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Nagyon fontos, hogy a szegregáció önmagában egy jelen-
ség vagy eszköz, amelyet megfelelő módon kell használni. 
A magyar média általában szitokszóként használja, ami na-
gyon megtévesztő. A törvényi szabályozásban az európai 
jogban is világosan megjelenik, hogy önmagában az elkü-
lönített oktatás nem törvénybe ütköző, sőt. Akkor lesz a 
diszkrimináció egy fajtája, ha az elkülönítéssel alacsonyabb 
szintű szolgáltatást kapnak a tanulók. A marginális helyze-
tű cigány és nem cigány gyermekek az átlagnál jóval hát-
rányosabb helyzetből indulnak, ezért másfajta, más típusú 
foglalkozást igényelnek, mint a többiek. Jelen írásomban 
a szegregáció fogalmán túl a hazai cigányság közelmúltbe-
li és jelen idejű oktatásügyi helyzetére, valamint szociális 
problémáira próbálok rávilágítani, az első részben a szeg-
regációs tényezőket, míg a második részben az integrációs 
törekvéseket bemutatva. Kitekintek  a nyugat-európai or-
szágok statisztikai adataira az ottani cigány gyerekek iskolai 
oktatásban való részvételére és gyakorlatára, itt a UNICEF 
1990-es évek elején készült felméréséből hozok adatokat. 
Végül  a véleményem szerint leginkább járható (bár hosszú 
távú) utat, a marginális élethelyzetben lévő rétegek isko-
lai szocializációs lehetőségeit járom körül, mint az általam 
leginkább elképzelhető megoldást.     

Gyakorló pedagógusként, nem elméleti szakemberként 
adom közre az összegyűjtött információkat és az azokból 
levont következtetéseket.  

I.  A szegregáció fogalma és megjelenési formái
A szegregáció fogalmát leggyakrabban a területi elhelyez-
kedéssel, lakhatással és az ebből következő intézményi – 
elsősorban oktatási – elkülönüléssel vagy elkülönítéssel 
kapcsolatban használjuk. E két utóbbi kifejezés természe-
tesen nem ugyanazt jelenti, keveréséből, mint később be 
fogom mutatni, számos probléma adódott és adódik még 
mindig.

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-
egy településen belül a különböző társadalmi rétegek vagy 
etnikai csoportok lakóhelye erősen elkülönül egymástól. 
A szegregáció együtt jár a jövedelmi viszonyok és a telepü-
lési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.

Soósné Velenczei Ildikó

Szegregáció, integráció vagy inkább szocializáció?
A cigány gyerekek oktatási lehetőségeinek jelen idejű,  
illetve történelmi áttekintése Magyarországon
I. rész

Tanulmányom témájaként egy olyan problémakört választottam, melyről több kötetet lehetne és kellene 
írni. Jelen írásom csak problémafelvető, illetve bemutató jellegű lehet, már a terjedelem miatt is. Írás és a 
kutatómunka közben meghökkentő volt számomra a probléma nagysága, az elképesztő statisztikai ada-
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gyakorlatban azonban ez nem jelentkezik a megoldások szintjén, csak elvétve, néhány alább bemutatott 
esetben. Zavar van a kommunikáció szintjén is, a szegregáció fogalmának használatában különösen.

Magyarországon a lakóhelyi szegregáció térségek, tele-
pülések között és településeken belül is megjelenik. A la-
kóhelyi elkülönültség megmutatkozik egyrészről a városok 
egyes lepusztuló kerületeiben, leromló negyedeiben, más-
részről az ország szegényebb régióiban kialakult aprófalvas 
települési zárványokban.1

Budapest városszerkezetét vizsgálva is arra a következte-
tésre juthatunk, hogy az egyes kerületeket összehasonlítva 
és a kerületeken belül egyaránt lényeges különbség van a 
lakhatási feltételek között.

Az 1945 utáni hazai társadalomfejlődés egyik legne-
hezebben korrigálható torzulása az évszázados települési 
egyenlőtlenségek szélsőséges felerősödése volt. Az elsze-
gényedő aprófalvas elkülönülés kialakulásában szerepet 
játszik az egyre súlyosabb problémát jelentő munkanél-
küliség, az infrastrukturális feltételek növekvő eltérése, a 
spontán migrációs folyamatok, a jobb helyzetű társadalmi 
rétegek tömeges elvándorlása, amely az aprófalvak társa-
dalmi struktúráját, belső közösségi viszonyait eltorzítja.

A települési egyenlőtlenség egy önmagát felerősítő fo-
lyamatot indít el. A tehetősebb réteg migrációjával nö-
vekszik a hátrányos helyzetűek aránya az adott lakóközös-
ségben, amely a társadalmilag mobilabb állampolgárok 
további elköltözését eredményezi.

A magyarországi cigány lakosság jelentős része vidéken, 
gazdaságilag és infrastrukturálisan elmaradottabb régiók-
ban, szegregált lakókörülmények között él.2

1971-ben a cigány emberek kétharmada még tele-
pen lakott. Az 1960-as, ’70-es években telepfelszámolási 
program indult, ellentmondásos végrehajtása azonban 
a szegregált lakóhelyek újratermelődéséhez vezetett. Az 
1980-as évek végétől a nagyipari ágazat összeomlása, a 
növekedő munkanélküliség a cigányok lakóhelyi elkülö-
nültségét tovább erősítette, erről még részletesebben lesz 
szó. Az 1990-es évekre a roma népesség aránya jelentősen 
megnőtt az ország szegényebb régióinak kisebb települé-
sein és a nagyvárosok leromlott kerületeiben.

1 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris kiadó, 1997, 194. o.
2 nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1111447058_szegregacio.pdf.
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A migrációs folyamat demográfiai változásokat is oko-
zott a településeken. Az aprófalvas települési zárványok-
ban általában az idősebb népesség maradt, a megürese-
dett házakba nagy számban költöztek be roma családok. 
Ennek a demográfiai és szegregációs folyamatnak egyik 
következménye, hogy a cigány általános iskolások 30 szá-
zaléka 1000 fő alatti lélekszámú kisközségek iskoláiba jár, 
ahol átlagos arányuk meghaladja az 50%-ot, miközben a 
teljes népességnek csak a 6%-a él ilyen településeken.3

II. A hazai cigányság szociális és oktatásügyi helyzete, 
problémáik a magyar oktatási rendszerben

A magyarországi cigányság szociális helyzete
Mint már említettem, az 1971-es felmérés alapján akkor a 
cigányok kétharmada telepen élt. Ezek vagy a települések 
szélén helyezkedtek el (inkább a magyar cigányok eseté-
ben), vagy a településektől akár 4-5 km-re, ezek a telepek 
inkább a cigány és oláh anyanyelvű cigányokra voltak jel-
lemzőek.4 

A cigánytelepek életkörülményeinek részletes taglalása 
szétfeszítené a dolgozat kereteit, és nem is tartozik szoro-

3  Havas Gábor–Kemény István–Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában, 
Oktatáskutató Intézet Új Mandátum Könyvkiadó Bp. 2002, 67. old.

4  Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004, 51. old.

san a tárgyhoz. Pár statisztikai tényezőt azonban szeretnék 
kiemelni, mert segítenek árnyalni, érthetőbbé tenni a ké-
pet a cigányok integrációjának nehézségeiről. 

1971-es adatokat idézek: A cigány háztartások mindösz-
sze 8%-ában volt vezetékes víz, háromnegyedüknél pedig 
100 m-es körzetben vagy azon túl volt csak kút. Vízöblí-
téses WC a lakásoknak 3 százalékában volt, de egyáltalán 
nem volt árnyékszék a háztartások harmadában, az oláh 
cigány lakások 47%-ában és az ország keleti régiójában 
levő lakások 59%-ában. A telepeken élők, tehát a kéthar-
maduk lakott putriban, vert föld- vagy sárfalú kunyhó-
ban, melyeknek nem volt alapozása, ezért folyamatosan 
vizesedtek, dohosodtak.5

A telepek felszámolására 1965-ben program indult, 
melynek egyik tényezője a kedvezményes kamatú lakás-
hitel volt. Ebből a hitelből a cigányok úgynevezett „CS”, 
azaz csökkentett értékű házakat építhettek, vagy az el-
néptelenedő falvakban megüresedett házakat vehettek. 
Emellett folytak hatósági átköltöztetések is, nem lakhatás 
céljaira épült községi épületekbe, majorokba, ahol a zsú-
foltság és a higiénés körülmények nem nagyon különböz-
tek a telepekétől, vagy házhelyeket jelöltek ki számukra, 
vagy harmadik esetben meglévő, illetve erre a célra épített 
barakktelepekre költöztették őket.6

A 2003-as felmérés szerint a cigányoknak összesen már 
csak 6%-a élt telepeken. A szegregáció azonban a költöz-
tetésekkel nem szűnt meg, az új lakóövezetek ismét elkü-
lönültek a települések többi részétől.

Érdekes és elgondolkodtató a jelenség, hogy míg 1971 
és 1993 között a szegregáció valamelyest csökkent, de 
1993-hoz képest 2003-ra ijesztő erősödést mutatott. Ter-
mészetesen itt már nem telepekről van szó, a statisztikai 
módszer az egyes háztartások környezetében élő cigányok 
arányára kérdezett rá.7

A magyarországi cigányság az oktatási rendszerben
Az első világháború előtt a magyar cigány gyerekek 40, 
az oláh cigány gyerekek 10 százaléka jutott el iskolába, 
míg a beásoknál szinte 0 százalék ez az arány. (Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a kor viszonyai között a magyar 
gyermekek is jóval kisebb arányban jártak iskolába, mint 
később). A két világháború között a négyosztályos iskoláz-
tatás kiterjesztésével nagy erőfeszítések történtek a cigány-
ság letelepítésére és iskolára kötelezésére. Az 1971-es fel-
mérés adatai szerint azonban az akkor tanköteles magyar 
cigányoknak a fele soha nem járt iskolába, az oláhoknál és 
beásoknál pedig még alacsonyabb volt az arány. Jellemző 
volt az is, hogy akik jártak, azok is legfeljebb 3-4 évig.

1945 után, mint a politikában, a közoktatásban is igen 
nagy változások léptek életbe. Törvénybe iktatták a 8 osz-
tályos általános iskolát, majd mindenki számára kötelező-
vé tették, ami nagyban hozzájárult a korábban leszakadó 

5  Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004, 86. old.

6 Uo., 87. old. 
7 Uo., 57. old 
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rétegek iskolában tartásához vagy iskolába kerüléséhez. 
1957 és 1962 között az iskolába nem járó cigány gyerekek 
aránya 9 (!) százalék volt. Ezzel párhuzamosan nőtt azok 
aránya, akik elvégezték mind a 8 osztályt, ez korcsoporton-
ként nőtt, és az említett időszakban elérte a 27 százalékot.

Ez természetesen óriási eredmény volt a korábbi 5 száza-
lékhoz képest, de azt is jelezte, hogy a cigány gyerekek há-
romnegyede még mindig nem képes elvégezni az általános 
iskolát. Az arány szintén módosul, ha a teljes társadalmi 
mutatókat nézzük: a magyar népesség iskolázottsági szintje 
sokkal gyorsabban nőtt, ezért a cigányok és nem cigányok 
iskolázottsága közti távolság nem csökkent, hanem nőtt az 
időszakban.

Ha nemcsak az iskolai mutatókat nézzük, hanem a tu-
dásszintet, még megdöbbentőbb adatok kerülnek elő: „a 
hét osztálynál kevesebbet végzett cigány gyerekek gyakorlatilag 
majdnem teljesen analfabéták, nevük aláírásán kívül írni egy-
általán nem tudnak, olvasni csak nyomtatott betűket, azt is 
oly módon, hogy a szöveg megértésére többnyire képtelenek.” 8

Ennek a tanulatlan munkaerőnek egy részét még fel 
tudta szívni az államilag erőltetett nehézipar, de az ipar-
szerkezet átalakulásával rövidesen képtelenek voltak elhe-
lyezkedni.

1993-ra a fiatal cigány felnőtteknek már 77,7 százaléka 
végezte el az általános iskolát, de a rendszerváltás után a 
munkaerőpiacon már azok sem tudtak elhelyezkedni, akik 
az általános után nem tanultak tovább, így a cigányság 
életlehetőségei továbbra sem növekedtek.

Az általános iskola elvégzését tekintve is adódnak kü-
lönbségek. Az 1990-es években a cigány gyerekek 31,3%-a 
végezte el a 8. osztályt 14 évesen (a teljes népességben ez 
az arány 81%). A korábban említett 77,7 százalékos arány 
csak a 18 éves korosztálynál jelenik meg.9

A középfokú oktatási intézményekben természetesen 
még az általános iskolaiaknál is rosszabb mutatókkal ta-
lálkozunk. A ’90-es évek elején a huszonéves cigányoknak 
csak 14-15%-a végzett el szakmunkásképzőt, többnyire 
olyan szakmákban, ahol amúgy is rosszak voltak az elhe-
lyezkedési esélyek. Az érettségizettek aránya ugyanebben 
a korcsoportban 1993-ban 3 százalék volt. Általában jel-
lemző, hogy a középiskolába bejutott cigány gyerekek fele 
legalább lemorzsolódik. (Liskó Ilona tanulmánya szerint 
azonban a lemorzsolódás aránya már a középiskola első két 
évében megközelíti a kétharmadot.10)

Az 1990-es évek folyamán a mutatók erősen javultak: 
azok közül a cigány gyerekek közül, akik elvégezték a  
8 osztályt, 62 százalékot vettek fel szakmunkásképzőbe 
és 13 százalékot középiskolába (1997-es évfolyam), ez az 
arány a következő évfolyamokban tovább javult. A szám-
adatok azonban itt is csalókák: hozzá kell tenni, hogy 1985 
és 1996 között 40%-kal nőtt a gimnáziumi és 70%-kal a 

  8 Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004,  86. old.
  9 Uo., 79. old.
10  Liskó I: Cigány tanulók a középfokú iskolákban. Bp. 2002 Oktatáskutató 

Intézet, 37. old.

szakközépiskolai férőhelyek száma, és bevezetésre került a 
normatív finanszírozás, ami a tanulók benntartásában tette 
érdekeltté a tanárokat. Meg lehet még említeni a magyar 
népesség fogyását is, ez is növelte az iskolai férőhelyeket.11

2003-as adatok szerint a 8 osztályt elvégzettek közül  
26 százalék tanult tovább szakmunkásképzőben, 24,5 száza-
lékuk pedig középiskolában (ebből 10,5% gimnáziumban). 

Érdekes viszont a középfokú oktatási rendszerbe beke-
rülő vagy bent is maradó cigány fiatalok hozzáállását, mo-
tivációját vizsgálni. Imre Anna végzett vizsgálatot e téren. 
Nyolc, cigány tanulókat is foglalkoztató szakmunkásképző 
iskolában töltetett ki kérdőívet cigány és nem cigány ta-
nulókkal. A kérdések számos területre kiterjedtek, mint a 
szülők szociális helyzete, az iskolához és a tanulótársakhoz 
való érzelmi viszony, tanulásra való időráfordítás és a tan-
tárgyak fontossága. A válaszok összegzéséből az derült ki, 
hogy általánosságban az alacsonyabb szocializációjú cigány 
tanulók motiváltsága és iskolai eredményei vagy azonosak 
vagy jobbak a nem cigány tanulókénál, például kissé ke-
vésbé bírálják felül az iskolában tanultak hasznosságát.12 
Mindez arra utal, hogy a középiskola 3. évfolyamában 
bent maradó tanulók asszimilációs törekvése magas, nagy 
eséllyel el is végzik tanulmányaikat.

Kemény István végzett a hazai cigányság körében meg-
lehetősen átfogó és reprezentatív felmérést 1993-ban és 
2003-ban is. Tanulmányának egyik fejezetében a nemze-
tiségi hovatartozás és az anyanyelv kapcsolatát vizsgálta, 
több más tényező figyelembevételével. Mindkét időszak 
felmérése nyilvánvaló pozitív kapcsolatot mutatott az is-
kolázottság és a magyar nemzetiséghez való kötődés kö-
zött. Az egyik első magyarázat az iskola asszimiláló hatá-
sa, de ennek a jelenségnek a másik oldala is megjelenik: 
azok iskolázódnak, akik alkalmazkodni, beilleszkedni, 
asszimilálódni akarnak. Összefüggés figyelhető meg még 
az anyanyelvvel is: a magyarul beszélők iskolázottabbak, 
és egyébként is nagyobb arányban vallják magukat magyar 
nemzetiségűnek.13

A cigány közösség, családok és az iskola ellentétei
Újabb nemzetközi kutatások és nem sokkal azok után az 
1980-as években végzett hazai kutatások kimutatták, hogy 
a hagyományaikhoz ragaszkodó cigány közösségek az iskola 
által nyújtott javakat, illetve az attól várt hasznot másképp 
értékelik, mint a társadalom többi része. Forray Katalin 
egy elméleti „iskola” és „cigány család” modellt felállítva 
vizsgálta ezt a jelenségkört, az oktatás és iskolai nevelés, 
valamint az etnikai különbség függvényében.14 

Az iskolai oktatás és főként a nevelés csak akkor le-
het eredményes, ha társadalmi közmegegyezésen alapul. 

11  Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004, 86. old.

12  Imre Anna: Cigány tanulók a szakmunkásképző iskolákban. Educatio 1999/2. 
szám, 286–296. old.

13  Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004, 86. old.

14  Forray K.: Az iskola és a cigány család ellentétei (Hipotetikus modell). Kritika 
1997/VII, 16–18.
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A többségi társadalom ezt többé-kevésbé elfogadja, vallja, 
hogy az iskola az életre készít fel, még ha néha nem konk-
rétan tananyag szintjén, hanem áttételes formában is. A ci-
gány családok egy részénél, és a szerző kiemeli, hogy legfő-
képpen a mélyszegénységben vagy szegénységben élőknél 
az iskola nemhogy az életre nem készíti fel gyermekeiket, 
de a fő összetartó erejét a törvények és jogszabályok adják, 
szemben a társadalmi közmegegyezéssel. 

Kiemelhető, és véleményem szerint az egyik legfonto-
sabb tényező, a nevelés kérdése. Míg a magyar családok-
nál a szülő, az otthoni családi nevelő közeg mellett és után 
megjelenik az iskola, az ottani közösség nevelő funkciója 
is, a szülői elfogadással és támogatással folyik a gyermekek 
közösségre nevelése. A cigány családoknál ez elkülönül, egy 
részük a nevelést csak és kizárólag a családnak, a szűkebb 
közösség feladatának tartja, és amennyiben ellentét merül-
ne fel az iskolai és otthoni nevelés között, egyértelműen az 
utóbbi lesz a döntő. Szélsőséges esetben az iskola rovására 
is: amikor otthoni munkák vannak (főleg vidéken), vagy 
egyszerűen a kistestvérre kell valakinek vigyázni, esetleg 
családi ünnepekkor a családi közösségé lesz a döntő szerep. 
Fontos itt, hogy nem csak a gyerekek nem ismerik el az 
iskola elsőbbségét (próbálkoznak ezzel a magyar gyerekek 
is), lényegesebb, hogy a szülők sem csitítják ezeket az el-
lentéteket.

Az iskolai nevelésben a családnak kezdettől döntő szere-
pe van: a szülő feladata, hogy a gyerek kipihenten menjen 
iskolába, előtte rendesen étkezzen, a házi feladat legyen el-
készítve stb. A cigány családok értelmezésében egy részük-
nél mindaz, ami az iskolában zajlik, az az iskola feladata, 
egyéb időben pedig a gyerekhez semmi köze.

Egy másik lényeges és kiemelhető pont a cigány közös-
ségekben meglévő, nemek közötti erősebb különbségtétel. 
Az iskolarendszer, főként az alapfokú oktatásban, egyér-
telműen gyerekként kezeli a tanulókat. A pubertáskorban 
járó cigányfiúk viszont az otthoni közösségben már csak-
nem teljes értékű felnőttnek számítanak, a lányok kissé 
megkésve, de hasonló helyzetbe kerülnek, emiatt nem fo-
gadják el a hagyományos tanár-diák viszonyt. Legerőseb-
ben a serdülő fiúk és női tanárok ellentétében mutatkozik 
ez meg, a cigány kamaszok nem pedagógusként, hanem 
nőként kezelik a tanerőt.

Mivel a cigány családoknál az érzelmek alapvetően fon-
tos szerepet játszanak a döntésekben, ez az iskolai életük-
ben is megjelenik: a szeretetteljes tanár-diák viszonyt jutal-
mazzák, akár a szülők (gyakran kínos helyzeteket teremtve 
ezzel a tanár számára), de a gyerek iskolai teljesítménye is 
gyakran ennek a függvénye. Az ellentétek ugyanígy jelen-
nek meg, de azok fajgyűlölő színezetet is kapnak a legtöbb 
esetben. Szintén szélsőséges esetekben a családi közösség 
ugyanígy reagál az iskolai konfliktusokra: mivel a szülő 
semmilyen nevelési funkciót nem ad át az iskolának, ezért 
kötelességének érzi ott is megvédeni gyermekét, ezért fa-
julhatnak a szülők és az iskola közötti ellentétek rasszista 
jelenetekbe.

Mindezek a jelenségek ördögi körként működnek ge-

nerációkon keresztül, egyre nagyobb iskolai-tanulmányi 
leszakadásba taszítva a cigány tanulókat.

Az iskola-család ellentét erősebben érződik a középis-
kolai továbbtanulásnál, sok esetben – főleg vidéken – a 
cigány fiataloknak választaniuk kell a családi vagy a fehér/
magyar közösség között. Utóbbi maga után vonhatja, hogy 
az eredeti közösségből kinézik őt, vagy akár egész családját 
is, s ez szintén arra motiválja a cigány fiatalokat, hogy az 
otthoni közeget válasszák a kinti bizonytalan és sokszor ve-
szélyes (rasszizmus) helyett.

Ez – akár az iskolaszervezet tekintetében is – nagyon 
érdekes kérdéseket vet fel, amit Forray Katalin tárgyal em-
lített tanulmányában. Felveti, hogy egyes megfigyelései 

szerint azok a gyerekek, akik alulteljesítenek, nem mindig 
pusztán a körülményekre reagálnak, hanem egy közösség 
érzéseit is kifejezik: azzal, hogy nem hajlandók belépni a 
magyarok szokásrendszerébe, identitásukat is védik.15

A szegregáció fogalma a magyar jogban
A szegregáció definícióját az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebtv.) 10. § (2) bekezdése így fogalmazza meg:

„Jogellenes elkülönítésnek minősül az a magatartás, amely a 
8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személye-
ket vagy személyek csoportját másoktól – tárgyilagos mérlegelés 
szerinti ésszerű indok nélkül – elkülönít.”

A kimentést – a felelősség alóli mentesülést – a 
Strasbourgi Bíróság és az Alkotmánybíróság is az alábbi 
tartalommal használja. „A tárgyilagos mérlegelés szerinti 
ésszerű indok” azt jelenti, hogy legitim, jogszerű célja van 
a különbségtételnek, és a különbségtétellel elérni kívánt cél 
és a különbségtétel adott eszköze, módja ésszerű arányban 
áll egymással. Ebben az esetben az elkülönítés nem számít 
jogellenesnek.

Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértését, ha önkéntes részvétel alapján közoktatási in-

15  Forray K.: Az iskola és a cigány család ellentétei (Hipotetikus modell). Kritika 
1997/VII., 16–18.
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tézményben a szülők kezdeményezésére olyan kisebbségi 
vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy 
tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok 
alakítását. Az ilyen oktatásban részt vevőket azonban sem-
milyen hátrány nem érheti, és az oktatásnak meg kell fe-
lelnie az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve ál-
lamilag támogatott követelményeknek [Ebtv. 28. § (2)].

A hatályos magyar jog tehát általános jelleggel és az ok-
tatás területén speciálisan is definiálja és tiltja a szegregá-
ciót. Mivel az egyes jelenségekre vonatkoztatott fogalmak 
keverednek, összecsúsznak, már itt szükséges felhívni a 
figyelmet két különböző feladatra: a felzárkóztatásra és a 
nemzetiségi oktatásra, amely nem ugyanaz. Ez néha – saj-
nos – még a rendeletek szövegében sem különül el egyér-
telműen.

III. A szegregáció megjelenése a magyar oktatásban

Magyarországon a lakóhelyi elkülönülésből fakadóan a 
roma gyerekek nagyfokú iskolai koncentrálódása figyel-
hető meg.

Egy 2002-es szociológiai felmérés adatai szerint: amíg 
1992-ben minden 12–13. cigány tanuló (7,1%) tanult 
olyan iskolában, ahol ők alkották a többséget, 2002-ben 
minden 5–6. (18,1%).16 Ezek alapján megállapították, 
hogy az iskolai elkülönülés tendenciája felerősödött.

Mint már a fentebbi adatok is igazolják, ez sajnálatos és 
szélesebb körű társadalmi jelenség, melynek elemzése nem 
e dolgozat feladata. A társadalom polarizálódásával auto-
matikusan összefüggő intézményes, tehát itt oktatásügyi-
iskolai jelenségkörök is átfogó változásokat igényelnek, 
hosszabb idő szükséges megoldásukhoz. A következőkben 
igyekszem csak olyan jelenségeket vizsgálni, bemutatni, 
melyeknél a változtatások leginkább lehetségesek, sőt 
szükségesek.

Iskolák közötti szelekció

Normál tantervű iskolák között
Többnyire a városokon belül fordul elő, ahol több iskola 
is van. Egyrészt a lakóhelyi elkülönültség miatt alakul ki, 
másrészt viszont a többségi társadalom döntése alapján jön 
létre (a szülők egy része elviszi gyerekét az „elcigányosodó” 
iskolából). Sokszor azonos fenntartói, sőt beiskolázási 
körzeten belül alakul ki az „elit” és a szegregált iskola.

Előfordul az is, hogy amennyiben csak egy iskola van 
a településen, a környező településekkel alakul ki olyan 
„munkamegosztás” (néhány esetben intézménytársulási 
formában), amely biztosítja az elitiskolát és a marginalizá-
lódott csoportok iskolájának elkülönülését.

Amennyiben a nem roma gyermekek átíratása meg-
kezdődik, egy önmagát gerjesztő folyamat indul el: minél 

16 nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1111447058_szegregacio.pdf.

nagyobb arányban járnak romák egy iskolába, annál több 
nem roma diákot visznek el a szülők.

Természetesen ezek legtöbb esetben nem direkt folya-
matok. A cigányság lakóhely szerinti elkülönülése, amit 
már fentebb vázlatosan leírtam, maga után vonja a szegre-
gáció jelenségét akkor is, ha mindenkinek a körzeti isko-
lájába kell járnia. A Magyarországon ma jelen levő szabad 
iskolaválasztás direktebb módon ugyanehhez vezethet. 
Kutatások kimutatták, hogy a szabad iskolaválasztás tel-
jesen egyetemessé tétele általában nem növeli kimutat-
hatóan az átlagos színvonalat, de rendkívül felerősíti az 
egyenlőtlenségeket.17

A szegregációnak ez a formája gyorsult fel a legjobban 
az elmúlt években.

Az eltérő tantervű vagy kisegítő iskolák 
Az értelmi fogyatékos gyermekeket az orvosból, gyógype-
dagógusból és pszichológusból álló ún. szakértői és reha-
bilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 
előírásai alapján lefolytatott vizsgálat után helyezhetik el-
térő tantervű osztályba/iskolába.

Mindent összevetve, ma 18 és 22 százalék közötti cigány 
tanuló kap fogyatékos minősítést, míg nem cigányoknál 
ez az arány mindössze 2%. E tagozatok harmadában nincs 
gyógypedagógus, és harmadában nem tartják be, vagy nem 
tudják betartani a csoport-összevonási szabályokat. (A köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. évi törvény 3. számú 
melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése 4. pontja ma-
ximum 3 évfolyam közös oktatását teszi lehetővé.) 

Felmérések szerint az 1974/75-ös iskolai tanévben a ci-
gány tanulók 12 százaléka járt kisegítő iskolába vagy erre 
specializálódott osztályba, 1986-ra ez az arány 18 száza-
lékra növekedett.18 

Az 1980-as évekre már sokan bírálták a gyakorlatot 
(többek között Réger Zita, Solt Otília is), ezért született 
meg az 1985. évi I. törvény az oktatásról. Eszerint a mó-
dosított rendszerű kisegítő iskola végbizonyítványa egyen-
értékű lett az általános iskolai végzettséggel és szigorúbbá 
tette a kisegítő iskolába való áthelyezés feltételeit. Ez csök-
kentette, de nem szüntette meg a jelenséget: az 1992/93-
as tanévre 15,8 százalékra való csökkenést regisztráltak,19 
ami azért drasztikus változásnak nem nevezhető. Főként, 
mert a kisegítő intézményekbe járó összes tanuló aránya 
csökkent, tehát tulajdonképpen a cigányok ottani aránya 
magasabb a korábbinál: 39,7-ről 42,6 százalékra nőtt az 
említett tanévekben.

Az ilyen intézményekben általában az oktatás tartalma 
megáll az általános iskola hatodik osztályának tananyagá-
nál és bizonyos tárgyakat egyáltalán nem tanítanak. A bi-
zonyítvány elméletileg egyenértékű, gyakorlatilag lehetet-
len vele középfokú intézményben továbbtanulni. 

17  Kertesi Gábor: A társadalom peremén – Romák a munkaerőpiacon és az isko lá-
ban. Osiris Kiadó, 2005, 315. old.

18  Kemény–Janky–Lengyel: A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat 
Kiadó, 2004, 86. old.

19 Uo., 87. old.
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Alapítványi iskolák
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-
tásáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerint az egyenlő 
bánásmód követelménye kiterjed minden olyan képzésre, 
amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív 
költségvetési támogatást nyújt, vagy közvetve (közterhek 
elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján) hozzájá-
rul. Az egyenlő bánásmód elvének megtartása alól tehát 
ezek az iskolák sem lehetnek kivételek. Amikor egy ön-
kormányzat kezdeményezésére vagy hallgatólagos támo-
gatásával szülők alapítványi iskolát hoznak létre, ahol 
közpénzek átcsoportosításával, a minőségi oktatás felté-
teleinek az önkormányzati iskola rovására és az alapít-
ványi iskola javára való biztosítása történik, s ahol az új 
iskolába lényegében csak a tehetősebb, kedvezőbb hátterű 
családok gyermekei kapnak helyet (például tandíj vagy 
alapítványi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége vagy a 
felvételi eljárás módja – teljesítmény alapján történő sze-
lekció – miatt), ott nagy biztonsággal jelenthető ki, hogy 
direkt szegregáció történik.

Az iskolán belüli szelekció
Legegyszerűbb formája az osztályok közötti szelekció. Ter-
mészetesen nem egyedülálló jelenség, és korábbi múltra 
tekint vissza. Az első cigányosztályok létrehozása gyakor-
latilag párhuzamosan zajlott a korábban nem tanuló ci-
gány gyerekek beiskolázásával. Miniszteri utasítások írták 
elő 1962-ben cigány tanulócsoportok szervezését, 1974-
re már 181 ilyen cigányosztály működött. Eredmények 
azonban semmilyen téren nem születtek, sőt kialakult, 
hogy ezekben az osztályokban kisebb volt a pedagógusok 
felkészültsége, rosszabbak az átlagok, még ha ugyanarra a 
tudásra ezekben az osztályokban a normáltól jobb osztály-
zatokat adtak. 1985-ben minisztertanácsi határozatban 
mondták ki, hogy meg kell szüntetni ezeket az osztályo-
kat, amelyek ideiglenesnek indultak ugyan, de a gyakor-
latban nem kerültek át a tanulók a magyar többségű osz-
tályokba.20 

A közvetlen, direkt szegregációra való törekvés ezzel 
megszűnt, de a gyakorlatban nyilvánvalóan továbbra is 
fennáll. Csakúgy, mint a lakásviszonyoknál, itt is másféle 
módon kell a kérdéseket feltenni. 

Egy felmérés szerint az 1999/2000-es tanévben 1230-
ra becsülték az olyan osztályok számát, amelyekben a ci-
gány gyerekek aránya meghaladta az 50%-ot (itt 13 300 
gyerekről van szó), körülbelül 740 olyan osztály lehetett, 
ahol az arány már 75% volt (9000 gyerek), és mintegy 
770 homogén cigány osztályt mértek fel. Vagyis ekkor a 
cigány általános iskolások bő egyharmada, a 93 ezerből 37 
ezer fő cigány többségű osztályban tanult.21 

Megjegyezném, hogy csak úgy önmagában a cigányosz-
tályokkal nem lenne probléma, csakúgy, mint a szegregá-
cióval. A gondot a megvalósítás okozza: ezekben az esetek-

20 Beszélő 2001, Loss Sándor írása, 74. old.
21  Havas G.–Kemény I.–Liskó I.: Cigány gyerekek az általános iskolában. Bp, 

2002. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó

ben az iskola a „jobb képességű” és a „rosszabb képességű” 
gyermekeket külön osztályba csoportosítja. Ennek eszkö-
ze lehet az ún. „tagozatok” szervezése, a kis létszámú és 
az eltérő tantervű osztályok létrehozása. Szociológiai fel-
mérések szerint: míg a normál osztályokban 37% a roma 
tanulók aránya; a tagozatos osztályokban kevesebb mint a 
fele: 17%, azaz a roma gyerekek alig kerülnek nyelvi, vagy 
akár zenei tagozatokra; a sajátos nevelési igényűek tanuló-
csoportjában 73% a roma tanulók aránya; a kis létszámú 
csoportokban szinte ugyanennyi: 71%.

A szelekciónak ez a formája leggyakrabban a nagyobb 
községekben, illetve városokban (kivéve Budapest) fordul 
elő.

Magántanulóvá nyilvánítás
Szociológiai vizsgálatok szerint a roma tanulókat nyolcszor 
nagyobb valószínűséggel mentik fel a rendszeres iskolába 
járás alól, mint a nem roma diákokat.22 Ez hosszú távon 
az iskolarendszerből való kiesést jelenti, hiszen többé nem 
kapnak segítséget a tanuláshoz az iskolától, vizsgázniuk 
azonban kell. Az így magántanulóvá váló gyerekeknek ál-
talában kevés lehetőségük van a továbbtanulásra és a meg-
felelő munkaerő-piaci pozíció megszerzésére.

(folytatjuk)

22  nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1111447058_szegregacio.pdf
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Soósné Velenczei Ildikó

Szegregáció, integráció vagy inkább szocializáció?
A cigány gyerekek oktatási lehetőségeinek jelen idejű,  
illetve történelmi áttekintése Magyarországon
II. rész

IV. Integrált oktatási formák és megjelenésük az okta-
tásban

A cigányság integrált oktatása az európai gyakorlatban
Az európai példák igen fontosak – nemcsak általában az 
iskolai integrációt illetően, hanem leszűkítve, kimondottan 
a cigány gyerekek iskolai kezelését illetően is találni kapasz-
kodókat. 

Az oktatási törekvések előtt az adatok bemutatása is na-
gyon fontos. 

A magyar kutatás – nem csak ebben a témakörben ter-
mészetesen – hajlamos kizárólag a saját adataiból következ-
tetéseket levonni. A fentebb leírtak a magyarországi cigány 
gyerekek iskolai hátrányáról természetesen megdöbbentő-
ek, de a médiában vagy egyes tanulmányokban megjelenő 
magyarázatuk már más színben tűnhet fel, ha megnézzük 
azokat európai viszonylatban is. Az UNICEF 1990-es évek 
elején készült felméréséből idézek:1

– az EU-országokban 1989-ben az iskoláskorú cigány 
gyerekek 35%-a járt iskolába, 50%-a sohasem;

– az EU-országokban 1985-ben a cigány felnőttek 80%-
a volt írástudatlan;

– Olaszországban a cigány gyerekek 35%-a járt majd-
nem rendszeresen iskolába 1990-ben;

– Spanyolországban 1987-ben a cigány gyerekek 50%-a 
járt iskolába, a felnőttek 80%-a volt analfabéta;

– Franciaországban 1991-ben a cigány gyerekek keve-
sebb mint harmada járt iskolába, a felnőtteknek csak 35%-
a tudott írni-olvasni;

– Németországban 1985-ben a cigányok közül középfo-
kú oktatási intézményekben csak 1% tanult, a cigány gye-
rekek 40%-a járt a retardáltak speciális iskolájába;

– Írországban 1984-ben a vándorló cigány gyerekek 50%-
a járt iskolába, de ebből 90%-a 12 éves kora előtt kibukott.

Szándékosan csak nyugat-európai adatokat idéztem, 
nehogy a volt szocialista országok társadalmi rendszerével 
lehessen magyarázni az adatokat, amelyek megdöbbentően 
hasonlóak az előző fejezetek magyarországi elemzéseihez.

Az európai országok egymástól eltérően kezelik a cigány 
gyermekek iskoláztatásával járó problémákat, ez következik 
az adott országban a cigány kisebbség helyzetéből, de az 
egyes országok oktatáspolitikájából is. Több országban, így 
Franciaországban és Olaszországban speciális osztályokat 
hoztak létre, amelyek ugyanolyan problémák miatt, mint 

1 Idézi: Forray R. Katalin: A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. 
Magyar Pedagógia 1998, 1:3–16. o.

Magyarországon, szintén nem bizonyultak sikeresnek, ezért 
az 1970-es évektől folyamatosan megszüntették őket.

Az iskolakezdet idején fontos felzárkóztatást Dániában 
úgy oldották meg, hogy a bevándorló és cigány gyerekeket 
ún. fogadó osztályokba sorolják be. Itt több pedagógust al-
kalmaznak, felvesznek külön pszichológust és logopédust 
is, személyre szólóan próbálnak a tanulók segítségére lenni.2

Integrációs törekvések és intézmények Magyarországon
Az alábbiakban röviden bemutatok pár egyedi módon 
létrejött és sikeresen működő magyarországi intézményt. 
Mindegyik a cigány fiatalok oktatásával, képzésével foglal-
kozik, és általában helyi kezdeményezésre, a helyi igények-
hez igazodva működnek.

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola, Edelény /  
Edelényi Munkaiskola

Az edelényi iskola a települési iskola elbocsátott dolgo-
zóinak kezdeményezésére jött létre. 1993-ban alakult eltérő 
tantervű iskolaként, az 1994/95-ös tanévben indult az első 
óvodai tagozat, 1998-ban az első normál tantervű általános 
iskola és szakiskola. Képzést 18 éves korig visznek, vállalják az 
általános iskolát elvégzettek számára is. Főállásban foglalkoz-
tatnak fejlesztő pedagógusokat és logopédusokat, az oktatást 
kiscsoportos rendszerben végzik. Igyekeznek minden tanuló 
számára személyre szabott, egyéni fejlesztési terveket készíte-
ni. Nagyon szoros az együttműködés a szülő és az iskola kö-
zött. Minden új feladat a szülők igényeinek ellátására, illetve 
az ő kérésükre jön létre. A kapcsolat jellemzője, hogy az iskola 

2 Forray R. Katalin: A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar 
Pedagógia 1998, 1:3–16. o.
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építésében a szülők is részt vettek. Az iskola a pedagógusok 
alkalmazásánál nagy figyelmet fordít a minden szempontból 
alkalmas kolléga kiválasztására. Ez az edelényi iskola sikerének 
alapja. Tesztelik a tanárokat, hogy mennyire képesek felvállalni 
a „szülők” szerepét. Az óvodai tagozatra hároméves kortól jár-
nak a gyerekek, a szülő együtt lehet a gyerekével, és működik 
a dadaprogram. Ennek költségvetése azonban jelentős, mivel 
az óvoda gondoskodik a gyermekek alapvető szükségleteiről 
is. Szorosan együttműködnek a helyi munkaügyi központtal. 
Olyan szakmákat nyújtanak a diákoknak, amivel vagy otthon 
tudnak pénzt keresni, vagy könnyen el tudnak helyezkedni. 
Hagyományos normatíva nem elégséges a működtetésre, a 
fenntartásra, a sikeresen elnyert pályázatok ellenére is sok a 
bizonytalan tényező a fenntarthatóságban. Nem elégséges a 
kiegészítő etnikai normatíva sem. Szükséges lenne egy speciá-
lis megemelt normatíva (min.1,5–2-szeres).3

Gandhi Közalapítványi Gimnázium
A pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 

Magyarország és egyben  Európa első roma nemzetiségi, érett-
ségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1993-ban 
hozott létre. Az alábbi információk az alapítványi gimnázium 
2009 előtti időszakára vonatkoznak:

A gimnáziumhoz egy 340 férőhelyes kollégium tartozik, 
melyben a könyvtár és olvasóterem mellett számítógépte-
rem, barkácsműhely és kézművesterem is található. Az iskola 
fontosnak tartja a nemzetiségi nyelvek oktatásán túl külön-
böző idegen nyelvek megismertetését és megszerettetését a 
gyerekekkel, melyeket emelt óraszámban tanulnak a diákok. 
Az iskolában szociális munkás is foglalkozik a gyerekekkel, 
folyamatosan figyelemmel kíséri a programban részt vevők 
életkörülményeinek alakulását. Az intézmény lehetőségeihez 
mérten minden eszközzel igyekszik támogatni a rászorulókat 
(pl.: utazási támogatás, kedvezményes étkeztetés, ingyen tan-
könyvek, tanulmányi ösztöndíjak).4

Királytelek Általános Iskola / Nyírteleki Kedves Ház
Az iskola Észak-Magyarországnak abban a válságövezetében 

helyezkedik el, ahol szinte nincs munkalehetőség. A tanulók 
fele bejáró a közeli tanyabokrokból. A pályázatban részt vett a 
nyírteleki általános iskola, a napközi otthonos óvoda, a Ked-
ves Ház, valamint egy karitatív egyesület. A Kedves Ház fenn-
tartója a Gyerekekért SOS ’90 Alapítvány. Az itt lakók mind-
egyike az 1. sz. Általános Iskolába jár. Jelenleg 20 gyermek él 
itt hétköznap. A Kedves Ház nagyon fontos feladatának tartja 
a szülőkkel való minél intenzívebb kapcsolat kialakítását. En-
nek érdekében rendszeresen vannak aktív pihenéssel töltött 
szülői napok. Fontos eleme a programnak a cigányság kul-
turális értékeinek megismertetése, átadása, ápolása. A Kedves 
Ház olyan értékeket közvetít, amelyek megerősítik a gyerekek 
önazonosságát, és hozzásegíti őket az etnikai identitástudat 
kiteljesedéséhez. A Kedves Háznak önálló értékelési rendszere 
van, amelyet a benne élőkkel közösen alakítottak ki, amit ők 

3  www.oki.hu/cikk.php?kod=eselyt-Mayer-masodik.html 
4  http://gandhi.dravanet.hu/regi/

is elfogadnak. A pályázatban szereplő három intézmény csak 
együtt képes megvalósítani a közös programot, amelynek bi-
zonyos elemei önállóan nem életképesek. Az iskolában folyik 
a gyakorlati munka, de a gyerekek a Kedves Ház szellemisé-
gétől kapják meg a szociális és érzelmi biztonságot, amelynek 
hiányában az iskolában nem lennének képesek teljesíteni. Az 
iskola nagy gondot fordít arra, hogy a gyerekeknek megtanít-
sa az alapvető viselkedési szokásokat, illetve hogy kialakítsa 
a tanulók kommunikációs készségét. Ezt az iskola egy ún. 
előkészítő osztályban teszi, ami az első osztálynak felel meg, 
ezt vonják össze majd később a második osztállyal. Ezek az 
osztályok minden esetben korrekciós osztályok. Az iskola a 
programjában külön kiemeli, hogy ezek a gyerekek nem men-
tális okokból szorulnak korrekcióra, hanem azért, mert más a 
családi szocializációjuk.5 

Budapesti Kalyi Jag Nemzetiségi Szakiskola
A Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület által alapított is-

kola 1994-ben Budapesten elsőként kezdte meg működését 
saját, engedélyezett helyi programmal, hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma fiatalok kétéves speciális szakképzésére (szá-
mítógép-kezelői szakvizsga) szakosodva. Fontosnak tartották 
az egyéni felzárkóztató, tehetséggondozó programok, kisebb-
ségi nyelvi, interkulturális oktatás, számítógépes ismeretek, 
gazdasági és vállalkozási ismeretek biztosítását. Az iskola a 
közoktatási megállapodás keretében jelenleg is közoktatási 
feladatokat lát el, és ezért normatív támogatásban részesül. 
A pedagógiai program elfogadása és a szakközépiskola cél-
jainak megfelelő épület biztosítása után az iskola – remé-
nyei szerint – az első olyan fővárosi szakközépiskolává válik, 
amely hosszú távon képes lesz roma fiatalok szakiskolai és 
szakközépiskolai képzésére. Programja között szerepel cigány 
nyelv, irodalom, történelem és néprajz; szakmai orientációs, 
előkészítő és alapozó tantárgyak, ECDL-vizsgára történő 
felkészítés és vizsga. Roma pedagógusok tanítanak mind a 
tanórákon, mind pedig a szabadfoglalkozásokon. A jelentke-
zők egy része közvetlenül az általános iskola 8. osztálya után, 
nagyobb hányada valamely középiskolából tanulmányi vagy 
családi okok miatt kimaradva kerül az iskolába.

Az intézmény a szakképzés és a szakiskola fenntartásának 
biztosítása mellett szervezői tevékenységet lát el. A Fővárosi 
Önkormányzat normatív támogatást nyújt, valamint szak-
tanácsot ad, a Nemzeti Szakképzési Intézet felzárkóztató és 
szakmai programok kidolgozásában, oktatási segédanyagok 
fejlesztésében, pedagógusok szakmai továbbképzésében se-
gít. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
pszichopedagógiai tanszéke vállalta kérdőíves vizsgálatok el-
végzését a fiatalok specifikumainak felmérésére, ezek alapján 
pedagógiai feladatok megfogalmazását. A kiemelt cél a kö-
zépiskola befejezése, szakképesítés megszerzése. Az 1996 óta 
végzett diákok közül már tizennyolcan érettségi vizsgát tettek, 
közülük öten pedig felsőfokú tanulmányokat folytatnak.6

5 www.oki.hu/cikk.php?kod=eselyt-Mayer-masodik.html
6 www.oki.hu/cikk.php?kod=eselyt-Mayer-masodik.html.
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ÁMK Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola, Ózd
Ózd és térsége közoktatási társulásában négy alközpont ta-

lálható: Bánréve, Hangony, Borsodbóta, Járdánháza. Ezek az 
iskolák nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával. Ez a 
négy alközpont az ország egyik legszegényebb régiójában ta-
lálható, ahol a kohászati üzemek bezárásával a munkahelyek 
megszűntek. Az értelmiség jelentős része elhagyta a térséget, 
és elhelyezkedésre az iskolákban frissen végzetteknek sincs 
reménye.

Az intézmény főállásban foglalkoztat fejlesztőpedagó-
gusokat és logopédusokat. A HA pályázatban szereplő Ta-
noda programja nem hagyományos. Ez ugyanis délutáni 
foglalkozást jelent, és csak a felső tagozatos diákok vehetik 
igénybe. A felzárkóztatás délutánonként folyik és a pedagó-
gusok egyszerre két gyerekkel foglalkoznak, és érvényesül 
egy szülő-tanuló-nevelő együtt-tanulási modell. A szülő részt 
vehet gyermeke felzárkóztató óráján. Ezzel az iskola hozzájá-
rul ahhoz, hogy a szülő otthon könnyebben tudjon együtt 
tanulni a gyerekkel. Az ITEM nevű számítógépes program-
mal teljes egészében nyomon tudják követni az egyes diákok 
pályafutását, és időben be tudnak avatkozni, ha ez szükséges. 
A Tanoda program értelmes szabadidős tevékenységet kínál 
a felső tagozatos diákoknak, valamint segít a tanulásban. Ak-
kor bizonyul a rendszer hatékonynak, ha a modellértékű ele-
mek finanszírozása megoldható lesz a pályázat kifutása után 
is, valamint ha ezekben a programokban a diákok 75%-a tud 
részt venni. Hagyományos normatívából nem fedezhető az 
intézmény fenntartása, fejlesztése. A sikeresen elnyert pályá-
zatok ellenére is sok a bizonytalansági tényező, nem elégséges 
a kiegészítő etnikai normatíva biztosítása.7

V. Összefoglalás

Még a gyakorlati ötletek és észrevételek előtt szeretnék rámu-
tatni egy fontos kommunikációs problémára, ami világosan 
kivehető mind a szakirodalomból, mind pedig a témakörben 
mozgó napi médiából. Ez – az észlelhető politikai ellentéte-
ken kívül – kissé sarkítva a társadalmi integrációval foglal-
kozó képzett, elméleti és általában városi, főként budapesti 
pedagógiai szakemberek, valamint a gyakorló, hátrányos 
helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok közti ellentét. Meg-
győződésem, hogy mindkét fél a legjobb szándékkal dolgo-
zik, a felmerülő problémák pedig elsősorban kommunikáci-
ós jellegűek.

Az elméleti szakemberek egy része gyakran egy nyugat-eu-
rópai szintű integrált oktatási formát kér számon olyan vidé-
ki iskolai tanároktól, akik triviális napi gondokkal küszköd-
nek, emellett sok kistelepülésen dolgozó pedagógus valóban 
nem ismer újabb pedagógiai módszereket, programokat, sőt 
gyakran nem is tudná alkalmazni azokat fizikai okok miatt. 
Mindkét részről meglévő toleranciával és tisztább kommu-
nikációval azonban már sokat lehetne javítani a helyzeten. 
(Gondolok itt akár egy közös fórum létrehozására az elméle-

7   www.oki.hu/cikk.php?kod=eselyt-Mayer-masodik.html.

ti szakemberek és gyakorló pedagógusok között). Gyakorló 
pedagógusként feltétlen módon előnyben részesíteném a ta-
pasztalati oldalt az íróasztal mellett kigondolt jobbító szán-
dékokkal szemben.

A jelenségnek természetesen számos társadalmi és politi-
kai oka van a marginális rétegek szociális helyzetétől kezdve 
az oktatásra fordított kormányzati pénzeken át. A probléma 
megoldásához minden tényezőnek együtt kellene változnia, 
sajnos erre igen kevés esélyt látok. Ennek ellenére azonban 
sok mindent lehet tenni a jelen oktatási keretek között is. 
Számos olyan részterület van az alap- és középfokú képzés-
ben, ahol hasznos és előrevivő változtatásokat lehet eszközöl-
ni a jelen törvényi szabályozás és anyagi feltételek között is.

Összegzésképpen szeretnék néhány e témában felmerült 
gondolatot megfogalmazni.

A cigányság oktatási rendszerbe integrálása – és ezt mar-
kánsan szeretném hangsúlyozni, mert hazánkban általában 
kifelejtik ezt a tényt a tanulmányokból – nem egyedi jelen-
ség, hanem egész Európában komoly probléma! Tehát nem 
a magyar oktatási rendszer elmaradott (természetesen fejlesz-
tendő), hanem ez a cigányság egyedi kultúrájával kapcsolatos 
komplex jelenségkör.

Gyakran találkozunk azzal a szemlélettel, amely leegysze-
rűsítve azt mondja, hogy az iskola a jövő gazdasági szereplő-
it képezi. Ilyenkor fel lehet tenni a kérdést, hogy mire lesz 
szüksége a jövő gazdaságának? Bár számos jövőbe látó trend 
fogalmazódott már meg, azért ezt persze nehéz pontosan 
megmondani.

Kovács János Endre az egyik tanulmányában a Delors-
jelentés elvárásait vizsgálja meg a diákok felé, akiket az isko-
lák kibocsátanak majd a „munka világába”. A következőket 
emeli ki:

– Meg kell tanulnia ismereteket szerezni. 
– Meg kell tanulnia dolgozni.
Ez utóbbi magában foglalja a szó szoros értelmében vett 

műszaki és szakmai képzettséget, a szociális viselkedést, a csa-
patmunkára való alkalmasságot, a kezdeményezőkészséget és 
a kockázatvállalást.

– Meg kell tanulnia együtt élni.       
– Meg kell tanulnia élni. 
Azaz a megszerzett autonómia és felelősségérzés alapján 

egyre hatékonyabb cselekvésre legyen képes. 
A továbbiak miatt megemlíti, hogy a tárgyi-szakmai tudás 

oktatása csupán egy alpontja a felsorolásnak! Jelentős részét 
az értékek, viselkedésmódok, viszonyulások változatosságára 
való nevelés teszi ki (kiemelés K. J. E.).

Az iskolák (és nem csak Magyarországon, hiszen a Delors-
jelentés az Európai Unió számára készült) nincsenek felké-
szülve a fenti követelménylista teljesítésére. Úgy kellene ezek-
nek az elvárásoknak megfelelni, hogy ezek mikéntjéről nincs 
világos, egyértelmű kép. Másfelől az is elgondolkodtató, hogy 
tömegtermelésre kialakított szervezetekkel, tömegképzési 
technikákkal nehéz az igazi változatosságot megteremteni.

Erősíteni kell a szocializációs folyamatokat, melynek három 
nagy tényezője van: az egyén, a család és az iskola. A szocia-
lizáció az egyén beilleszkedése a társadalomba, a társadalom 
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életében való hatékony részvételhez szükséges szabályok, nor-
mák elsajátítása. 

Ez a folyamat életkoronként tagolható: elsődleges szocia-
lizáció a születéstől 5-6 éves korig, ezt követi a másodlagos 
szociális fixálódás folyamata (a felnőttek világában való hely-
keresés) az életút végéig. Mindeközben a szociális és kulturá-
lis környezet közvetlen hatást gyakorol az individuumokra, 
és megnyilvánulhat dolgok, személyek, csoportok, hatóságok 
révén, amelyekkel kapcsolatban folytonos pozitív vagy nega-
tív megerősítés éri az egyént. A folyamat során elfogadja saját 
és szereppartnerei szerepét.

A szakemberek felismerték, hogy a szociális készségek fej-
lesztését kisgyermekkorban, de az általános iskolába való belé-
péskor legkésőbb el kell kezdeni, hiszen a gyermeket az inter-
perszonális közegben sok szociális hatás éri. A szakemberek 
egyetértenek abban, hogy a felsorolt szociális képességek kö-
zül a legfontosabb a kommunikációs képesség.

A nyelv sikeres elsajátításának legfontosabb feltétele a 
beszélő környezet, amelyben a gyermek megismeri a nyelv 
építőelemeit és szabályait, amiből nyelvi kompetenciáját 
kialakítja. Ezzel együtt megtanulja a nyelvi protokollt, az 
érvelést, magyarázást, kialakul a nyelvi kompetencia mel-
lett (vagy azon felül) a kommunikatív kompetencia. Ezek 
kialakulása tehát a családban alapozódik meg, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően. Természetesen a nyelvi szo-
cializáció minősége függ a család szociális, társadalmi, gaz-
dasági helyzetétől, a szülők iskolázottságától. Megfigyelték 
például, hogy az iskolázatlan anyák nyelvhasználata kevés-
bé differenciált, több felszólítást, önismétlést tartalmaz, el-
lentétben az iskolázott anyák informatív, válaszra késztető 
kommunikációjával.        

Az európai és így a magyarországi cigányság kultúrája gyö-
kereiben és azóta is rendkívül orális. Ennek megfogása külön 
kultúrantropológiai dolgozatot igényelne, de szempontunk-
ból kimondható, milyen fontos az oktatás kezdeteinél is az 
absztrakt gondolkodás megléte és fejlesztése (ebből a szem-
pontból az írás-olvasás is rendkívül absztrakt!). Példa erre, 
hogy csaknem minden felmérés szerint még a továbbtanuló 
cigány gyerekeknek is a matematika okozza a legtöbb gon-
dot. Ennek a gondolkodásnak a kialakulása viszont a gyer-
mekkorra megy vissza, ott kell segíteni ennek kialakulását, 
fejlesztését. Így el is érkeztünk az óvodai fejlesztéshez, amit 
számos tanulmány preferál. Nem is lehet eléggé hangsúlyoz-
ni a gyermekkori fejlesztés jelentőségét, véleményem szerint 
rengeteg iskolai probléma fel sem merülne egy komplex, 
problémacentrikus óvodai hálózat kialakításával vagy a meg-
levő felfejlesztésével. Ez különösen a kistérségekre igaz, ahol 
az óvodának kell pótolnia a teljes másodlagos szocializációt. 

Gyermekkorban a család után az iskola befolyása a leg-
erőteljesebb a szociális kompetenciák fejlődésére. Ezért is 
van nagy felelősségük a pedagógusoknak, hisz’ az amúgy is 
szocializációs hiányosságokkal érkezett gyerekek segítése, fej-
lesztése egyre több feladatot ró rájuk. Az iskolai élet egyik 
legfontosabb résztvevője a pedagógus. Kapcsolata a tanítvá-
nyaival, megnyilvánulásai, visszajelzései meghatározzák a ta-
nulók szociális viselkedését. A szociális nevelés alapgondolata 
abból indul ki, hogy a fejlett szociális kompetencia nagyrészt 
tanult, ebből következik, hogy tanítható is, ha megfelelő ta-
nulási tapasztalattal, lehetőséggel segítik.

Az általános iskola problémáiról sokat írtam, itt jelentős 
segítség lenne akár kiscsoportos foglalkozások megléte, amit 
rendkívüli mértékben nehezítenek a jelenlegi iskola-összevo-
nások, illetve -bezárások. Ugyanannyi pedagógusnak kellene 
kevesebb gyerekkel, problémacentrikusan foglakoznia, akár 
csoportbontással, eltérő tantervvel, átalakított óraszámokkal 
is. Különösen az alsó tagozat fontos, az alapok kialakítása, 
ennek hiánya vezet a későbbi lemorzsolódásokhoz. Ameny-
nyiben ez eltérő tantervet igényel, úgy rugalmasabban kell 
kezelni az oktatási formát, elég lehet, ha a felső tagozatra kap-
csolódik vissza a normál tanmenetbe.

A középfokú oktatással más a helyzet, a valódi integrá-
ció érdekében itt egyenlő követelmények támasztása a cél. 
Alternatív iskolák és tantervek természetesen létezhetnek és 
szükségesek is, törvényi szempontból csak a kimenetnek kell 
egységesnek lennie, az addig vezető út szabadon beosztható. 

A közép- és felsőfokú képzésben talán az ösztöndíjrendszer 
lehet a leghatásosabb megoldás. Hozzátenném, hogy hasznos 
lenne egy kimondottan szociális ösztöndíjrendszer kialakítá-
sa, mely cigány pedagógusok, gyógypedagógusok és szociális 
munkások képzését segítené elő, mert elképesztően hiányoz-
nak a pedagógusszakmából, főleg az alapfokú oktatásból. 

Itt vissza is lehet csatolni a témakör elejére, hiszen hatal-
mas szükség van cigány pedagógusok és óvodai szakemberek 
kinevelésére. 

Mindezekre már számos kezdeményezés született, illetve 
indult meg. Ismét csak a kommunikáció hiányát hozom fel, 
sok jó ötlet, kialakított rendszer unikális marad, miközben 
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szélesebb körben is elterjedhetne. A másik véglet, mikor egy 
valahol jól kitalált, esetleg bevált sémát akarnak ráerőltetni 
minden intézményre, ez véleményem szerint legalább annyi-
ra káros. A megoldás talán egy franchise jellegű rendszer ki-
alakítása lenne (természetesen nem gazdasági szempontból), 
ami rugalmasan alkalmazkodna a regionális, helyi különbsé-
gekhez, de teret teremtene a pozitív kezdeményezések elter-
jedéséhez, közös fórummal, ahol mind a megjelenés, mind a 
beszámolás kötelező lenne.   

Végül szeretnék leírni egy olyan észrevételt, majd ötletet, 
amely véleményem szerint legtöbbször kimarad kevésbé a 
szakirodalomból, inkább a médiából: a szegregáció fogalma 
és használata. Nagyon fontos, hogy a szegregáció önmagában 
egy jelenség vagy eszköz, amelyet megfelelő módon kell hasz-
nálni. A magyar média általában szitokszóként használja, ami 
nagyon megtévesztő. A törvényi szabályozásban az európai 
jogban is világosan megjelenik, hogy önmagában az elkülö-
nített oktatás nem törvénybe ütköző, sőt. Akkor lesz a diszk-
rimináció egy fajtája, ha az elkülönítéssel alacsonyabb szintű 
szolgáltatást kapnak a tanulók. A marginális helyzetű cigány 
és nem cigány gyermekek az átlagnál jóval hátrányosabb hely-
zetből indulnak, ezért másfajta, más típusú foglalkozást igé-
nyelnek, mint a többiek. Ez egyszerűsítve a felzárkóztató osz-
tályok vagy csoportok problémája: ezek létezése, függetlenül 
a cigány tanulók bennük elfoglalt számától, önmagában még 
nem diszkrimináció! Nagyon érdekes volt egy edelényi gya-
korló pedagógus érvelése. Ő az alsó tagozatban kiscsoportos 
bontásban foglalkozott a többszörösen hátrányos cigány gye-
rekekkel, akik csak a felső tagozatban integrálódtak vissza a 
normál oktatásba. Mihelyt megszüntették ezeket a csoporto-
kat, ezek a gyerekek már a kezdetektől nem tudtak felzárkózni 
a többséghez, ami jóval nagyobb agressziót és ellenérzést szült 
bennük, mintha felzárkóztató csoportba jártak volna.8 

Véleményem szerint a legjobb és leghatékonyabb az integ-
rált és a szegregált oktatási formák egymás melletti létezése, 
átjárhatósága lenne. Nagyon sok helyről halljuk az identitás 
megőrzésének fontosságát, az etnikai hovatartozást, gyökerek 
keresését kistelepüléseken vagy az ország azon régióiban, ahol 
magas a cigányok aránya, rendkívül erős közösségi és etnikai 
tudattal, teljesen eltérő szocializációval, családi és társadalmi 
normákkal találkozunk. Ilyen régiókban elképzelhetőnek és 
hasznosnak tartom kimondottan cigány iskolák létrehozását, 
amelyek igazodnának a cigány gyerekek számos tanulmánnyal 
kimutatott eltérő szocializációjához. A legcélszerűbb olyan in-
tézmények létrehozása lenne, ahol az óvoda közvetlenül kap-
csolódik az általános iskolához, a foglalkozások és a tanmenet 
pedig a cigány gyerekek szocializációját követi. Kimutatott tény, 
hogy az eltérő szocializáció miatt esik ki sok cigány fiatal a 
felső tagozatból és a középiskola első éveiből, hiszen a saját 
közösségükben már szinte felnőtt embernek számítanak, míg 
a hagyományos iskola gyermeki szerepre kényszeríti őket.

Ezekhez az iskolákhoz fontos lenne olyan szakmunkás- és 
szakiskolákat kapcsolni, melyek minél gyorsabban szakmát 
adnának a kezükbe, vagy akár lehetővé tenni pár éves OKJ-s 

8 http://www.ambedkar.hu/melymagyar-az-oktatasugy-melye/ 

képzést, mely inkább igazodik a munkaerőpiachoz. Ezek az 
intézmények komoly szakmai ráfordítással, ellenőrzéssel és 
mindenekelőtt cigány pedagógusok alkalmazásával annyiban 
lennének diszkriminatívak, mint mondjuk jelenleg a Gandhi 
Gimnázium. Nagyon fontos az átjárhatóság itt is, az integrált 
oktatásban való részvétel esélyét mindenki számára meg kell 
őrizni.

Természetesen ezen ötleteknek ha a töredéke megvaló-
sulna a közeljövőben, az is nagy haladást jelentene. Utóbbi 
felvetés a cigány óvoda-iskola-kollégiumokról talán radiká-
lisnak hangzik. A demográfiai adatok azonban, ha nem is 
köztudottak, elképesztőek: a mélyszegénységben élő cigány 
gyerekek egyre növekvő száma, a teljesen képzetlen munka-
erő újratermelődése, a segélyből élés állandósulása olyan mé-
retű már most is, hogy radikális változtatások szükségesek. 
Véleményem szerint kissé struccpolitika a cigányság közép- 
és felsőfokú tanulmányi eredményeire helyezni a hangsúlyt, 
ezt állítani a problémák fókuszába, amíg a cigány gyerekek 
bő harmada nem végzi el az általános iskolát sem, a 8 osztályt 
végzettek közül pedig alig fele iratkozik be középfokú oktatá-
si intézményekbe, s azok egy része is lemorzsolódik.

Egy ilyen komplex oktatási intézmény létrehozásával, ami 
minél hamarabb használható végzettséget adna a cigány fia-
talok nagy részének a kezébe, jelentősen javulna a helyzet és 
a munkaerő-piaci hasznosság miatt a cigányság hozzáállását 
is javítaná az oktatási intézményekhez. A tudás fogalma ma 
túlmutat az ismeretek birtoklásán: „az élni tudás” művészetét 
jelenti. Az ember nem az iskolapadban kezdi megalapozni az 
életéhez szükséges tudást, hanem születése pillanatában be-
iratkozik az „élet iskolájába”.

Mint láttuk, az egyén ismereteinek, készségeinek, képessé-
geinek a kialakulásában a családnak és az iskolának kiemel-
kedő szerep jut. Annál is inkább, mert kutatások bizonyítják, 
hogy a fiatalok szocializációjában csökken a család és az is-
kola szerepe, növekszik a média és a fogyasztóipar befolyása. 
(Ifjúság 2000. Tanulmányok, 2002.) 

A szülőknek és a pedagógusoknak közvetíteniük kell a helyes 
értékrendet a hamis értékek és magatartásminták kiszűrésével. 
(Ehhez kapcsolnám Pataki Ferenc gondolatát, miszerint: 
„Ebben a bizonytalan helyzetben… ma számomra nem léte-
zik időszerűbb és fontosabb kérdés, mint az, hogy az ország 
szellemi erőit munkára fogjuk annak érdekében, hogy kidol-
gozzák a nevelés »normatív ideológiáját«…”)

Figyelmem nem véletlenül irányult az integráció vizsgá-
latánál a szociális kompetenciára – annak ellenére, hogy ez 
a „lágy” kompetenciák közé tartozik –, hiszen ezek a képes-
ségek, készségek azok, amelyek nemcsak az egyén, hanem a 
közösség érdekeit is szolgálják. 

A társadalom, ezáltal az iskola is azt reméli, hogy a haté-
kony viselkedésformák kialakulását a családi hatások meg-
teremtik, ugyanakkor egyre több azoknak a gyerekeknek a 
száma, akik a szociális kompetencia alacsony fejlettségi szint-
jével rendelkeznek. Ez kihívást és egyben fejlesztendő terüle-
tet jelent az oktatási rendszer számára.           
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Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapít-
vány Roma jelentés sorozatának legújabb kötete részben a 
2008. év romákkal kapcsolatos eseményeire, kormányzati 
intézkedéseire, törvénymódosításaira reflektál, részben pedig 
olyan problémákkal foglalkozik, amelyek nem feltétlenül kö-
tődnek egyetlen év aktuális eseményeihez.

A kormány 2008-ban az Út a munkába program keretében 
jelentősen megváltoztatta a tartós munkanélküliek ellátását, 
és kiterjesztette a kötelező közcélú foglalkoztatást. Ónody-
Molnár Dóra a törvénymódosítás politikai hátterét igyekszik 
megvilágítani és riportot közöl Monokról. Váradi Mónika az 
Út a munkához program tényleges működését elemzi tanul-
mányában egy átfogó kutatás alapján. Mózer Péter a foglal-
koztatási krízist, a munkaerő-piaci trendeket, az inaktivitás 
okait és a foglalkoztatási krízisre reagáló társadalompolitikai 
beavatkozások lehetőségét elemzi Magyarországon és néhány 
más posztkommunista országban.

A foglalkoztatáspolitika mellett a közoktatás a másik, a ro-
mák szempontjából „stratégiainak” tekinthető ágazat. Havas 
Gábor tanulmánya az oktatási esélykiegyenlítő programok 
tanulságait foglalja össze. Orsós Ferenc tanulmánya a mohácsi 
deszegregációs célú intézményi átszervezés hátterét világítja 
meg.

Miskolc és a miskolci romák helyzete több konfliktus kap-
csán került az érdeklődés homlokterébe. Lengyel Gabriella ta-
nulmánya nem az eseti ügyeket elemzi, hanem monografikus 
igénnyel vázolja a miskolci szegény- és cigánytelepek történe-
tét; a telepek kialakulásának, megszűnésének és újabb telep 
létrejöttének dinamikáját. A város, illetve a korábban önálló 
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települések történetük 
során folyamatosan 
igényelték a szakkép-
zetlen, cseléd és szol-
gáltató rétegek, majd 
a szakképzetlen ipari 
segédmunkások mun-
káját, és folyamatosan 
nem tudtak velük mit 
kezdeni, mint városla-
kókkal.

A kistelepülési, kis-
tér ségi gettósodás fő-
ként az ország gazda-
ságilag hátrányos hely-
zetű, aprófalvas, vá-
ros hiányos régióit érinti. Ezek egyike az egykori református 
ma gyar falvakból álló dél-dunántúli Ormánság, amely a XIX. 
században indult hanyatlásnak. Boros Julianna tanulmánya 
egy beiskolázási körzet településeinek jellemzőit és stratégiáit 
elemzi.

Hidvégi B. Attila tárgyszerűen veszi sorra a roma családok, 
roma háztartások ellen 2008-ban végrehajtott Molotov-
koktélos támadásokat, a romákat ért utcai inzultusokat és a 
roma családok ellen végrehajtott gyilkos merényletsorozatot.

A hagyományoknak megfelelően a könyv részletes krono-
lógia révén segíti az olvasók tájékozódását az év romákat érin-
tő eseményeiben. A kötetet Zolnay János írása zárja.

(Szerkesztette Törzsök Erika, Paskó Ildi és Zolnay János.)


