettsége, az anyák közül sokan nem 
rendelkeznek befejezett általános iskolai végzettséggel. F leg oláh cigányok.” 
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Néhány tanulói interjúkból idézünk, amelyek ebben az iskolában készültek. 

“Szüleim nem jártak iskolába, mindig is árulgattak, most is ezt csinálják. A szüleim 
nagyon büszkék rám, azt mondják, ha már k nem tanulhattak, legalább én tanuljak.” 

“Apámnak volt valamennyi iskolája. meghalt, kupec volt. Anyám nem járt iskolába, 
neki segített. Most nem dolgozik, alkoholista.” 

Egy másik szintén alacsony létszámú intézményben készült interjúk is hasonló képet 
mutatnak. 

“Édesanyám hét osztályt végzett, nevel apám ötöt. Nevel apám 12éven át a 
cukorgyárban dolgozott, majd 5 évig a vasútnál, most munkanélküli. F ként zenélésb l tartja 
el a családot.” (24 éves, érettségire készül beás fiatalember) 

“Édesanyám hat osztályt végzett, apám nyolcat meg egy év szakmunkásképz t.” (15 
éves beás fiú, ett l a tanévt l kezd d en egy pécsi gimnázium tanulója, f iskolára készül) 

“Édesapám elvégezte a nyolc osztályt. Lakatos a szakmája, s most karbantartóként 
dolgozik a sertéstelepen. Édesanyám szintén elvégezte az általános iskolát. Varrón , most 
portásként dolgozik.” (16 éves fiú, szeretne orvos lenni) 

“Édesapám horvát, nyolc osztályt végzett, most munkanélküli. Korábban édesanyámmal 
együtt az épít iparban dolgoztak. Édesanyám hét osztályt végzett, Gyed-en van a hatodik 
testvéremmel.” (15 éves kislány, szülei elváltak, édesanyja már egy másik férfivel él) 

Sz ke Judit a Józsefvárosi Tanoda 45 tanulójának családi hátterét is vizsgálva 
kutatásában a következ ket találta a szül k iskolai végzettségér l (Sz ke, 1998):

Az anyák iskolai végzettsége: 

8 osztálynál kevesebb 10% 
8 osztály   71% 
szakmunkásképz 10% 
diploma   9% (4 f !) 
Az apák iskolai végzettsége: 

8 osztálynál kevesebb 7% 
8 osztály   50% 
szakmunkásképz 25% 
érettségi   12% 
diploma     6% 

A vizsgált intézményekben tanuló gyerekek szüleir l kialakult kép – az elmúlt két 
évtizedben a cigányok iskolázottságának növekedése ellenére – a hátrányok újra termel dését 
is jól mutatja. A szül k többségükben 34 és 44 év közöttiek voltak. 

Iskolázottsági hátrányaik komoly szerepet játszanak abban, hogy többségük 
munkanélküli, a munkaviszonyban álló szül k pedig – ahogyan arról a fenti idézetek is 
szóltak – a foglalkoztatási hierarchia legalján helyezkednek el. Vezet pozícióban lév szül t
alig találtunk közöttük, értelmiségi szül is csak elvétve volt közöttük. Felt n továbbá az 
inaktívak – betegek, rokkantak, munkanélküliek - magas száma.  

 5.2.4. A családok anyagi helyzete 

A családok társadalmi státuszát, helyzetét a lakáskörülmények jól jellemzik. Ezek a 
körülmények egyben azt is jelzik, milyen feltételek állnak a tanulók rendelkezésére a 
pihenéshez, a tanuláshoz. Az igazgatók és a tanárok voltak azok, akikt l a legtöbb információt 
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kaptuk a családok lakáskörülményeir l. Rendkívül hasznosak voltak a családlátogatásaink is, 
amikor mindarról, amir l hallottunk, személyes tapasztalatokat szerezhettünk.  

A vizsgált intézményekbe járó tanulók általában térben jól körülhatárolható – 
jellemz en - kistelepülésekr l érkeznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyerekek dönt
többsége lakóhelyénél magasabb státuszú településeken – Budapesten, Pécsett, Szolnokon, 
Kazincbarcikán – tanul. A tanulók egy része ugyanezekben a városokban kollégista, tehát ez 
azt is jelenti, hogy magasabb státuszú településeken élik hétköznapjaikat. A Collegium 
Martineum a Pécs és Komló közötti Mánfán található. A kollégium helyszínének 
kiválasztásában fontos szerepe volt annak, hogy a megyeszékhelyt l, Pécst l – ahová a 
gyerekek iskolába járnak – busszal kb.: 20 percre található. Kiválasztásában szerepet játszott 
az is, hogy a fest ien szép völgyben elterül település olyan körülményeket biztosít a 
kollégistáknak, amelyek leginkább hasonlítanak az otthoni körülményeikre.  A Józsefvárosi 
Tanoda gyerekei f városi gyerekek, s t nyugodtan mondható, hiszen alig van kivétel, 
józsefvárosiak. 

Abban, hogy a gyerekek egy része kollégista komoly szerepet játszik, hogy egyiknek-
másiknak naponta legalább 40-50 km-t kellene, busszal vagy vonattal utaznia. Sok esetben 
nem a távolság nagy, hanem a különféle iskolai programokhoz kapcsolódóan okoz nehézséget 
a közlekedés megszervezése. Más esetben pedig a gyerekek tanuláshoz rosszak az otthoni 
feltételek. 

“Néha olyan életkörülményekkel, felfogásokkal találkozom, amilyenekr l addig, amíg 
ide nem jöttem tanítani nem is tudtam. Az iskolánkban van egy kislány. Szép, rendezett, 
szorgalmas. Egy alkalommal ellátogattam hozzájuk. Alig tudtam leplezni a döbbenetemet! 
Öreg, lepusztult vályogházban laknak. Az ablak betörve. A bútorzat szegényes. És a család 
példamutatóan neveli a gyerekét, együttm köd szül kr l van szó. S mégis azt éreztem, a 
végeredmény, kudarc, mert ez a gyerek nem jut el oda, ahová szeretne.” (tanári válasz) 

“A legnagyobb problémát a szül k iskolázatlansága, a munkahelyek hiánya, a 
nincstelenség jelenti. Minden családhoz ellátogattam. A telepekre is. Ott nincs tiszta ivóvíz, 
rendes út se vezet oda. Mintha nem is a következ évezred küszöbén állnánk. Hogyan várható 
ezekt l a gyerekekt l olyan teljesítmény, mint azoktól, akiknek rendes fedél van a fejük 
fölött? Néha azt gondolom, igazi csoda, amit csinálnak!” (tanári válasz) 

A Józsefvárosi Tanoda gyerekei zömmel a f város VIII. kerületében laknak. 
“Józsefváros küls - és bels kerületrészei között jelent s különbségek vannak, többek között 
a lakások min sége és mérete, az itt él k társadalmi összetétele, az infrastrukturális ellátottság 
szerint. Küls -Józsefvárosban 63m2, Bels -Józsefvárosban 47 m2 az átlagos lakásterület, az 
utóbbiban sok az egy szobás lakás. A komfortos lakások aránya az 50%-ot sem éri el. A 
földszintes lakóházak aránya meghaladja a 20%-ot, mely határozottan kisvárosi jellegre utal. 
Bels -Józsefváros az igen s r n beépült és s r n lakott övezetek közé sorolható. A terület 
lakás-és épületállomány elöregedett. Bizonyos szegénységszigetek alakultak ki. A Bels -
Józsefvárosra jellemz a cigány lakosság koncentrációja. Egyébként a Józsefvárosban van a 
legnagyobb számú cigány lakos a f városi kerületek közül, becsült adatok szerint számuk 
meghaladja a 10.000 f t.” Így jellemezte Sz ke Judit azt a környezetet, amelyb l gyerekei 
érkeznek. A 45 tanuló lakáskörülményeit érdemes összevetni a korábban már idézett 
családnagysággal (Sz ke, 1998).

1 szoba  21% 
2 szoba  38% 
3 szoba  28% 
nagyobb  13% 
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A családok kereseti viszonyairól nem szólunk részletesen, mert úgy gondoljuk, a 
megel z fejezetekb l világosan kiderült, sok az egykeres s család; az olyan, ahol mindkét 
szül tartós munkanélküli; ahol nyugdíjból, rokkantsági nyugdíjból, szociális segélyb l és 
családi pótlékból élnek; ahol a szegénység túlélésének olyan stratégiái alakulnak ki, amelyek 
– ahogyan a korábban idézett tanárn mondta – “szinte hihetetlenek az ezredforduló 
küszöbén”. 

Szólnunk kell azonban a gyerekek munkavállalásáról. A családok rossz anyagi 
helyzetét jelzi, hogy az interjúk tanúsága szerint a gyerekek jelent s része a tanulás mellett -
alkalmilag vagy rendszeresen - munkát vállal.  

A gyerekek családjuk munkamegosztásába korán bekapcsolódnak. Feladataik közé 
tartoznak a különféle házi- és ház körüli munkák. Válaszaikból kiderült, hogy sok családban 
jövedelemszerz tevékenységükre is számítanak. A lemorzsolódás okai között ezt többször is 
említették az igazgatók. Más tanulóknál pedig azt jelenti, hogy a család elvárja t lük, hogy ha 
már nem keresnek, legalább ne terheljék a “családi költségvetést”. A tanulmányaikkal 
kapcsolatos költségek – útiköltség, tankönyvek ára, étkezési és kollégiumi díjak, ruházkodás, 
kirándulás költsége, stb. - el teremtése az iskoláknak is komoly feladatot jelent. Ezeket a 
kiadásokat nem terhelhetik a szül i házra. Szerencsésebbek azok a tanulók, akik – s err l már 
korábban esett szó - ösztöndíjasok. A gyerekek esetenként beszámoltak arról, hogy szerény 
kis ösztöndíjukból családjukat is támogatják. 

 5.2.5. A szül k viszonya az iskolához, a tanuláshoz 

Arra a tanulóknak feltett kérdésünkre (17.sz.), hogy mit szóltak szüleik a 
továbbtanulásukhoz, sokszor szüleik tartózkodó, az iskolát ellenz magatartását magyarázó 
válaszokat adtak. Egy nem roma gyerek így magyarázta szülei vonakodását az adott iskolától: 
“Nem örültek neki, mert olyanokat hallottak, hogy itt késelések, rend rségi ügyek vannak, 
hogy ide b nöz k járnak.” Egy cigány kislány pedig így emlékezett vissza édesanyja els
mondaira: “Nem nagyon örült neki, mert azt mondta, oda kurvák járnak. Szóval nem örült 
neki.” A másik édesanyja pedig azt mondta: “A te életed, te rontod el!” Egy tíz gyerekes 
édesanya komoly ellenállásával megakadályozta három, ma már családos 3-3 gyereket nevel
26, 24 és 22 éves tehetséges, jól tanuló lányainak továbbtanulását. A negyedik keményen 
harcolt az anyjával – kés bb testvérei érdekében is – a továbbtanulásért. Így beszélt anyjáról: 
“Ne gondolja, hogy az én anyám rossz és nem szeret bennünket. csak három osztályt 
végzett. Az iskoláról nincsenek jó élményei, s nem tudja, hogy az nekünk jó.” 

Ez a 19 éves roma kislány tulajdonképpen a szociológiai irodalomból jól ismert 
jelenségre utalt. A jelenség nemcsak a romák körében figyelhet meg, hanem általában az 
alacsony iskolai végzettség rétegek körében. Egyrészt, ha van is saját élményük az iskolával 
kapcsolatban, az kellemetlen, ezért ett l meg akarják óvni gyermekeiket. Másrészt félnek 
attól, hogy iskolázott gyermeküket – a köztük keletkez különbségek miatt – elveszítik. 

A szül k közvetlenül is vallottak (2-7.sz.) az iskolával kapcsolatos els érzéseikr l. 
“El ször nem nagyon tetszett a dolog, mert féltettük a fiúktól, meg az igazat megmondva, a 
teherbeesést l. Bár tudtuk, hogy nem olyan.” “Hát, attól féltem, hogy az a bizonyítvány, 
amit ebben az iskolában kap majd nem lesz olyan érték , mint egy másik iskoláé.” 

A szül k egy részének véleménye és magatartása az iskolával kapcsolatban a személyes 
élmények hatására változott. Másoké a kezdetekt l támogató volt.  

“Természetes volt, hogy továbbtanuljon. Mi kértük, hogy érettségizzen le, mert érettségi 
nélkül nem tud sehová sem elhelyezkedni. Jó volna, ha egy nyelvet is megtanulna, s 
számítástechnikából is levizsgázna.” (általános iskolai végzettség édesanya, férje meghalt) 
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“Hát, végül is elengedtem, hadd menjen tanulni. Nem baj az, ha tanul. Az volna jó, ha 
feljebb menne, az neki volna jó.” 

Az igazgatók és a tanárok a velük készített interjúk zömében a családoknak az iskola- és 
pályaválasztással, a tanulással, a tanulmányi el menetellel kapcsolatos közömbössége iránt
panaszkodtak. A szül kkel való együttm ködést ugyanakkor minden egyes intézményekben 
fontosnak tartották. Tartalma és formái változatosságot és különböz fokú tudatosságot 
mutatnak.  

A Collégium Martineum Kollégium “szül i értekezletei” általában családias 
hangulatban folyó egész napos programot jelentenek. A konyhában együtt készítik el az 
ebédet, és közben megbeszélik az esetleges problémákat. 

“Nagyvárosi … közegben, ahol a családok izoláltsága egyre inkább er södik, a cigány 
tanítványaink körében tapasztalható tradicionális familiáris kapcsolatok ilyen továbbélése, a 
falusi életmód átmentése a nagyvárosba … mindenképpen megkülönböztet jegy.” Sz ke 
Judit jól ismeri a család szerepét és m ködését tanítványai életében. A szül ket akkor keresik 
meg, ha valami probléma van a gyerekükkel. A családlátogatás egyáltalán nem jellemz a
Tanodára. Látszólag azt is gondolhatnánk, ez az iskola gyenge pontja. Ezt a magatartást 
azonban tudatosság jellemzi. “Több éves szociális munkás gyakorlatom alatt arra jöttem rá, 
sérti az embereket, ha csak úgy beállítanak hozzájuk. A Tanoda azonban mindig nyitva áll a 
szül k el tt.  És a szül k jönnek is, leülnek, beszélgetnek a tanárokkal, a többi szül vel.” 

A gyakorlat persze vitatható, hiszen más iskolában, pl.: a Gandhiban és a mánfai 
kollégiumban a pedagógusok arról számoltak be, hogy a szül k hálásak, ha megkeresik ket 
és elbeszélgetnek velük gyermekeikr l. A Gandhiban az eddigi gyakorlat szerint egy stáb 
feladat volt a szül kkel való folyamatos kapcsolattartás, a családok látogatása. A szül k ket 
jól ismerték, az osztályf nökök nevét mindenhol tudták és szeretettel beszéltek a nemrégiben 
fiatalon elhunyt roma igazgatóról. A szül kkel való kapcsolattartás rendszere változások el tt 
áll. A változtatással az a cél, hogy meger sítsék az osztályf nökök és a szül k közvetlen 
kapcsolatát. 

Azokban az iskolákban, ahol különösen sokat esett szó a szül k közömbösségér l, a 
gyerekek igen sok településr l érkeznek. Esetenként egy – egy osztályf nök számára ez azt 
jelentené, ha többet szeretne tudni tanítványai körülményeir l, 25-30 településen kellene 
látogatást tennie. De nem könnyebb a szül k helyzete sem. Az útiköltség drága, s a szül k
nem tudják megfizetni. Egyébként a szül i értekezlet id pontját sem egyszer a közlekedés 
szempontjából megválasztani. A Roma Esély iskola a probléma megoldására “kihelyezett” 
szül i értekezleteket tart. Ezt persze akkor tudják megtenni, ha egy – egy településr l több 
gyerekük is van. 

A formális szül i szervezeteknél ezek a formák jobban m ködnek. Minden bizonnyal a 
szül kkel való együttm ködés fejlesztésének még vannak tartalékai. 

6. Következtetések, javaslatok 

Kutatásunk során érdekl désünk középpontjában az állt, milyen jellemz kkel írhatók le 
azok az oktatási – nevelési intézmények, amelyek alapításuk pillanatától kezd d en f ként a 
roma fiatalokkal való együttm ködésre szervez dtek. Összefoglalónk utolsó fejezetében tehát 
erre a kérdésre válaszolunk.  

A vizsgált intézmények rendelkeznek valamennyi vagy igen sok olyan jellemz vel, 
amelyeket az alábbiakban felsorolunk: 
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• Hisznek abban, hogy a gyerekek, a fiatalok – származásuktól függetlenül – képesek 
a középfokú oktatásban való részvételre, a személyes felel sségre saját tanulásukért. 
Az egyik leglényegesebb vonása ezeknek az iskoláknak éppen az er s hit abban, 
hogy a cigány gyerek képesek jobb teljesítményekre, továbbtanulásra.  

• Az a felismerés vezeti a munkájukat, hogy a gyerekek oktatásának egészen korai 
szakaszban – lehet leg még az iskolába lépés el tt - kell elkezd dnie, s annak az élet 
kés bbi szakaszaiban is folytatódnia kell. 

• Azok között az emberek között, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, vagy 
az intézményekkel együttm ködnek, egyetértés van abban, hogy a roma 
kisebbséghez tartozó gyerekeknek és fiataloknak tanulmányaikhoz az iskola, a 
szül i ház és közösségük er teljes támogatására van szükségük. 

• Munkájukat a szül kkel való folyamatos és pozitív kapcsolat, az együttm ködés 
sokféle, tartalmas, a gyerekek fejl désér l való közös gondolkodás lehet ségeinek 
keresése jellemzi. Jellemz az a felismerés is, hogy a gyerekek els dleges nevel i, a 
szül k; s éppen ezért az iskola felel ssége a szül k irányába történ nyitás. 
Feladatuknak tekintik a szül kkel, mint egyenrangú partnerekkel az együttm ködést, 
s azoknak az ismereteknek, készségeknek a gyerekek érdekében történ
felhasználását, amelyeket a szül kt l kaptak. Az iskolák számára a szül kkel való 
együttm ködés azért is fontos, mert a gyerekeknek tanulmányaikhoz szükségük van 
a szül k hatékonyabb támogatására. 

• Széles körben építenek ki különféle szervezetekkel olyan kapcsolatokat, amelyek a 
tanulók számára tanulási lehet ségeket biztosítanak a tanítási id alatt és után, 
valamint a tanítási szünetekben. Ezekben az iskolákban sokszor fordulnak meg 
olyan emberek, akiknek a jelenléte, tudása, példája értékes hozzájárulást jelent a 
gyerekek oktatásához-neveléséhez. 

• Keresik, illetve szervezik azokat a lehet ségeket, pl.: tanulói fórumokat, amelyek a 
gyerekek véleményének megismerését biztosítják az ket érint kérdésekben. 

• Elismerik, hogy a cigányság kultúrájának olyan értékei vannak, amelyre az oktató-
nevel munka során építhetnek. Feladatuknak tekintik a cigányság történetének, 
hagyományainak, szokásainak megismertetését, az anyanyelv meger sítését és/vagy 
megtanítását. A közösséghez tartozás érzésének ilyen módon való meger sítésével is 
a gyerek személyiségének fejl dését kívánják szolgálni. 

• Minden egyes gyerek problémáját fontosnak tartják. “Állandóan nyitva tartó” 
iskolaként m ködnek. A gyerekeknek számtalan olyan problémájuk van, amelyek a 
szó szoros értelmében megkívánják, hogy azok megoldásához reggelt l estig, a 
nyári szünetben, stb. segítséget kapjanak. Ebben az iskolák által kiépített 
kapcsolatok komoly segítséget jelentenek. 

Miközben ezeket a jellemz ket fontosnak tartjuk, aláhúzzuk azt, hogy ezek 
érvényesülésében, egyáltalán az iskolák létrejöttében és m ködésében mindig van egy 
kiemelked en fontos szerepet betölt személy, aki többnyire az igazgató. 

Az iskoláknak vannak még további közös vonásai, de ezek egyben az elkövetkezend
id szak feladatait is jelentik.  

• A cigány gyerekek oktatására és nevelésére irányuló magánkezdeményezések nem 
lehetnek sikeresek, ha egy-egy iskola kivételes – a korcsoport létszámához képest 
elenyész en kevés gyereket érint - törekvéseként jelennek meg, vagyis ha nem 
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épülnek be szervezett formában az iskolarendszer egészének m ködésébe, ha 
elterjesztésükre nincs lehet ség.  

• A roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok jelenleg legf képpen a saját 
tapasztalataikra alapozhatják munkájukat, illetve programjaikat és pedagógiai 
módszereiket. Ezekben az intézményekben olyan tudás halmozódott fel, amelynek a 
továbbadása az eddigieknél szélesebb körben lenne indokolt. 

• Valamennyi intézmény magániskolaként m ködik, alapítványi illetve egyházi 
fenntartásúak. Sérülhet az intézményekben folyó munka, az esetleg meg is sz nhet, ha 
az ezeket az iskolákat támogató többnyire külföldi pénzeket adományozó 
alapítványok, egyházak kivonulnak Magyarországról, s id ben nem veszik át a 
szerepüket a hazai források. Különösen igaz ez azoknál az intézményeknél, amelyek 
m ködését eddig sem segítette a normatív támogatás.  

• Az intézmények finanszírozását olyan módon kell megoldani, hogy az biztosítsa a 
sokféle hátránnyal érkez roma gyerekek oktatásának-nevelésének speciális 
szükségleteit (pl.: jól felszerelt szaktantermek, átlagosnál jobban ellátott könyvtár, 
speciális képzettséggel rendelkez szakemberek alkalmazása, stb.). 

• A források végiggondolásánál nem hagyható az sem figyelmen kívül, hogy a roma 
gyerekek szegény családokból érkeznek, s e családok számára gyermekeik 
iskoláztatása erejüket meghaladó anyagi áldozatot követel. Célszer lenne az iskolák 
szintjén létrejöv – a jelenlegi közalapítványi, kormányzati formáknál kevésbé 
bürokratikus - ösztöndíjalapok létrehozásának támogatása. 

• A vizsgált intézmények nemcsak munkájuk anyagi meger sítését várják. Olyan 
képzésekre, továbbképzésekre lenne szükségük, amelyek mindennapi oktató-nevel
munkájukhoz nyújtanának segítséget, s lehet séget gyakorlati tapasztalataik 
módszeres elemzésére.  

• Az iskolák érdekeltek a min ségbiztosítás bevezetésében. Nyitottak és készek az 
együttm ködésre, munkájuk elismerését jelentené tapasztalataik további elemzése és 
értékelése, gyakorlatuk fejlesztése, mások számára hasznosítható formában történ
átadása. 
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