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a A cigányokról és az iskoláról

V a jo n  m i a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  a  c ig á n y  g y e r e k e k  n e h e z e b b e n  b o ld o g u l

n a k . a z  is k o lá b a n ?  M in  á ll  v a g y  b u k ik  a  ta n u ló i s ik e r e s s é g  a  m a g y a r o r 

s z á g i  is k o la r e n d s z e r b e n ?

A cigányság iskolázottsága

Az utóbbi évtizedekben jelentős változások következtek be a cigányság iskolai végzettségében. 
Legalábbis erről tanúskodnak az 1971-ben és az. 1993-ban Kemény István vezetésével végzett 
reprezentatív kutatás összehasonlító adatai.

1. táblázat
A 14 éves és idősebb cigány lakosság iskolai végzettsége százalékos megosztásban

adat- í 0 
felvétel I osztály

1-7
oszlály

8
osztály

szakmunkásképző,
szakiskola gimnázium

főiskola,
egyelem

1971 i 35,9 51,3 12,1 0,5 0,2 0,2
1993 ( 9,4 32,8 45,6 10,4 ! á . 8,2

form s: Hadó  (1971-ben, illetve 1993-ban a kutatók eltérő «sorszámmal dolgoztak.)

1993-ra jelentősen csökkent azoknak a cigányoknak az aránya, akik egyáltalán nem jártak is
kolába, Ugyanekkor közel négyszer annyian rendelkeztek, általános iskolai: végzettséggel, mint 
20 évvel korábban. Ám még ekkor is nagyon magas volt azok száma, akik nem járták ki az álta
lános iskola 8 osztályát, A  kilencvenes évek elején már lényegesen többen végeztek el valami
lyen szakiskolát vagy szakmunkásképzőt, m int a hetvenes évek elején. Ezzel szemben az érett
ségizettek aránya alig nőtt, a felsőfokú végzettséget szerzőké pedig egyáltalán nem változott

A  cigányság iskolázottságának megítélésében még inkább segít, ha a cigányság iskolázott- 
sági adatait a teljes népesség iskolázottsági adataival hasonlítjuk össze. (Az 1. táblázat adatai 
1993-ra, a 2. táblázat adatai 1998-ra vonatkoznak.)

2 .táblázat
Az oktatási rendszerből kilépők százalékos megoszlása 
a legmagasabb iskolai végzettségük szerint 1998-ban

| Kevesebb, 
mint 8, oszt

8 oszt Szakmunkásképző,
szakiskola

Érettségizett
(Szakközépiskola, gimnázium)

Feisélok
(Főiskola, egyelem)

összlakosság! 3,3 Г Ш
28,8

'
35,3 17,8

Mentes a magyar kóioktalósiúl. ZSOO

Bár a  két adatsort nem ugyanabban az évben vették fel, de az 1. és a 2. táblázatban szerep
lő iskolázottsági adatok összevetéséből következtethetünk a 90-es évek Magyarországának lár-
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sadalmi és kulturális megosztottságára, A  cigányságnak összesen 11,9 százaléka rendelkezik 
középfokú végzettséggel (azaz 10,4 százalékuk szakmunkásképzővel vagy szakiskolával és 1,5 
százalékuk szakközépiskolával vagy gimnáziummal), 0,2 százalékuk szerzett felsőfokú képesí
tést, A  teljes népességre vonatkozó adatok szerint a lakosság 64,1 százalékának van középfo
kú (azaz 28,8 százalékának szakmunkásképző vagy szakiskolai és 35,3 százalékának szakkö
zépiskolai vagy gimnáziumi) és 17,8 százalékának felsőfokú végzettsége. .Azaz majd tízszer any- 
nylart (32,8 százalék) nem végezték el az általános iskolát, m int a teljes népesség körében (3,3 
százalék).

Az iskolai végzettség kérdése azért fontos, mert ez  határozza meg a  legnagyobb mértékben 
az emberek munkaerő-piaci helyzetét. Különösen a rendszerváltozás óta értékelődött lel a kö
zépiskolai és a felsőfokú végzettség, míg az általános iskolai é& a szakmunkásképzői végzett
ség piaci értéke ősökként, {Kemény István szerint elképzelhető, hogy ez a helyzet tovább válto
zik, mert „...egy idő múlva a középiskola fog annyit érni, mint ma az általános Iskola. A  fiatalok 
30-40 százaléka végez majd főiskolát vagy egyetemet, és ők fogják elfoglalni azokat az álláso
kat, amelyek betöltéséhez ma még elég az érettségi is".)

3. táblázat
A munkanélküliek és a foglalkoztatottak megoszlás a legmagasabb iskolai végzettségük szerint, 

1999. utolsó negyedévében

Végzetlség Munkanélküli Foglalkoztatott
8 osztálynál kevesebb 3,0 0,8
Általános iskola 8 osztálya 30,9 16,0
Saakmunkásképző, sz>kiskola 37,7 33,3
Középiskola 24,8 33,4
Főiskola, egyelem 3,4 16,5
Összes» 100 100

Fonás Jelentés a magyar koioklalis'ól. 2000

A 3, táblázat adatai egyértelműen tükrözik, hogy az elhelyezkedés, illetve a  munkanélkülivé vá
lás esélyeit az iskolai végzettség alapvetően befolyásolja. 1999 végén a legfeljebb általános is
kolát végzettek aránya a munkanélküliek között 30,9 százalék, míg a foglalkoztatottak körében 
csak 16 százalék volt, A  munkanélküliek több mint fele a középfokú végzettséggel rendelkezők 
köréből került ki és csak 3,4 százalékuk azok köréből, akik felsőfokú végzettséggel bírtak.

Az iskolai sikertelenség okai

A SZEGÉNYSÉG, f i  ISKOLÁZTATÁS KÖLTSÉGEI
A  cigányság jelentős részét a szegénység, a szétesett, a marginalizálódott családok jellem

zik, Ezekben az esetekben az iskolai képzés {különösen a magasabb szintű képzés) nem jelent
kezik adekvát problémaként. Az elsődleges, a legfontosabb cél a túlélés, Forray Я. Katalin sze
rint: „Ha az. embernek nincs mit ennie, akkor aligha gondolkodik azon, hogy a gyerekek később 
kőművesként vagy tanárként fognak nagyobb szelet kenyérhez jutni". A  nyomor hatására a jövő 
a. másnapig tart. Ebben az Igen csak rövid távú jövőképben az iskolának kicsi a jelentősége: őriz-



zs meg a gyereket, adjon neki enn i télen pedig biztosítson meleg helyet számára. A 4, és az 5. 
táblázat egyértelműen igazolja, hogy a cigány családok nagy része szociális helyzetéből adódó
an képtelen vállalni az iskoláztatás, a taneszközök terheit, az iskolai étkeztetés költségeit.

4. táblázat
A 16 év feletti szegények aránya az eltérő etnikai csoportokban

Etnikai hovatartozás
1992

A szegények részaránya 
1994 I 1996

1997 ff (tó) 
1997

Cigány 45,6 50. í 1 68,0 58.1 i 103
Nem cigány 7,1 8,5 9.6 ____ ; ..... ... 7,7 2523

fonás. Jelenlés a magyar közoktatásról, 2000.

5, táblázat
A gyermekes háztartások havi iskolai kiadásai a háztartásfő iskolai végzettsége szerint

A háztartásfő iskolai végzettsége 1992
(Ft)

1997
(Ft)

8 osztály 830 2554
Szakmunkásképző 1004 2652
Középiskola 1392 3613
Felsőfok 1800 5331

fonás Jelenlés a magyai közoktatásra!, 2000.

Az ISKOLA ELVÁRÁSAI

Felmerül azonban a kérdés, milyen okok rejlenek a jó anyagi, pénzügyi helyzetben lévő cigány 
családok gyermekeinek iskolai sikertelensége, alacsony iskolai teljesítménye mögött Az ok; az 
iskolát, az iskola által közvetített javakat, az iskolától elvárt hasznot a cigány közösségek {a ha
gyományaikhoz ragaszkodó cigány közösségek) másképpen értelmezik, mint a társadalom töb
bi része. Az iskola rendelkezik bizonyos algonlmussal (ezt nevezzük iskolai szocializációnak), 
amely előírja, milyen módon oktasson, hogyan, milyen normák, szabályok, értékek szerint nevel
jen hatékonyan. A  családoknak is van ilyen algoritmusa; ezt hívjuk családi szocializációnak. A ci
gány családok nem engedik, hogy gyermekeiket az iskola szocializálja. Nevelési stílusuk telje
sen más, mint az iskolában elfogadott és az iskola által sikeresnek tartott, a társadalmi beillesz
kedést legoptimálisabban biztosító nevelési felfogás; „...egyszerre nevelnek gyermekcentríku- 
san, de másképpen, m int a tankönyvek és a rendtartások előírják; teljesitmény-centrikusan, csak 
nem olyan teljesítményre, amilyenre egy közepesen indusztríalizáft-urbanizáit társadalomnak 
szüksége van. Versengésre is nevelnek, de a cél nem a jobb osztályzat, hanem az ügyesség (pl. 
a  trükkös, jó üzlet), Emellett igen-igen restriktívek, csak éppen egészen mást tiltanak és büntet
nek, szorítanak vissza, mint a társadalmi környezet". A két algoritmus, a magyar iskola és a ci
gány család szocializációs modelljei eltérők, eltérő értékeket, normákat, célokat határoznak 
meg, így igen messze állnak egymástól, A konfliktus törvényszerű. (A többségi társadalom és az 
iskola között azért nem jelentkezik ez a konfliktus, mert a többségi társadalomhoz tartózó csalá
dok ugyanolyan módon, ugyanazokat a normákat, szabályokat, értékeket igyekeznek elsajátít
tatni gyermekeikkel a családi szocializáció során, amelyek az iskolai szocializációs folyamatok-
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ban tóemelt szerepet kapnak.). Ezek az ellen
tétek annál mélyebbek, minél hagyományőr- 
üóbb a család, és minél merevebb szervezel 
az iskola. A cigány családok nem akarnak osz
tozni a nevelési feladatokban, az Iskolától csak 
tanítási-oktatási teljesítményt várnak el.

Az iskolai sikeresség egyik fontos feltétele 
az iskola és a családok közötti együttműkö
dés, Ez az együttműködés a mai oktatási rend
szer értelmezésében a következő! jelenti: a 
család feleljen meg az iskola elvárásainak. Mit 
vár el az iskola a családoktól?

Az iskola elvárja annak elism eréséi hogy 
működése társadalmi egyetértésen alapszik. A 
cigány családok szerint ez nem igaz: az iskola 
m űködése törvényeken és jogszabályokon 
alapul, csak azért képes működni, mert az is
kolát ezek a törvények, jogszabályok védik, az 
ellenszegülőt pedig büntetik.

Az iskola elvárja a szűiőklöl, hogy gyerme
kével előre megszerettesse az iskolát. A c i
gány családok nem felelnek meg ennek az e l
várásnak, Alacsony iskolai végzettségük miatt 
alig van ismeretük az iskoláról, számukra az 
egy idegen, ismeretlen intézmény. Attitűdjük 
az iskolával szemben alapvetően negatív, h i
szen a  szülök maguk sem szerettek iskolába 
járni. Személyes emlékeik ~ kudarc, diszkrimi
náció, frusztráció miatt som képesek pozitív 
attitűdöt átadni gyermekeiknek

Az iskola elvárja a családtól annak elfoga
dását, hogy a gyerekéi a továbbtanulásra, a 
nem cigányok által elismeri felnőttkori életre 
készíti fel. Ezt a távlatot egyrészt a napi megél
hetési gondokkal küszködő cigány családok 
értelmezni sem tudják, másrészt véleményük 
szerint az életre való felkészítés a családban, a 
közösségben zajlik, ehhez az iskola nem tud 
hozzájárulni. Az iskola szerepe és funkciója a 
cigány családok szerint csak annyi, hogy tanít
sa meg a gyerekeket az alapvető kultúrtecb- 
nikákra, a  „szép" beszédre, a magyarok közöt
ti „viselkedésre” , vagyis a többségi társada
lommal történő sikeres és hatékony kommuni
kációra.

Az iskola elvárja a családtól, hogy működ
jön közre az oktatásban, a gyerek otthon foly
tassa az iskolai munkát, A cigány családok a 
szülők alacsony iskolai végzettsége, az otthoni 
feltételek (írószerek, íróasztal, külön szoba 
vagy tanulösarok) hiánya miatt szintén nem le
hetnek partnerek ebben. De nem is fogadják 
el, hogy nekik is van kötelezettségük annak ér
dekében, hogy segítsék az iskolai oktatást: az 
iskola az oktatási időben teljesítse a maga fel
adatát.

Az iskola elvárja a családtól annak elfoga
dását, hogy tanítási időben az iskoláé az el
sőbbség, illetve a z t hogy a szülőknek tanítási 
időben nincs helyük az iskolában. A cigány



családok szerint mindig a családé, a közössé
gé az elsőbbség, tehát felelősségük az iskolai 
élet mindennapjaira is kiterjed. Ez az oka an
nak, hogy a szülő (a család, a közösség) köte
lességének tartja, hogy gyermekét az iskolá
ban is ellenőrizze (kicsi gyerek • jól megy-e a 
sora; tény -  megórzí-e az iskola; iskolai kirán
dulások,. táborozások elleni tiltakozás), illetve, 
hogy jogosulatlannak tartja, hogy a gyerek ak
kor is elmenjen otthonról, ha családi vagy kö
zösségi feladata van (pl, vigyázni a kistestvér
re, virrasztás, családi ünnep).

Az iskola elvárja a családtól annak elfoga
dását, hogy a tanuló m indig „gyerek" а г  isko
lában és a tanárhoz való viszonyban, A cigány 
családokban felnövő 12-13 éves gyerekeket a 
közösség már nem gyerekként, hanem a kö
zösség egyenrangú, felnőtt tagjaként kezeli. 
Ez a  „hiányzó" serdülőkor az oka, hogy sem a

szülők, sem a gyerekek nem fogadják el a te
kintélyelvű tanár-diák viszonyt,

Az iskola szerint az iskolai élet zökkenőmen
tes működéséhez racionális munkaszervezés
re, az érzelmek minimalizálására van szükség. 
Az iskolai munka lényegéhez nem tartoznak 
hozzá a személyes érzelmek, A cigány csalá
dok (és gyerekek) a személyes, szeretetteljes 
viszonyt igénylik és jutalmazzák (pl. egy tan
tárgyban nyújtott teljesítmény az elfogadott ta
nár iránti hálából). Talán a szeretethiányos, ér
zelemmentes viszonyokkal magyarázható az is 
(az iskolai szervezet és a személyes rossz ta
pasztalatok mellett), hogy a cigányok az isko
lai konfliktusoknak gyakorta etnikai színezetet 
adnak. így válik egy gyerekek közötti összezör
dülés, verekedés a nem cigányok feleit aratott 
győzelemmé, vagy megtorlásra váró vereség
gé, (gy lesz a cigány tanulónak rossz jegyet 
adó tanár fajgyűlölő.

Nmvt HÁfRÁNY
Az, iskolai ismeretátadás elsődleges eszkö

ze a. nyelv. Az iskolai feladatok teljesítéséhez 
meghatározott nyelvhasználati módok megér
tése és azok alkalmazni tudósa szükséges. Az 
iskolába lépő gyermek csak azokat a  nyelvi is
mereteket, készségeket és képességeket tudja 
mozgósítani, amelyeket korábbi tapasztalatai 
során megszerzett. Iskolai esélyeit tehát nagy
mértékben befolyásolják, hogy a rendelkezé
sére álló nyelv, az általa birtokolt nyelvhaszná
lati módok, nyelvi eszközök mennyire felelnek 
meg az iskolában elvártaknak, mennyire alkal
masak az iskolai feladatok ellátására,

A  cigány gyermekek esetében a nyelvi ne
hézségek egyik oka az eltérő anyanyelv, A ma
gyar nyelv hiányos tudása befolyásolja a nem 
magyar anyanyelvű cigány gyerekek iskolai 
pályafutását. Jól tükrözik ezt a már említeti 
1993-as reprezentatív országos vizsgálat ada
tai A 25-29 éves korcsoportban az általános
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iskola 8 osztályát a romungrók {magyar anya
nyelvűek) 7? százaléka, a beások (beás anya
nyelvűek) 58 százaléka és az oláh cigányok 
(cigány anyanyelvűek) 52 százaléka fejezte be.

A nyelvi hátrány súlyosabb oka „összefügg 
a hagyományos cigány közösségek kultúrájá
val", azaz a többségi kultúráétól eltérő nyelvi 
szocializációval, A  80-as évek végéig, a 90-es 
évek elejéig ezt a másságot a Cigány tárgyú 
Írások többsége feltételezésekre, alkalmi 
megfigyelésekre alapozva -  deficitként, hiány
ként értelmezte. „A tulajdonképpeni nevelés, 
azaz a megfelelő viselkedésre való szoktatás 
és gondoikodásfejlesztés... ismeretlen a ha
gyományos életmódot folytató cigány csalá
dokban.” : „A cigány kisgyermeket két szem
pontból éri nyelvi károsodás a hagyományos 
cigány környezetben. Egyrészt a beszélgetés
re szoktatás kimaradása (ón. dialógushelyzet 
hiánya). A hagyományos szemléletű szülök 
nem szoktak elbeszélgetni beszélni kezdő kis
gyermekükkel. így a másfél-kétéves cigány 
gyermek pusztán hallás útján, csiszoló-javítga- 
tó  gyakorlat nélkül sajátítja el a nyelvet...” . 
Réger Zita szerint a cigány gyermekek nyelvi 
szocializációjára is érvényes a -  nyelvelsajátí- 
taíás folyamatára univerzálisan jellemző -  je
lenség: . .a gyermeknek az öt nevelő felnőt
tek nem csupán a nyelvi szabályoknak m egfe
lelő mondataikotásra adnak mintát, hanem a 
beszólás funkcióiba, az adót! kultúrában kiala
kult beszédm űfajokba is bevezetik: nyelvi 
kompetenciáján túl tehát kommunikatív kom 
petenciáját is formálják,”

A  cigány nyelvi közösségekben a nyelvi szo
cializáció folyamatát befolyásoló nyelv-hasz
nálati tevékenységeknek van azonban egy sa
játossága; teljes mértékben hiányzik belőle az 
írott nyelv, az írásbeliség. A cigány gyermeke
ket körülvevő tárgyi világból hiányzik a könyv, 
hiányoznak azok a tevékenységek, amelyek
ben az írásbeliségnek szerepe van (pl. képes

könyv nézegetése, a  könyvben látható tárgyak,
állatok, személyek, cselekvések meg-nevezé- 
se), A  cigány gyermekek így híjával vannak 
azoknak a tárgyi, fogalmi ismereteknek, ame
lyeket a többségi -  írásbeliséggel rendelkező -  
kultúrában élő gyerekek a felnőttek közvetíté
sével megismert könyvekből már kicsi koruk
ban elsajátítanak,

Az iskola elvárja ezeket az ismereteket, épít. 
a könyvekből származó tudásra. Azokról a sa
játos nyelvhasználati módokról, amelyekkel a 
cigány kultúrában felnövő gyermek rendelke
zik, az iskola nem vesz tudom ást (nem is is
meri őket) -  ez a sajátos nyelvi tudás az isko
lai követelményeknek nem fele! meg. A csa
ládban elsajátított és elvárt, illetve az oktatás
ban megkövetelt nyelvhasználati m ódok más
sága, különbözősége súlyos kudarcok forrása 

az iskolában.



A  CIGÁNY TANULÓ ÉS A TANÁR
A cigányság történetével, kultúrájával, nyel

vével kapcsolatos ismeretek éppúgy hiányoz
nak a tanárképzési programokból, mint általá
ban a többségi társadalom oktatásából, így a 
tanárok nincsenek felkészülve a cigánysággal 
kapcsolatos problémák kezelésére. A gondot 
az okozza, hogy egyrészt a cigányság lélekszá
múhoz viszonyítva igen kevés a cigány kisebb
ségi oktatási programot folytató intézmény, 
másrészt ezeknek a programoknak a színvona
la -  az esetek többségében -  alacsony.

A cigány tanulók iskolai sikertelenségével 
kapcsoíalban a tanárok részéről igen erősen 
működnek a felelősségáthárítás mechanizmu
sai. Egy 1999-es vizsgálat szerint a kisebbségi 
iskolákban dolgozó osztályfőnökök 52 száza
léka ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a ci
gányok iskolázatlanságáért elsősorban maguk 
a cigányok felelősek.

Legneuralgikusabb pont az oktatási rend
szeren belül a hátrányos megkülönböztetés, a 
d iszkrim ináció. Ennek különböző fokozatai
vannak.

a j Csökkent értékű oktatás
A csökkent értékű oktatás tulajdonképpen az 
elkülönítés rejtettebb, de pedagógiai szem
pontból semmivel sem károsabb módját alkal
mazza, Bizonyos tantárgyak oktatása során az 
osztályokat „gyengébb" és „erősebb” csopor
tokra bontják, a cigány tanulók természetesen 
-  szinte kivétel nélkül -  a gyengébb csoportba 
kerülnek. A  gyengébb csoportba került gyere
kekkel szemben csökkennek a követelmények, 
lerövidül a velük való foglalkozás, illetve ezek a 
tanulók nem vesznek részt bizonyos tevékeny
ségekben, amely az erősebb csoportba került 
tanulóknak jár (pl. úszásoktatás, idegen nyelv 
tanulása, számítástechnikai ismeretek elsajátí
tása). Ez az oktatási forma nem igényel tényle

ges elkülönítést, „differenciált tanulásszerve
zés és értékelés” segítségével is megoldható.

b) Különböző mértékű elkülönítés
Ez a szegregáció enyhébb esetben osztályter
men belüli elkülönítést, szélsőséges esetben 
összevont cigány osztály megszervezését je
lenti. Annak ellenére, hogy Réger Zita egy vizs
gálattal igazolta, hogy ezekben az osztályok
ban oktatott gyermekek hátrányai tovább nö
vekednek, fe jlődésük általában megreked, 
visszaillesztésük az integrált oktatásba 1-2 év 
után szinte lehetetlenné válik, még rm  is sok 
cigány osztály működik. A cigány osztályok 
pontos száma nem ismert, de valószínű, hogy 
számuk 150 felett van. Azokon a települése
ken, ahol számottevő a cigány népesség jelen
léte a megyei jogú városok 52 százalékában, a 
fővárosi kerületek 44 százalékában, a kisebb 
vidéki városok 39 százalékában, a községek 
22 százalékában m űködik szegregált cigány 
osztály.

c) A cigány tanulóktól való megszabadulás
A cigány tanulóktól való megszabadulás leg
jellemzőbb módja a cigány származású gyere
kek átirányítása az enyhe fokban értelmi fogya
tékos tanulók számára szervezett speciális (ki
segítő) iskolákba. A  6. táblázat jól mutatja, 
hogy az ilyen intézményekben tanuló gyerekek 
közel fele cigány származású, tehát körülbelül 
ötször akkora az arányuk, mint a közoktatási 
rendszer egészében. A cigány tanulók hatal
mas száma nem a gyerekek szellemi alkalmat
lanságának, hanem a velük szembeni diszkri
minációnak, az oktatási intézmények, illetve a 
pedagógusok kudarcának a jele.

A CIGÁNYTANULÓ ÉS OSZTÁLYTÁRSAI
A cigány tanulót osztálytársai részéről is 

sokszor éri hátrányos megkülönböztetés. Ezt 
igazolja Szabó Ildikó és Örkény Antal attitűd-



téma

6. táblázat
Cigány tanulók a kisegítő iskolákban 1974/75 és 1992/93 közöli

Tanév Tanulók száma Ciaánvok aránva

1974/75
Összesen
29.61?

Ebből cigány 
7,730

.. ..

28,1
1977/78 31.666 9.735 30,8
1981/82 33.079 12.10? 36,6
1985/86 39,395 Í 5.640 39,7
1992/93 32.099 13.662 42,6

Pik Katalin 1999.

vizsgálata. A többségi társadalomhoz tartozó diákok arra a kérdésre, hogy zavarná-e őket vala
mely kisebbségi csoport {cigány, arab, román, kínai, orosz, zsidó, erdélyi magyar, szlovák, né
met) tagjainak jelenléte az osztályukban a 8. osztályosok 58 százaléka válaszolt úgy, hogy egy 
cigány osztálytárs zavarná, A vizsgálatból kiderült az is, hogy a diákok leginkább azt utasítják el, 
hogy padtársuk cigány legyen. Ez egyformán jellemzi a különböző iskolatípusba járó diákokat.

A  cigány tanulók és osztálytársaik viszonyát jól jellemzik az alábbi, cigányokra vonatkozó vé
lemények, amelyeket Magyarországon dolgozó amerikai békeszoigálatosok gyűjtöttek össze ál
talános iskolások, középiskolások és egyetemisták körében. Ezekhez az idézetekhez semmiféle 
kommentár nem szükséges.

Idézetek a cigány tanulókról

„ Nem mindegyikük egyforma, de sajnos a legtöbbjük vad és gonosz, piszkos és lusta. Sok gyer
meket szülnek és nem dolgoznak. * (egyetemi hallgató)

..Ami engem illet, én átmegyek az utca másik oldalára, ha szembe jön velem egy cigány, és a vo
nalon sem utazom abban a fülkében, ahol egyetlenegy cigány is van." (egyetemi hallgató)

„Nem nagyon okosak. Sohasem volt még cigány barátom. Talán azért, mert megbízhatatlanok, 
piszkosak, és nem szeretnek tanulni. " (általános iskolás)

„Az a tó probléma, hogy nem ide valók. Valójában sehova se valók. " (egyetemi hallgató)

„Bajkeverők, erőszakoskodók, erkölcstelenek, elkülönülve élnek, alacsony az intelligenciájuk, 
szegények, lusták és ápolatlanok. " (középiskolás)

„A cigányokat külön helyre kellene telepíteni: el kellene választani a két társadalmat, mint ahogy 
az indiánokkal tették Amerikában." (középiskolás)

„A cigányok nem illenek be a mi társadalmunkba. Csak rabolnak, lopnak, és fehér embereket gyilkol
nak. így élnek. Visszaküldeném őket Indiába." (általános iskolás)

„Az lenne a legjobb megoldás, ha a világ összes cigányát egy országba, egy úgynevezett cigány
országba deponálnák." (egyetemi hallgató)



Összegzés

Az. iskoláról szóló részben a cigány tanulók iskolai sikertelenségének okait próbáltuk keresni, 
Felvázoltuk az iskola.és a cigány család konfliktusait, a cigány gyermekekéi érő hátrányos meg
különböztetést, a nyelvi és szociális hátrányt. E tényezők hatása összegződik. Ebből következik, 
hogy a cigányság iskolai problémái csak komplex programmal kezelhetők. Nemcsak a cigány 
családokat és gyerekeket, kel! felkészíteni az iskolára, hanem az iskolát és a pedagógusokat is 
alkalmassá kel! tenni arra, hogy képesek és felkészültek legyenek a cigány tanulók fogadására, 
fejlesztésére.
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Hidak
A Csokonai Vitéz Mihály Általános- és Szakiskola Pécs keleti város
részén, a meszesi peremkerületben található. Az 1997-ben végrehajtott, 
Integrációt célzó változtatások következményeként az iskola most 5 
különálló, egymástól 1-2 buszmegállónyira található épületben működik.

Az intézmény arculatát alapvetően meghatározza 
a városon belüli elhelyezkedése. Ez a rneszesi, fe
hérhegyi terület a belvárostól 20 percnyi buszúira 
tekvő, Pécs gettójának minősített „rosszhirű” kör
nyék, melynek épületeit régen a bányászok lak
ták. A bányák bezárása, a munkahelyek megszű
nése maga után vonta a környék elnéptelenedé
sét, mely további problémáknak lett okozója. A  ki
halt városrészben egymás után zárták be az isko
lákat. művelődési házakat, minden kulturális, szó
rakozási lehetőséget megszűntetve. Évekkel ké
sőbb a lerobbant bónyászlakésgkba cigány/roma 
családokat költöztettek, de gyakori volt a környé
ken az önkényes lakásfoglalás jelensége is. Főleg 
sokgyermekes családokról van szó, ahol többnyi
re az egyik, de sok esetben mindkét szülő munka- 
nélküli, nem ritka, hogy 10-12-en szoronganak 
kétszobás lakásokban, Az említett jelenségek 
együttes hatása, hogy ebben az Iskolában az 
1320 tanuló 1/3 része cigány/roma származású, 
valamint 1/3 része veszélyeztetett, árva vagy félár
va, létminimum alatt élé gyermek,

A kizárőiag ebben az iskolában működő alter- 
natfv program (Hidak) a beilleszkedési, magatar
tási nehézségekkel küzdő, tanulást kudarcnak ki
tett tanulókat segíti, A  program pilléreit a produk
tív tanulás és projektmódszer íveli át. Célja a fel
zárkóztatás, a továbbhaladáshoz szükséges 
alapvető ismeretek elsajátítása, a kudarcok elke
rülése, a szociális hátrányok kompenzálása, beil
leszkedési, magatartási zavarok megszüntetése. 
A csupán esetleges pályázati pénzekből fenntar
tott Hidak program teljes egészében önálló kez

deményezésként született meg, az iskola peda
gógusai kidolgozói, megalkotói és kivitelezői a 
módszernek.

Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű, a 
társadalom szélén álló, magatartási problémák
kal küzdő gyermekek nevelését vállalta magára. 
Az oktatási rendszer funkciói közé soroljuk a tár
sadalmi tudás átadását, a társadalmi integráció 
biztosítását és a rejtett tanterv végrehajtását, 
amely egyfajta értékrend, viselkedési norma köz
vetítése. Ez esetben azonban jóval többről van 
szó, mint rejlett fantervről, ezek a gyermekek 
vagy sehogy vagy helytelenül vannak szocializál
va. A szocializáció {legyen szó a rterrsí, a társa
dalmi, a házastársi, vagy akár az anyai szerepek 
elsajátításáról,) elsődleges és legfontosabb szín
tere (lenne) a modern, nukleáris család. Ennek 
részleges vagy teljes hiánya maga után vonja a 
szocializáció hiányát is, a sok egyéb pszichológi
ai probléma mellett. Mint utaltam már rá, ezek a 
gyermekek sérült, csonka családoktól és igen In
gerszegény környezetből származnak, amelynek 
egyenes következménye a magatartászavar, a 
tanulási akadátyozottság. Ezt a szocializáló anya- 
szerepet kellett felvállalnia az iskolának, helye
sebben a pedagógusoknak, amikor felkarolták 
ezeket a gyermekeket, Az oktatási rendszerre 
plusz feladatként háruló szocializációs funkció 
ma már nern csak az ilyen és ehhez hasonló in
tézményekben figyelhető meg, a trekveritált he
lyen lévő elit iskolákban -- legyen szó a kőzokia- 
tás bármely szintjéről -  egyre gyakoribb a maga
tartászavaros, nehezen kezelhető, tanulási



zavarokkal küzdő (diszlexiás, diszkalkuliás, disz- 
gráfiás.) gyermekek jelenléte. Ennek a jelenség
nek az okai között említhetjük a szülők és a társa
dalom között feszülő érdekkonfliktust, valamint 
az iskolákban a szakemberek (gyógypedagó
gusok, pszichológusok) financiális okokra visz- 
szavezefhető hiányát.

Az iskola nem a cigány/roma származási tart
ja önmagában hátrányos helyzetet jelentő ténye
zőnek. a pedagógusoknak ennek ellenére figye
lembe keli venniük a roma kultúra sajátosságait, 
a tanulók szociokulturális hátterét. A roma tanu
lók egyéni fejlesztésére plusz órákat építettek be 
a tanórán kívüli foglalkozásokba, a Cigány Ki
sebbségi Önkormányzat munkatársaival együtt
működve egyénre szóló segítséget biztosítanak a 
rászoruló diákoknak.

Az oktatási rendszer szabályozásának tárgya 
szempontjából a Hidak program teljes egészé
ben lefedi a Nemzeti Alaptantervben meghatáro
zott elvárásokat, megkövetelve a tanulóktól a tan
tervi minimumkövetelményeknek való megfele
lést. Külön helyi tantervvel rendelkezik azonban, 
hiszen a projekt módszer megköveteli az óra
számok és a tanítási tartalom módosítását, A 
programban résztvevő osztályoknak teljesen 
egyedi órarendje van, számukra az oktatás csak 
késő délután ér véget, hiszen nagyon szerteága
zó ismereteket kell elsajátítaniuk, amelyekre a 
hagyományos Időbeosztás nem nyújtana lehető
séget. Ezen kívül több olyan órájuk Is van, ami 
más osztályok órarendjében nem szerepel. Ilyen 
tarrtárgytőmbők például a kreatív alkotás, a kom
munikációs gyakorlatok, a tanulásmódszertan, 
az önismereti játékok, életvezetési ismeretek, 
mentálhigiénés beszélgetés, relaxációs tréning 
néven szereplő fejlesztő foglalkozások, Ezek a 
kurzusok olyan többletmunkát kívánnak a peda
gógustól, mint önképzés, leszüilségoldó, konflik
tuskezelő stratégiák elsajátítása, személyre sza
bott feladatok kilalálása, megalkotása, szabad
idős tevékenységek megszervezése.

Az iskola is plusz költséget fordított a résztvevő 
osztályok tantermeinek berendezésére (egysze
mélyes padok, polcok, audiovizuális eszközök, 
szőnyegek, függönyök, fejlesztő játékok beszer
zése). amelyet pályázati pénzből, vagy ennek hiá
nyában önerőből igyekeztek kigazdálkodni.

Az oktatási rendszer szabályozásának eszkö
zei HMM a szakmai önszabályozás meghatározó 
és elkerülhetetlen ebben az esetben, hiszen a 
programban résztvevő pedagógusok sokkai na
gyobb kihívással (és kevesebb sikerrel) kell, hogy 
szembenézzenek, mint normál osztályokban ta
nító társaik. Az intézmény rendhagyó pedagógiai 
szerepet vár el tanáraitól, éppen ezért a program
ban való részvétel teljes egészében önkéntes 
alapon történik, Elvárja továbbá, hogy pedagó
gusai egy különleges nevelési filozófiát tegyenek 
magukévá, amely talán sok esetben ellent mond
hat a tanárképzés sorén elsajátított elveknek, hi
szen, ahogy az öndefinícióból is világosan kide
rü l ez egy „iskola, ahol a gyerekekei megtanítjuk 
élni, dolgozni, megismerni, együtt lenni 
másokkal...".

Képtelen vagyok megérteni, hogy egy ilyen 
égető problémára kínált kiváló, könnyen megva
lósítható megoldás miért marad évekig pusztán 
intézményi színtű kezdeményezés, és miért válik 
érdekkonfliktusok okozójává. Kevés odafigyelés
sel, a versenyhelyzet létrejöttének elkerülésével, 
felsőbb szintű beavatkozással olyan átfogó, 
rendszerszintű programmá formálódhatna ez a 
módszer, amely nem csak most, de a következő 
néhány nemzedék száméra is megkönnyítené a 
szociális integrációt.

Amig a saját határainkon belül ilyen és ehhez 
hasonló beilleszkedést problémák megoldatla
nok maradnak, addig -  véleményem szerint -  
nem vagyunk felkészültek Európára, olyan gyer
mekei vagyunk az Uniónak, mint egy veszélyez
tetett, rosszul szocializálódott kisiskolás.



Másfél évtized eredményei
intézményünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sípos Orbán Szakképző 
iskola és Kollégium. Több mint másfél évtizede foglalkozik roma fiatalok 
nevelésével, oktatásával. Tanévenként 70-90 roma tanulónk van a  2 2 0 -  

250 tanuló között. A fiatalok megyénk leghátrányosabb helyzetű zsák-
településeiről .Tiszabura, Tiszabő -  valamint a Jászság k is  falvaiből
kerülnek beiskolázásra,

Címzett állami támogatásnak köszönhetően 
iskolánk a legszebb iskola megyénkben, de 
talán m ég a  régióban is.

Dolgozói közösségünk hitvallása a  fiatalok 
feltétel nélküli elfogadása, esélyegyenlőségük 
biztosítása. Ennek megfelelően segítjük hátrá
nyaik leküzdését, gondozzuk tehetségüket és 
m indent megteszünk, hogy harmonikus sze
mélyiséggé váljanak. Beiskolázásuk feltétele a. 
8. osztály sikeres befejezése. A  felvételi e lbe
szélgetések alkalmával igyekszünk minél több 
ismeretet szerezni a fiatalokról és osztályba 
sorolásuknál a szakmaválasztás mellett figye
lem be vesszük tanulási képességük optimális 
fejlesztésének lehetőségét is. A többféle tanu
lási problémával küzdőknek fejlesztő pedagó
gus segít. A 9. évfolyamon az alapműveltség 
m egszerzése m elle tt pá lyaorientációs és 
szakmai alapozó foglalkozásokat biztosítunk. 
A  pozitív motivációt a tanműhelyekben készí- 
ie il tárgyak biztosítják.

Szociálpedagógusok, mentálhigiénés ta 
nárok, szociális munkások, konduktor, védő
nő, tskolaorvoé végzi fizikális és mentális gon
dozásukat. Ez a  team  keresi fel szükség ese
tén a családokat és ad nevelési tanácsot, va
lam int segít a hétköznapi problém ák m egol
dásában. A 0. évfolyam tananyag csom agjá
nak része az interkulturális nevelés is. Célja 
és feladata a kultúra ápolása a  hagyományok

őrzése mellett a fiatalok empatikus készségé
nek fejlesztése. A  foglalkozások szerves ki
egészítője a délutáni szabadidős tevékeny
ség, melynek keretében lehetőséget: adunk a 
tehetséggondozásra is. A bekerülő fiatalok 
személyiségfejlesztő tréning keretében job
ban m egismerik önmagunkat, reálisabb én
képet alakítanak ki,

A 10, évfolyamon a  szakmai alapozás folyik 
és folytatódik az alapműveltségre történő fel
készítés. Az. évfolyam végén lehetőség van 
más intézménybe történő átjelentkezésre, illet
ve  a szakképzésbe történő belépésre. Intéz
ményünk maximálisan igazodik az iskolahasz
nálók igényeihez, ezért folyik az alacsonyabb, 
illetve a magasan kvalifikált szakmák oktatása 
is. Ezek a következők:



ema

3  Kérékpárszereiő 
3  Varrómunkás
2  Nőíruha készítő
3  Szőnyegszövő
2  Fatömegcikk- és eszközgyértő
2  Asztalos
3  Gyorsétkeztetési eladó 
3  Szakács-cukrász
3  Számítógép-kezelő (használó)
3  Mezőgazdasági munkás

Tanműhelyek

A  tanműhelyekben kisebb és nagyobb pro
jektekben folyik a képzés. A  projekt előnyei 
többek között; önállóságra nevel, kreativitást 
fejleszt, kommunikációs készséget fejleszti, is
mereteket nyújt, érvelésre, véleményalkotásra 
készteti a fiatalokat:

A  szakképzési évfo lyam okon á lláskere
sési technikákat, m unkaerő p iaci ism erete
ket tanítunk, hogy növeljük elhelyezkedési 
esélyüket. A  9. évfo lyam tól a  szakm ához ju 
tás ig  szám ítástechnikát, angol és német 
nyelvet is tanulnak. Fakultáció keretében 
m ásod ik éve biztosítjuk a  lován nyelv tanu
lását is. Intézm ényünk hagyom ányként már 
ö töd ik  éve m egrendezi a rom a fia ta lok Ki 
M it Tud?-jáí. Ezen az ország m inden részé
ből -  Kazincbarcikátó l Budapesten, Szege

den át -  vesznek részt fia ta lok. Gyönyörű 
dalokat és táncoka t, szó ló  zenét, irodalm i 
a lko tásoka t adnak e lő. A z  elm últ évben o ly 
m értékű vo lt a je lentkezés, hogy a  verse
nyek két helyszínen za jlo tíak. N agyon sok 
tehetséges rom a fiatal já r hozzánk. Tehet
ségük gondozásáért há lábó l é rdek lődőbbé 
válnak, a tanulás terén tesznek erőfeszíté
seket cé lja ik  eléréséért,

Roш Я Ш - Tu d ?
Iskolánk történetében egyre több fiatal tanul 

tovább. A szakma megszerzése után jelent
keznek érettségire, amit m ás oktatási intézmé
nyekben tehetnek meg. Nevelőtestületünk 
tagjai segítik a további tanulni vágyókat.

A  független v izsgab izottságok előtt tett 
szakm unkásvizsgák eredm ényei, amelyek 
közepes átlagnál m indig  jobbak, bizonyítják 
erőfeszítéseink sikerét. A  fiatalok ugyanazt a 
tananyagot sajátítják el az évek során, csak 
más m ódszerekkel, sok-sok egyéni törődés 
kísérete mellett. Nálunk nem a teljesítmény 
az elsődleges, hanem  az a kisem ber, aki 
olyan sok kudarcot é lt m ár á t, m ire hozzánk 
került.

A  nemzetközi pályázatoknak köszönhetően 
{Leonardo, Phare) tanulóink közül egyre töb 
ben jutnak el Franciaországba és Németor
szágba, szakmai gyakorlaton vesznek részt.

Az idáig vezető másfél évtized nagyon ke
mény volt, hiszen nem voltak példák. A tan
testület a maga bőrén tanulta meg a  legna
gyobb és lalán legnehezebb leckét. Le kell 
tudni m ondani a teljesítmény-centrikus okta
tásról, Le kell jönni a  katedráról a gyerekek 
közé. Engedni kell, hogy cselekvő részesévé 
váljanak a tanulási folyamainak, Nagyon so
kat kell dicsérni, m eg kell találni a  „tehelség 
pontjukat" és erre építve kell erősíteni azt a  
hitüket, hogy ők is képesek a választott szak
ma elsajátítására,
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Egy rejtelmes időszak -  
a tudás forrása
Ki gondolná azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban él olyan nép

csoport, mely az iskolai oktatás területén hasonló problémákat tud felvo

nultatni, mint az európai cigányság?

Anélkül, hogy a hasonlóság mélységeiben el
vesznénk, bátran állíthatjuk: van ilyen, és ké
rem ne tessék négerezní. Az afro-amerikai, a 
hispán-amerikaí lakosság jól integrálódik az 
amerikai oktatási rendszerbe. Amerika ősi la
kosai, az indiánok próbálják máig élni sajátos 
életűket. Melyben nem is az a legfontosabb, 
hogy elvonulhatnak „kis otthonaikba" a mes
terségesen kreált rezervátumokba, hanem az, 
hogy törzseikben és közösségeikben embe
ribb a lépték, állíthatjuk -  csakúgy, mint a ci
gány közösségekben.

Az indiánok napjainkban persze nemcsak a 
rezervátumokban élnek, melyet ne kerítéssel kö
rülvett területként képzeljünk el. A civilizáció 
szinte már mindenütt jelen lévő színterein és a 
nagyobb városokban is keresik megélhetésüket 
indiánok. Az oktatás, az iskolai képzés számuk
ra is nagyon fontos ahhoz, hogy lépést tartsa
nak a világgal, és megtalálják hivatásukat, vagy 
csak egyszerűen munkát, mely az erőforrások 
megteremését és a család fenntartását biztosít
ja. Az iskolarendszerbe vezető út nem mindig 
könnyű a törzsi közösségekből. Sok olyan 
program van, amellyel támogatni törekednek a 
hagyományos közösségek gyermekeinek isko
lai karrierjét, Egy ilyen kezdeményezés részlete
ibe nyerhetünk betekintést az amerikai indiánok 
oktatásával foglalkozó magazin, a TCJ, Tribal 
College Journal of American Indian Higher 
Education (Voiume 14 N.2 Winter 2002) Head 
Start: Teaching Those Who Teach Our Most 
Precious című cikke nyomán.

Head Start: Megtanítani azokat, akik 
legféltettebb kincseinket tanítják

Ha az óvoda a formális oktatás hajnalának ana
lógiája, akkor az iskolai oktatást megelőző elő-, 
és felkészítő programokat is igazából a  hajnato- 
dás előtti pillanatok időszakának tekinthetjük a 
gyermekek életében -  azt az időszakot, melyet 
a legtöbb native' az élet legszentebb részének 
tekint. Ez az a speciális időszak, mely alatt a 
szellem (lélek vagy tudat) a fizikai és szellemi vi
lág (spint worid) között ingáz -  rejtelmes idő
szak ez, a tudás forrása, A gyermekek először 
itt tekinthetnek rá a formális oktatás folyamatai
ra és rendszerére, ami a nagytársadalomba va
ló első beilleszkedés kezdetét jelenti.

Akik ezeket a gyermekeket tanítják, komoly 
kötelezettséget vállalnak, hiszen a gyermekek 
a legsebezhetőbb és legféltettebb teremtmé
nyek világunkban. Rendkívül fontos, hogy a 
pedagógusok birtokában legyenek annak a 
tudásnak, amellyel útmutatást adhatnak a kis
gyermekek oktatásához és neveléséhez.

Tizenhat Tribal College1 lépett kapcsolatba 
az állami Head Start Iroda American Indian 
Programs csoportjával, hogy ajánlhassák 
Koragyermekkori Oktatás elnevezésű prog
ramjukat. Ezen kapcsolatok hatására a Head 
Start program tanárainak fele már olyan (ún. 
tagsági) fokozatot nyert el, mely a kisgyerme
kek oktatásához való végzettséget jelent. Az 
1998-as Head Start törvény nyomán az iroda



téma

To getting into the childhood education, to introduce into the lirst steps, the beginnings, the petted way ot them are so impor
tant also the members ot american mdian tribal coinnrunities. To make lighter o! these situations there are some program (or 
help putting them into practice. Now we can gel inspection into details one of these programs following the next article: Head 
Start: Teaching Those Who Teach Our Most Precious in TCJ, the Tribal College Journal 01 American Indian Higher Education
(Volume 14. hi.2 winter 2002),

Belore the lirst school periods in the preschool and Ihe lirst childhood steps in the education arc so important because their 
wiew ol Ihe tormát education process is just beginning to form, and their experience at this stage ol life provides Ihe basis lor 
luture expectation. Those who teach our very young children have a serious responsibility.
Sixteen tribal colleges have partnered wiih Ihe American Indian Programs Branch ot lire federal Head Slarl Bureau to otter early 
childhood education degree programs. The lirst six Tribal Colleges received awards In 1999, primarily for Head Start teacher train
ing grams, wiih an additional sevel tribal colleges founded in 2000. and another three tribal colleges founded in 2001. This initia
tive addresses the lederal governnicnl's „no child left behind" policy on 16 American Indian Reservations. The tribal colleges are 
establishing Early Childhood Associate Degree piogram lor Head Start teachers and stall.
To accomodale such schedules, Ihe tribal colleges must provido careful academic advising and strong student support servic
es lor Ihe students to succeed Although the lirst programs wero founded only lour years ago. 322 students have had graduat
ed Irom ihe tribal college Hoad Start programs as a result ol this initiative by the end ol 2002. Each leacher emerges from Ihe 
program armed with the child development theory and practice. Togolher, we are developing a healthy foundation lor out mosl 
sacred beings to insure healthier Indian nations in our future.

további Tribal College-okat és egyetemeket 
vont be a munkába. Az első hat Tribal College 
1999-ben olyan jogosítványt kapott, mely el
sődlegesen a Head Start tanári képzési jogát 
és engedélyezését jelentette; emellett 2000- 
bert további hét, 2002-ben pedig három Tribal 
College-of alapítottak,

Tizenhat Amerikai Indián Rezervátumban a 
„Ne hagyd lemaradni gyermeked” bevezető 
címmel léptetett érvénybe szabályzatot az álla
mi kormányzat. A tribal college-ok képzési 
struktúrájában szerepel a Koragyermekkori 
Segítői képesítés, melyet a Head Start tanárai 
és munkatársai szerezhetnek meg. Továbbá a 
college-ok segítségével férnek hozzá azokhoz 
a programokhoz, képzésekhez, melyek elvég
zésével bachelor-! fokozato f tudhatnak magu
kénak; ezt négy éves. képesítést adó progra
mok szervezésével illesztették össze. Ennek a 
kezdeményezésnek a szépsége, hogy amíg a 
Head Start tanáraira és tanársegédeire fóku
szál, addig nem hagyta figyelmen kívül a  Head 
Start más tagjainak és munkatársainak (pl, so
főrök, portások, slb.) képzését sem*. Ez bur
koltan azt a filozófiát rejti, miszerint mi m ind
annyian tanítunk, tanárok vagyunk: valamint

érijük és jóban vagyunk a native világfelfogás- 
sal. melyet teljes mértékben elfogadunk.

Az átütemezés feladatai roppant nagyok, 
amióta a Head Start személyzete teljes mun
kaidőben dolgozik; karbantartja a kiterjedt csa
ládi rendszereket, kapcsolatokat, és a a kö
zösségek és törzsek belső ügyeit rendezik; az. 
iskolai ellátás részidős a tanév folyamán, nya
ranta pedig teljes munkaidős beosztással. Eh
hez hozzáillesztve egy jó ütemtervet, a tribal 
coltege-nak kell gondoskodnia tanulmányi ta
nácsadásról, valamint tanulói pártfogásról, tá
mogatásról ezek a szolgáltatások nagyon 
fontosak a tanulók sikereihez és boldogulásá
hoz, Gyakran gondoskodnak olyan csoportok
ról, amelyek esti vagy intenzív hétvégi oktatás
ban jelentenek szervezési feladatokat.

Jewel 1987-ben tanársegédként kezdett dol
gozni egy programon, ö volt a helyi Head Start 
megalapítója. Akkoriban a Fort Peck indián 
Rezervátum nyugati végében élt, és amikor el
kezdte a.munkát az első osztályaival Poplar-ban 
{Montana állam), 144 km-es utat kellett megten
nie nap mint nap, Kiérdemelte a Gyermekneve
lési Szövetség tanúsítványát 1990-ben, és foly
tatta tanulmányait, hogy megszerezze a bői-



csész-végzettséget is. Pályája szépen haladt, 
és egy újabb négyéves képzéssel bachelor-i fo
kozatot szerzett, miközben saját közösségében 
is aktiv életet élt. A távolságokon túllépve meg
vívta személyes harcát, és véghezvitte oktatói 
céljait, hogy tanárrá válhasson.

Bár az. első programokat négy évvel koráb
ban szervezték meg, a Head Start segítségével 
322 hallgató végzett valamelyik Tribal College- 
ban 2002 végéig, a 2003-as évvégéig várható
an újabb 59 hallgató szerez képesítést. Minden 
tanár a gyermekgondozás, nevelés, fejlesztés 
elméleti és gyakorlati tudásával felfegyverkezve 
kerül ki a programból. Ezt a tudást nem csupán 
a gyermeknevelés korai, de későbbi szakaszá
ban is hasznosítani tudják, Ez a program min
den eddiginél jelentősebb hatással van a helyi 
közösségek és törzsek jövőjére, A sikert a Head 
Start szervezőinek előrelátása, a Tribal Coílege- 
ok felajánlása eredményezte. Az összes részt
vevő találkozott a. kihívással; az áldozatvállalás 
mindenképpen a gyerekek érdekében történt és 
történik. Együtt lehet csak megalapozni a gyer
mekek jövőjét, egyben biztosítani egy egészsé
ges indián nemzet jövőjét is.

A FORDÍTÓ KIEGÉSZÍTÉSEI

1 Nem  helyénvaló, ha a „n a live " magyar je lentését (öslakó, 
bennszülött) használnánk a c ikkben, így ahol e lő fo rdu l, az 
eredeli angol szó szerepel. Az ind iánokat lakarja; bár A m e ri
kában többny ire  a na live am erican k ife jezést használják. A 
na live m eg je lö lés  lehá l a lö ld  vagy térség e lső  lakosaira és 
leszárm azotla ikra vonatkozik, akik je len  esetben az ind iánok,

2 A T riba l C o llege -ok o lyan  „tö rzs i lö isko lák". aho l az egyes 
törzsek tag ja i továbbtanulási lehetőséget kapnak. A  c ikk  arról 
nem  tájékoztat, m ennyire  szegregállak ezek az intézmények, 
Ille tve  hogy a na live  okla lásban m ennyire , m ilye n  sú llya l van
nak je len a szegregá ló -in tegrá ló . ille tve  a in te rku ltu rá lis -m u l- 
liku ltu rá lis  törekvések és elvek.

3 A b a che lo r-i a megszerezhető legalacsonyabb egyetem i lo -  
kozal az am erika i fe lsőokta tási rendszerben.

4 Természetesen i l l  nem  arról van szó. hogy a portás is tanító. 
De a program  m inden egyes do lgozója tudja és érti az intéz
m ény munkájának filozófiá ját. és am i ennél is  fontosabb, ism e
ri a na live-ок  é letrendjét, v ilag le llogásál, szokásait. Ennek á tü l
tetése a magyar iskolarendszerbe azonnali elvárás lehelne.

5 A  Fort Peck Indián Rezervátum M ontana á lla m  észak keleti 
rászán fekszik, M ontana-ban tovább i ba l, az Egyesült Á llam ok 
terü le tén összesen m in te g y  140  rezervátum  található

A távolságot már ш  indián közösségek 
kapcsolataiban Is legyőzte a jelen modern 
világa Ebben a hirdetésben a hagyomány 
és napjaink elvárása ütközik meg: Mig az 
idősebb generációk még mindig azt kom
munikálják az ifjúsággal, hogy ha elhagy
jak törzsüket, közösségeiket, elvesznek a 
Világban -  a fiatalok rájöttek, akkor vesz
hetnek e! igazán, ha nem haladnak a világ
gal. és nem mennek el tanulni. A fotón egy 
psszíndién internetes rádió teklárnja lálha- 
tó. A rádió ugyan nem biztosít személyes 
és interaktív kommunikációt, mégis nagy 
szerepe lehet az identitás megőrzésében. 
A reklám szövege; „Azt mondták, ha elha
gyom a rezervátumot, elveszthetem velük 
kapcsolataimat.'*
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Honnan Jöttél? Honnan?

Az e lső  kéádés mindig az: Hogy hívnak? A második pedig: Honnan jö t té l?  
Az én válaszomat csak я Azomizédoi, közép-em ópai országokból é rk e ze tt  
diákok é r t ik  azonnal és nyugtázzak I ly e n  vagy olyan mosollyal. A több iek
nek egy A 'őgtö m ö t t  (öldrajzóra to ká t t e g i t ,  persze nem mindig. A dolgom 
nehezedik a harmadik, „Mit tout tsz?" kérdésre a d o tt válasz után.

Homo lé g ié t,
- Nem, ez nem a tornán nyelvet je le n ti . . ,  nem i t  a tőmai k ö ti  tö r tén e l-  

metг ..лет olasz irodalom. I t t  néha (eladom a hatcot, de a kitartóbbaknak  
sikeresen  megmagyarázom, m it i t  je le n t  ez a te tm inu t. B izton á llítha tom , 
je le n  e ie tben  nem az én nyelvi kompetenciámmal vagy a kiejtésemmel van a 
gond. Sokan nem ismerik tem e z t ,  tem a cigány/torna k i( e je z é t t ,  íg y  mosta- 
nában mát hozzáteszem a magyatázatomhoz az egyetem nevét, hogy hol i t  
űzöm én e z t  a t i to k z a to i  sporto t: Cigánykutató Központ, P á tizt 5-ö t -szá
nni, René Descartes nevű egyeteme. E tte  mindenki megnyugszik: „Miétt nem 
e zze l kezdted? Tehát humántudomány'....." Igen - bó lin tok  mosolyogva -, hagy
juk. Ehet vagyok, enni okotok végte!

Pátiéiban k iil(ö ld í diáknak len n i nagyon tanulságot, mulatságos é t per- 
t z e  csodálatos dolog. Tanulságot, mett mindenben magadta vagy u ta lva , 
egyedül in tézed  a papit jó id a t, h a tco ltz  a ( tan c ia  bütoktácia k iism erhete t-  
len , mindig t ú l  gyotsan beszélő é t  tü te lm e tlen  zsoldosaival: p tó b á ltz óto
kat (e lvenni, in te rn e tezn i és még az egyetemi menzán i s  (é l  ótákat á l ls z  
tatban az ebédétl Iboldog vátakozások a РТЕ TO e lő t t ,  hol vagytok?!. 
Ugyanakkor nagyon mulatságos i s ,  mindezeken J ó ka t leh e t nevetni... Te csak 
6 hónapot maradsz, nem i t t  é ls z  valójában. En legalábbis így  (jogom ( e l  a 
dolgokat, ez sokat s e g ít  egy ily e n  nagyvátosban. Máskülönben - ha nem 
tudnék mindenen mókázni - mát a 3. hét után bele(átadtam volna, hogy (o- 
lyamatosan szlaíomozzak az utcákat borító  "cro tte"-ok közö tt és naponta 
legalább i- s z o r  magyatázzam e l,  hogy Magyatotszág még nem EU tagállam, 
e z é t t  van szükségem a tartózkodási engedélyte. Van még egy másik - min
denki számé1»! é tth e te tle n  ■ dolog, amin a mai napig csodálkozik a (é l  
kollégium . M it nem vagyok hajlandó e lc se ré ln i a 6. em eleti 10 m’ padlás- 
szobámat egy 3-4 em ele tte l le jje b b i,  mé se te ib m  2 -szer akkota szobáta, ha 
ugyanannyiba kerül?

Aki egy k ic s i t  is  ism et, s e j t i  a vá la szt. Nem a zé r t, телt  a 6. -on csak 
4 szoba van, míg a többi emeleten 25-30. Nem i s  azént, mett hogy ily en  ra«- 
gassA senki nem jön , csak akinek komoly dolga van, vagy mazó la kö ti-lakók  
60t-a nem i s  tud ja , hogy van 6. em elet). Pusztán azéAt, mett ez az egyet
len  emelet, ahonnan ha k inéze l az ablakon, nem a „szeabeszomszéd" ablakát, 
é le té t  lá to d , hanem a várost.., az E i((e l- to m y o t, a Panteon kupoláját, a 
Notte-Pame le g te te jé t ,  mezért hajtandó vagyok minden nap minimum 3-szor 
(etmászni a 6. emeletre 6 hónapon k eresz tü li mezért csodálatos!

Nem tudom, m it nem le h e t  é r te n i ezen.

Angi
Párizs, 2004. (ebrudr l i .

IFolyt, köv.l
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Előző lapszámunkban (WHS-Nők), bár nem állt szándékunkban, mégis 
hagyományt teremettünk - legalábbis az interjúközlés tekintetében. Úgy 
tűnik, nem lehet megállni csupán a tudományos vagy újságírói tapasz
talásnál. Az itt következő interjúk nem zsurnalisztikái értelemben azok, 
inkább narratív interjúk, ahol a lejegyzés húen követi az élőbeszédet, a 
megszólaló nyelvhasználatát.

Pici részek teszik össze a nagy képet
о  Életkorod?
...vagyok és 23 éves.
О Lakóhelyed településtípus és régió szerint? 
Barcson lakom. Ez Dél-Somogy megyéhez 
tartozik. Ez a dél-somogyi régió.
3  Előképzettséged, képzettséged, párhuza
mosan folyatatott tanulmányaid, illetve más 
szakod?
Angotos vagyok és romológiás. Egyéb vég
zettségem; számviteli ügyintézői végzettsé
gem  van.
3  Jelenleg van-e valamilyen foglalkozásod 
vagy munkaköröd?
Hivatalosan nem vagyok foglalkoztatva sehol 
sem, de én vagyok az irodavezető-titkára a 
Dél-Somogyi C igány Képviselők Szervezeté
nek. Ezenkívül tagja vagyok a RAK! Európai 
Roma Alapnak.
О Etnikai hovatartozásod?
Cigány vagyok.
3  Tehát a romológia szakot nappali tagoza
tosként végzed, nem specializációként? 

így van. Nappali tagozatos vagyok.
3  Milyennek látod a romák helyzetét? 
Rossznak. Aggasztónak. Azért larlom  aggasz
tónak, mert bár vannak fejlődések. Ez a fejlő
dés nem egyenletes. Van egy kicsi fejlődés, 
aztán megáll, és utána megint mintha egy ki
csit visszafejlődne. A másik az, hogy aggasz
tónak tartom azt, hogy egyszerűen nem pró
bálják megoldani a problémák, a cigányságot

érintő társadalmi problémák gyökerét, hanem 
csak kezelik. Ez olyan, mint egy seb, belül 
elég mélyen van, de csak a külső dolgát keze
lik. Azt gondolom, hogy egy kicsit hatékonyab
ban kéne tenni, mert ha ez így folytatódik, ak
kor ez nagyon rosszra fog fordulni.
3  Milyen téren kellene változtatni? A cigány- 
szervezetek egymás közt vagy a nagypoli
tikában. ..
Én úgy gondolom, mivel a cigánykérdés tár
sadalmi kérdés, a  politikának, tehát épp a ha
talmon lévő kormánynak és az állami szervek
nek, szervezeteknek kérte megoldani ezt a 
problémát. Kétféle probléma van. Én inkább 
az egyikei erősíteném, mint a másikat, bár 
mindkettő nagyon fontos. Az egyik az, hogy 
munkahelyeket teremtsenek, és az emberek
nek munkát adjanak, megfelelő fizetéssel 
Mert, ha ez meg van oldva, onnantól kezdve 
a szegénységhez kapcsolódó további problé
mák, a munkanélküliség meg szociális gon
dok megoldódnak. A  másik meg tényleg az 
oktatás, Hogy ne kisegítő iskolába járjon a 
legtöbb roma fiatal, hanem rendes iskolába: 
úgy. hogy az esélyegyenlőség kialakuljon. A 
cigányszervezetek ped ig ,..o tt is van egy kis 
gond, mert ugyan vannak nagyon jő, nagyon 
nagy szervezetek, akik együttműködnek, vi
szont vannak olyanok, akik rivalizálnak egy
mással; és ők ebben látják az egésznek a 
lényegét, hogy ón vagyok a legnagyobb, én
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akarok tudni mindent, én akarok mindenben 
meghatározó tenni, s nem enged másoknak 
is teret, és ez baj. Ez a szervezetekből jön, 
de a vezetők hibája.
3  A politikán, az oktatáson és a munkahely
teremtésen kívül van-e még olyan témakör, 
ami szerinted ide vonatkozik?
Persze, Gondolva arra, hogy nincsen munka
hely, A munkanélküli segély, a  szociális biz
tonság, Családok kénytelenek élni szociális 
segélyből, családi pótlékból, családtámogatá
si segélyből és mindenféle egyéb olyan do
logból, ami nem fizetés, de jövedelem, A 
diszkrimináció némely területen elég hatal
mas. Én is, személy szerint is tapasztaltam, 
hogy milyen, amikor valaki diszkrimináiva van, 
Nem engem diszkriminálták, hanem azokat, 
akik velem egy társaságban voltak. Én falán 
azért úsztam meg, mert nem vagyok barna 
bőrű. Én úgy gondolom, hogy az esélyegyen
lőség, ez is inkább a diszkriminációval kap
csolódik össze, hogy a munkahelyválasztás
nál az emberek már nem egyenlő eséllyel in
dulnak, amikor van egy roma és egy nem ro
ma, Ugyanarra a  munkahelyre mennek, 
ugyanazzal a képesítéssel. Úgy gondolom, ez 
egy nagyon nagy probléma, 
о  Most térjünk át egy kicsit személyesebb v i
zekre. Miért választoltad a romológia szakot? 
Elsőként az Indíttatásodra vagyok kíváncsi. 
Tehát nem arra, hogy mire szeretnéd hasz
nálni a  későbbiek során ezt a végzettséget, 
hanem hogy mi az, ami erre inspirált, Említet
ted ezt a szervezetet, ahol dolgozol, Gondo
lom, hogy ez is. Illetve, hogy valamilyen sze
mélyes élményed, történet fúzódik-e ehhez? 
Most válaszolhatnám azt, hogy mivel roma 
vagyok és megjelent a romológia szak, úgy 
gondoltam, hogy be keli mennem. Ez is vala
hol igaz. A másik oldala, hogy hívtak is oda. 
Tehát: ezért is gondoltam, hogy oda jelentke
zem, A  másik az, hogy igazából az volt a m o

tiváció, hogy ha meglett a romológia szak., 
mielőtt még nem jelentkeztem:, nem tudtam, 

miről van szó. ért úgy gondoltam, hogy a ci
gányságnak a hátterével, tehát a történelmé
vel, de jelenével is foglalkozik és talán majd 
foglalkozni fog a jövővel Úgy gondoltam, 
hogy én, mint, aki majd roma szakértő akar 
lenni és a saját népcsoportommal dolgozni, 
úgy gondoltam, hogy a romológia tanszék, ez 
a  szak olyan tudást fog adni, olyan ismerete
ket, amiket fel fogok tudni használni ahhoz, 
hogy a munkámat jobban tudjam végezni. 
Mind szőkébb, mind tágabb környezetemben, 
3  Konkrétan mit szeretnél kezdeni ezzel a 
szakkal? Azt említetted, hogy angol szakos is 
vagy. Össze szeretnéd-e ezt a kettőt kapcsol
ni? Vagy milyen téren képzeled el, hogy hasz
nosítod a romológia szakot?
Akarva, akaratlanul is össze kell kapcsolnom a 
kettőt, hiszen angol tudásom  miatt megkértek 
már jó párszor arra, hogy fordítsak magyarról
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angolra, vagy éppen fordítva, de olyan anya
gokat, felméréseket, amiket mi végeztünk vagy 
bármit, ami így a romasággal kapcsolatos. Én 
ezt a  kettőt pedig, megmondom őszintén, úgy 
akarom összefogni, hogy ez a jövömhöz kell, 
mert én úgy gondolom, hogy aki roma szak
ember. van romológiai végzettsége, tehát 
jogosult arra, hogy romákkal íoglakozzon. 
Megvan hozzá az angol nyelvtudásom, ezáltal 
azt lehet majd mondani, hogy picivel több le
szek, többet kapok, hogy elérjem a célomat. 
Különben a célom eléréséhez ez a kettő nem 
biztos, hogy szükséges. Az szükséges, hogy 
diplomát szerezzek,
0  Megkérdezhetem, hogy mi konkrétan a cé 
lod? Hogyan szeretnél segíteni?
Szerelnék olyan helyre, olyan helyzetbe kerül
ni, olyan döntéshozó egységbe, szervezetbe 
kerülni, ahol nemcsak megkérdezik a vélemé
nyemet, hanem már én mondhatom meg azt, 
hogy ezt és ezt kell fenni, mert én ezt látom.
A romológia szak pedig abban segít engem, 
hogy én roma szakértő legyek, lentről jöttem. 
Tudom, hogy mit nyújtok az embernek. Meg
mondom őszintén, bevallhatom őszintén, mi
nimum a minisztériumba akarok bekerülni. 
Nagy álmaim vannak, de ezt inkább nem tag
lalom,
3  Tehát akkor a  politikai téren szeretnéd kép
viselni a cigányokat?
Igen. Úgy gondolom , hogy a kormánynak, a 
m indenkori politikai hatalomnak van meg a 
politikai eszköze és a forrása ahhoz, hogy 
változtasson az emberek helyzetén. Úgy gon
dolom, mindenképpen ebbe a körforgásba 
kell bemennem, ahol nemcsak véleményt tu
dok alkotni, de rendeietet Is tudok hozni és a 
gyakorlatban megvalósítani. Azok a dolgok, 
amelyekről úgy gondolom, szükség van a 
mai társadalomban és nemcsak az úgymond 
szegény embereknek megjavuljon az élete, 
az életkörülménye.

3  A céljaid elérése érdekében, azért is példá
ul, amiért a romológía szakot választottad 
meg az angol szakot, még mi az, amit teszel 
ezzel párhuzamosan? Tehát tagja vagy ennek 
a szervezetnek, Emellett van-e még olyan te
vékenység, nem kifejezetten szervezetre gon
dolok, ami a céljaid elérésében segít?
Több megbeszélésre, konferenciára, találko
zóra járok. Az egyik és legfontosabb az a 
PAKI Európai Roma Alap által szervezett ta 
lálkozók, Ez négy országból tevődik össze; 
Magyarország, Románia, Szlovákia és Bulgá
ria, Ezeken vitatjuk meg az országok közötti 
különbséget és azt. hogy milyen akcióterve! 
kéne készíteni, hogy helyileg tudjunk valamit 
a közösségeken segíteni. Képzéseken ve
szek részt, pl. roma politikus képzés, kőzös- 
ségiház-vezető képzés, konfliktuskezelő kép
zés, Ezenkívül részt veszek egy PHARE által 
szervezett antídiszkriminácíós intézménycso
m agon belüli programon egy jogvédő szol
gálatos képzésben, jogvédő iroda munkatár
sainak való képzésben. Dunántúlon rengeteg 
cigány szervezettel tartok lenn kapcsolatot. 
Zala megyében, Somogy megyében, Bara
nya megyében. Tolna megyében még nin
csen ismeretségem, de az ország egészen 
másik részén, pl. Tiszavasváriban is van 
kapcsolatom, Sajószentpéteren és Nógrád 
megyében,
3  A romológia szak mennyire segít hozzá 
újabb kapcsolatok kialakításához? Szakmai 
téren?
A romológia szak úgy Isten igazából nem se
gít, mert azokkal, akikkel m ost kapcsolatom 
van, azokkal rnár előbb is volt, míelőft beirat
koztam volna a romológia szakra, de pl. a 
Labodáné Lakatos Szilviát ott ismertem meg 
Istenigazából. És a Khetanípe egyesületről 
ugyan tudtam, de most igy a romológía tan
szék által, mivelhogy ö is oda szokott járni ta
nítani, ő t ezáltal Ismertem meg.
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O A Khetanípe munkáját és a saját szerveze
ted munkáját össze tudod hangolni? Kialakult- 
e valamilyen kapcsolat a  két szervezet között? 
Van. Nem írásbeli, hanem szóbeli megegye
zés a két vezetőség között. Pontosan, közös 
programunk, szerintem, nem v o lt  De az biz
tos, hogy fórumokon, ahova minket hívnak, 
közösen lépnek fel. így van egy külső együtt
működés, ami inkább bizalmi, m int szakmai. 
Szakmai is és bizalmi is, inkább így mondom. 
Bár már említetted, de szeretném, ha egy ki
csit jobban kifejtenéd, hogy a romológía sza
kon mi az, ami elősegíti vagy hozzájárul a te 
előmeneteledhez, illetve a célod eléréséhez? 
Mivel, úgy gondolom, és aki a romológia tan
székre jár, az is tudja, hogy a romológia 
szak, az egy összetett szak. Tehát van benne 
társadalomismeret, szociológia, antropoló
gia, nyelvek, oktatatás-módszertan és egyéb 
ilyen dolgok. Pici részek, de segítik az em 
bert ahhoz, hogy jobb  emberismerö legyen, 
jobb  társadalorrásmeró legyen, hogy tudjon 
kutatni emberek után, adatok után, hogy 
m egtudjon olyan dolgokat, amik mellett le
het, hogy hétköznapi ember elmenne. Ezek 
olyan tudásanyagok, amik m indenképpen 
kellenek ahhoz, hogy meg tudjam pontosan 
fogalmazni, hogy mi a probléma és hogy mi 
lesz rá a megoldás. Ezek a pici részek teszik 
össze a  nagy képet. Ez az, amit a romológia 
tanszék ad át.
О Esetleg van-e olyasvalami, amivel nem ta 
lálkoztál a romológia tanszéken, hiányolod és 
megvalósíthatónak tartod?
Megmondom őszintén, ezen még nem gon
dolkodtam, Nem tudhatom, mit hoz a  jövő, 
nem tudom, milyen tantárgyaim vannak a

romológía tanszéken belül is még. Ha netán 
lesz, majd szólok neked. Még nem tudom.
О Van-e valamilyen kiegészíteni valód az e d 
digiekkel kapcsolatban?
Most megfogtál, mert nincs, de ha itt maradsz 
még tíz percet, lehet, hogy lesz.
3  Akkor köszönöm, ennyi lett volna.

3  A nyelvvizsgáról szerettél volna még 
valamit... Mi lenne az?
Én beás vagyok. A cigányságban ez az egyik 
csoport. És ugyan beszélem a beást, de nem 
tökéletesen. A  romológa tanszék ehhez is 
hozzásegít, hogy nem tudom  a nyelvemet 
pontosan, és nemcsak beszélni, hanem írni 
is, mert ugye az írásbeliség azért nem elter
jedt- Ebből m indenképpen nyelvvizsgát sze
retnék fenn i A  másik pedig az, hogy érdeklő
dőm a tóvári nyelv iránt is, a másik nyelv iránt 
is, amiből szeretnék, ha nem is nyelvvizsgát, 
de egy olyan szintre elérni, hogy nyugodtan 
tudjak társalogni,
3  Ezt miért tartod fontosnak? Miért tartod 
fontosnak, hogy bírjad mind a két nyelvet? 
Úgy gondolom, hogy hoznék egy m o n d á s t: 
„Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy!” . 
A hazai cigányságban ez a kettő meghatáro
zó csoport van, A  romungrókat nem mon
dom, mert ők magyarul beszélnek. Azt szeret
ném, ha mindkét csoporttal meg tudnám  ma
gamat értetni és megmondani nekik, hogy én 
nemcsak a beások érdekeit szeretném majd 
képviselni, hanem mindkettőt, És talán, ha 
beszélem a nyelvüket is, értem a szavajárásu- 
kat, akkor inkább elfogadnak mindkét o lda
lon, és belém  vetik a bizalmukat.
3  Köszönöm szépen.

A z  in te rjú  a la n ya : n a p p a li ta g o z a to s , a n g o l- ro m o ló g ia  s z a k o s  h a llg a tó  (férfi)
A z  in te rjú  he lye : B u d a p e s t
A z  in te rjú  fe lv é te lé n e k  id e je : 2 0 0 3 . á p rilis



Egyszerűbb kezelni, ha bélyegeket akasztunk rá
3  Életkorod?
28. Nemsokára 29,
3  A  lakóhelyed településtípus és régió sze
rint?
Dél-DünántúS, Pécs,
3  Milyen előképzettséged van? Milyen párhu
zamosan folytatott tanulmányokat folytatsz?
Mi a másik szakod?
Én egy egészségügyi szakközépiskolában 
érettségiztem, utána elvégeztem egy középfo
kú szociális asszisztensi képzést, és utána 
fényképész szakmunkás is vagyok mellesleg. 
Szociálpolitika szakon vagyok még párhuza
mosan hallgató itt Pécsen a romoilógia mel
lett, de m ind a  kettőn végzek, tehát végzős
ként. Tehát már nem vagyok hivatalosan hall
gató.
3  Van-e valamilyen munkaköröd? Dolgozol-e 
valahol?

Jelen pillanatban diákként dolgozom. Egyéb
ként közhasznú munkás voltam egy alapít
ványnál nagyon sokáig, illetve egy roma ala
pítványnál három hónapig. Az első alapítvány 
egy ifjúsági, nem volt a ramolőgíához semmi 
köze, inkább ifjúságpolitikai vonalon nyomul
tam. Ez az utolsó csak három hónapig tartott,

nem tudtuk szponzorálni tovább, 6 k  kimon
dottan az „A ran f egyesület, Kimondottan ro
ma egyesület,
3  Etnikai hovatartozásod?
Abszolút magyar vagyok.
3  Tehát akkor nappali tagozatos vagy. 
Specializációként vagy szakként végzed a 
romológlát?
Először specializációként végeztem, és ami
kor elindult szakként, mi lettünk az első évfo
lyam,
3  Köszönöm, Ez volt a bevezető rész. Most 
egy nagyon általánosnak tűnő kérdést fogok 
föltenni, és a véleményedre lennék kíváncsi. 
Egyéni meglátásodra lennék kíváncsi. Milyen
nek tartod a mai magyar társadalomban a c i
gányság helyzetét?
A közmegítélés szempontjából nagyon veszé
lyesnek tartom az ő  helyzetűket azért, mert iga
zából, amit az emberek belőlük látnak, az iga
zából csak nagyon a felszín. Ezek a veszeke
dések a politika színtéren, amik zajlanak, hogy 
őket használják különböző politikai pártok. Azt 
látják az emberek, főként itt az egyetemen van 
is ilyen visszhangja, hogy ebben rengeteg 
pénz van... a cigány ügyben. Bármilyen címen.



tém a

Most ezt hívhatjuk ugye felzárkóztatásnak, ok
tatásnak, akárminek. Itt az egyetemen is ta
pasztaltam azt, hogy a  diáktársaimnak a m eg
látása az, hogy „Ha én bezzeg cigány szárma
zású lennék, akkor nem ötezer forintos .ösztön
díjból kellene gazdálkodnom havonta, hanem 
ötyenből, és kollégiumot kapnék!’1 Stb, Úgy
hogy ilyen szempontból van egy ilyen negatív 
felhangja is a dolognak, de én azt gondolom, 
hogy egyébként a diáktársaim körében az, 
hogy valaki cigány vagy nem cigány, lényegte
len, Lehet, hogy azért, mert. szociálpolitika sza
kos is vagyok és romolőgia szakos is, ós ott 
bizonyára ez nem tehet probléma, vagy nem 
probléma. Mindenesetre a megítélésűket a  c i
gányságnak ebből a szempontból nagyon ve
szélyesnek tartom, mert az én személyes ta
pasztalatom az, hogy az úgynevezett többségi 
társadalom mii lát, hogy gond van velük, prob
léma van velük, de rengeteg pénz is van ben
ne. Tehát egy krém sok pénzt kap belőle. Vi
szály van, problémák vannak velük és azt lát
ják, én azt hallom az ismerőseimtől vagy akik
kel beszélgettem erről, hogy ők viszont nem 
tesznek nagyon semmit azért, hogy,. várják, 
hogy segítsünk nekik, vagy valami ilyesmi a vé
lemény, S mindamellett nagyon nagy fokú into
leranciát tapasztalok. De mindkét oldalról

egyébként, Tehát a cigányság felől is, már ha 
kezelhetjük így egységesen a cigányságot, 
meg az úgynevezett többségi társadalom felöl 
is, Gazdasági aspektusból én azt gondolom, 
hogy Európai Unió ide vagy oda, igazából én 
nem cigányproblémának, hanem szegénység
problémának tartom, ami jelen pillanatban van. 
Én nem kezelném etnikai problémaként, mert 
inkább ilyen szegénységi, gazdasági, szubkul
turális problémának tartom azt a fajta életfor
mát meg azt a gazdasági helyzetet, amiben bi
zonyára a cigány emberek is élnek. Ezt is vala
milyen szempontból veszélyesnek tartom.
Azért, mert nem történik igazából semmi hat
hatós változás. Azt gondolom, hogy ez a tö
meg nőni fog. Most már ugye nem elég a 
nyolc általános, most már nem elég az érettsé
gi, nincsenek nagyvállalatok... Ezeket most so
rolhatnám, ezeket az általános elméleteket. Én 
azt gondolom mindamellett, hogy itt tanuljuk az 
úgynevezett cigány kultúrát, ugye lebontva 
teásra, lovárira s fb„ de én ezt a hétköznapok
ban nem tapasztalom, hogy létezne, vagy élne, 
inkább ilyen szegénységi szubkultúrával szok
tam  találkozni, amikor terepen vagyok. Az 
egészségügyi helyzetüket tartom még nagyon 
rossznak, de ez sem  cigány specifikum. Ez in
k á t*  a társadalmi helyzetükből vagy gazdasá-



gí helyzetükből adódik, Ami m a tt én személy 
szerint is szégyellem magam, az a mindenfajta 
szervek, tehát hatóságok, egészségügyi intéz
mények, mindenkinek a hozzáállása velük 
szemben. Tehát, ha kicsit valakinek sötétebb a 
bőrszíne, én azt gondolom, hogy nagyon ne
gatív dolgok történnek vele. Tehát az a düh, 
ami belőle árad, az teljesen érthető. Értem itt 
akár a buszon való közlekedést vagy az orvos
nál való.. .futottam ott is össze már cigány asz- 
szonyokkal, akiket nagyon undorftó módon ke
zeltek. Igazából én például hiányolom, hogy 
nincsenek kiállítások, például Pécsen. Vagy, ha 
van is valamilyen kulturális esemény, ami a ci
gányokkal kapcsolatos lehetne, arról maximum 
itt a romoiógia tanszéken értesülök, Tehát a 
Pécsi Est-ben sem szoktam látni ezeket ki
emelve. Vagy az. hogy nincsenek publikálva, 
kiplakátolva, hogy mondjuk lesz egy koncert, 
egy roma zenekar koncertje. Mert én azt gon
dolom, hogy ez itt egy egyetemi város. Itt az 
emberek nagy része lehet, hogy nem pécsi la
kos, de akik itt varinak, a diákok nagy része, az 
nagyon nyitott. Sőt. Bizonyéra lenne igény arra. 
hogy mondjuk filmvetítéseket rendezzenek, ki
mondottan cigány témájú filmekben. Most nem 
a  Macskajaj-ra gondolok, meg ilyesmi, hanem 
általában rengeteg nagy alkotás születeti már. 
Vagy kiállításokat -szervezni cigány művészek 
alkotásaiból. Nem feltétlenül kizárólag az ö  al
kotásaikból egyébként.,. de tényleg szüksé
gesnek tartanám, hogy ilyen kulturális rendez
vényeik is legyenek. Amellett azt tapasztalom, 
hogy rengeteg egyesület és alapítvány jött létre 
Pécsen is, Baranyában is, és nem látom az 
együttműködést közöttük. Vagy csak minimális 
szinten. Nem tudom, hogy akik részére létrejöt
tek ezek az alapítványok és szervezetek, vajon 
tudják-e, hogy vannak ezek, és ludják-e hasz
nálni ezeket. Mert végül is értük van. De gon
dolom, ugyanígy országos szinten is problé
ma.

5  Gondolod, hogy ezek az egyesületek in
kább az „etnobiznisz" miatt szaporodtak meg? 
Bizonyára vannak Ilyenek is, de szerencsére 
látok olyat is, hogy cigány emberek hozzák 
létre. Tehát, bizonyára egy kis körnek ez már 
így jó. Én az együttműködést hiányolom kö
zöttük. Hogy nincs koordinálva, hogy kényte
lenek a pénzre centralizálni, ki kell, hogy szo
rítsák egymást bizonyos helyzetekben, pályá
zatokban. Például, amit a PHARE-program 
kapcsán tapasztattam, az is elég negatív volt. 
Meg nem tudom, hogy a kliensekkel, tehát 
ténylegesen a cigány emberekkel hogy műkö
dik a kontakt. Tehát, hogy van-e egyáltalán. 
Amiket én tapasztaltam, azok nagyon kis kör
ben mozogtak. Sajnos, Meg azt is látom, 
hogy amiket létrehoznak, alapítványokat, 
hogy kísérletként használják a terepeket. Ami
ket én pár éve tapasztaltam, például 
Csenyéte kapcsán, az számomra nagyon 
megrázó volt. Ez mégsem lehet egy játszótér 
szociológusok és egyéb hallgatók meg kuta
tók számára, mert mégis csak emberek élnek. 
Tehát nagyon érdekes, meg nagyon szép fel
mérni, de ilyen kísérleteket azért nem kellene 
folytatni velük. Mégis csak emberekről van 
szó, könyörgöm ...
5  Mindazt, amit most elmondtál, szerinted 
minek tulajdonítható? Miért alakultak így ezek 
a dolgok?
Ez biztos, hogy nagyon hosszú folyamat. Meg 
személyes tapasztalatom szerint, senkinek 
nem könnyű. Nemcsak a megélhetés, hanem 
úgy egyáltalán a mindennapok. Bizonyára, ha 
valaki azt látja, hogy van egy tömeg vagy egy 
bizonyos nagy tömegről van szó, egyszerűbb 
kezelni, ha bélyegeket ragasztunk rá. Más
részt, ha ez egy tehetetlen tömegnek látszik, 
márpedig annak látszik, aki gyakorlatilag 
használja a többséget. Nem biztos, hogy 
többséget, de használja a többieket, akkor az 
bizonyára frusztrál és könnyebb negatív atlilű-



к 'véház
Tóth Olivér

Válogatás a Fekete Tűzben c. kötetből



Virtuális kávéhazunk ezúttal Tóth Olivér verseiből 

válogatott. Az itt olvasható írásokat a 2002-ben, Miskolcon, 

a Fel só m agyar ország Kiadó gondozásában megjelent 

I'iÁ'td Tfrzlm kötetből idéztük.

..Tóth Olivért közel hat éve ismerem, négy éve 
vagyok a nevelőtanára. Л kollégiumba kerülése első 
percében megtaláltuk egymást. Először őszinte, 
tiszta versmondása tűnt fel» majd egyre többet: árult 
el magáról, betekintést nyerhettem versírási 
szárnypróbálgatásaiba. Megragadtak újszerű 
metaforái, költői kepei. Törli Olivér cigány 
származású fiatal költő, néhány éve elszenvedett 
súlyos balesete egész életére kihat. Verseivel több 
középiskolai és más irodalmi pályázaton vert 
részt, sikerrel..."

Éliás Attila nevelőtanár



5 0 év?!
(Varga Rudolínak)

Ablakom alatt csend 
és madárcsicsergés 

volt a tegnap. 

Ilikém ből rúpiáitain 

szóim к akut 

tollasod rak szállták, 

halljátok 

szárnyé sapásomat 

időt és teret 

lerázva 50 évet 

markomban 

szűkülni érzem 

az íciőszökevények 

végtelen körét. 

Fény foltjaim mint 

kavicsokat a víz 

elhordja az idő.

Zsebem medrébe gyűlnek, 

s gatyám mintha 

le bűz ni készülne az ár, 

már félig 

meztelen megyek 

bclerészegülve ebbe a 

nem is tudom 

hogy nevezzem én 

mibe mintha 

tántorögnéк hazaíeIé 

csenddel és 

madárcsicsergéssel 

s zegélyeze 11 utamon, 

m int tapasztalt időjós 

nem látva partot a földön 

te szemhéjaink alá bújta to tt homály 

s ti m indent kifosztó évszakok!



E p i f j ú sá gom

Nyomtalanná lett 

hozzád minden út.

Úgy hullt le csillagod, 

Mint kas zuhan 

az akna mélyébe, 

melyet a bányász elereszt.

Tompulj hát, banyák zaja! 

Múljon a gyermeki fájdalom!

M int cella rabját, 

vágatok, legajtúk, aknatetői, 

őriznek téged, az emlékezés 

mélyéből föl nem emellek, 

alattad, feletted, 

szilárd nehezék.



Égő betlehem

A (öld avara vagyok, 
cigányjós látomások 

szemem gödrébe gyűlnek, 
lángra kap az égi alom 

füstként szitál a köd.
Vacogok! 

Lopjatok ereimbe 
lávát a napból 

vagy krátereink 
mélyén melengessétcк 

az élő folyamot!

Ömöljön számból a szó, 
m int friss parakcsobogás, 

s miként a folyó 
ci pel ve hordalékát, 
nevünkben bírjam 

én is a szólást, 
mert köd szitál belül.

Farkasszemet 
nézek az éggel, 

ellopom véres 
szeméből a sírást, 

szájából a szavakat, 
mert szólni akarok.

Férőt látok, 
akit m int bolondok 

aranyát: az írást, 
tenyerében hópelyher szorongat.



Fekete tűzben izzik 
mindén csillag, 
mint augusztus 

fénylő rögei 
hullnak

csille-szekerembe 
s húzom magammal 

fényét és nehezét, 
ahogy a bányalovak



Jó  szerencsét  
a vá já r tá rsaknak !

Köszönj most is 
Jó  szerencséd 
Mert tudod, 

a köszönés olyan, 
mint élő 

és holt között 
a táv.



Csil lagok fényét

dele rég múlt,

. elcsendesült tájon 

gyermekkorom 

emiékképe táncolt, 

m int hold fénye

A hegyek ködén 

m int láva,

áttörtek a napsugarak, 

bennem így fakadt 

felszínre a tudat: 

elhagyott a gyermeki hit.

S m int száguldó autók 

a port, .1 vágyakozást 

hagyta hátra.

Merre bolyong 

a gyermeki lélek? 

Csillagok fényét 

issza a hajnal.

Vili



A golgotán

Mint tövis a bőrt, 

hasítja elmém 

a gondolat.

Testem kérész tjében 

dobog a szív, 

lüktet az érzés, 

vértseppként 

hullik lapra 

a vers, 

s a nép ítél.



Valaki sírva jar 
a fák között. 

Tüzet rak esteienként, 
szikrái verődnek az

áriul
erdő köde ring 

körötte, megsebezték 
már az ágak 

közöttünk jár 
m eg n у u g  vás r keres ve.

kar ác s о n у ok jön ne kf 
hiába mosták arcukat 

az első szűzi hóban. 
Bolyong, dereng 

a holnap felől, 
és kifosztott 

nyár a tegnap, 
mely felett a percek, 

mint a pernye, szállnak.



К ö г ö 11 ii n k
(V. Sándor emlékére)

Л vadkörtefák 

írni is csiripelnek, 

m akk fedi 

a sírok tetejét.

Nyár van, 

és most is érzem 

a tem ető csendjének 

mozdulatlanságát, 

m intha húznának 

ide sokszor.

Lassan őszül, 

fényesedik az évszak. 

Fagy madarak, 

varjak gyűlnek 

a határszéli 

szántóföldeken, 

m int ágyad köré 

telepedett a halál 

anyád, s apád képében.



Ősz

Lőtt szárny most 
minden levél, 
egyet elkaptam, vérzett, 
nem volt más. mint én: 
olvashatatlan üzenet.



H 6 e s c s b  e n

(N.T-nek)

Fejünk felett

az est porát

darázsszél viszi,

virágkehelyként:

zárul be az ég.

Elveszítünk

mindért nyomot

mely haza vezetne,

taposunk latyakban

sárban, hitünkben

fehér

hómaradványban,

óh útvesztő

nehéz sötét!



P á r n á m a 1 á
(nagyapámnak)

Párnám alá boglyába 
gyűlnek az esti fel bők, 
álmaidba mégsem láthatok.
Az éj motozza elmém, 
s a meglebbcnü függönyök mogul 
Közúti fények robajjal 
villannak ár a falakon, 
m int agyamban felsejlenek 
emlékczésnyi időre szökött 
tegnapjaink.
I 2 év után tudom, 
estédre* nem maradt 
más csak az álom, 
amelybe elmerültél, 
m int a vízbe 
trózsákos ágyon, 
s m int összegyűrt papírt 
arcodat végleg 
kisimította az ébredés.



E r e i m  lé s z к é b ő 1

Ereim fészkéből neveld ki 
pelyhes magányomat. 

M int parázs vet szikrát, 
úgy szültél. Istenem. 

Tan Írottal szeretni 
c igany szerelem mei, 

s m int csillag robban, 
Tekintek fuszló fényem urán.



Látom elolvas előre 
pillantások sorát, 

amik a tűzre- néznek, 
s egy utolsó mondat: 

Áldd, Uram, a 
bányászok eleteti

(Testemből lett test-részlet)



téma

dokkéi ellátni őket, m int egyáltalán emberként 
kezelni. Úgyhogy, lehe t hogy ennyire egysze
rű, de nem tudom. Meg hát azért személyes 
kontaktus is. Mondom, amit én tapasztalok, 
hogy tényleg nagyon agresszíven lép fel 
mindkét fél. tehe t ez egy egyszerű szituáció a 
boltban. Bizonyára, ha egy cigány ember el
kezd veled ordítani, a boltban m int eladó, na
ná, hogy könnyebb utálni, mint megkérdezni, 
hogy mi a konkrét problémája. Ennyi,
3  Ehhez szeretnél még valamit hozzáfűzni? 
Nem,
3  Miért, választottad a romológia szakot? Ki 
vagy mi inspirált a szakválasztásra?
Amikor én egyetemista lettem, szociálpoliti
kus, akkor nagyon elhivatott szociális mun
kásnak éreztem magam és cigány emberek
kel akartam foglalkozni. Ennyire egyszerű volt 
a dolog. Azt gondoltam, úgy tehetem meg, ha 
minél szélesebb korú ismereteket szerzek, És 
ha már van egy ilyen lehetőség, akkor a gya
korlati. tapasztalás mellett legyen ennek egy 
elméleti háttere is, és azért jelentkeztem ide.

3  Akkor az inspirációt elsősorban az egye
temről nyerted?
Szerintem az inspirációt pont az egyetemtől 
vesztettem el. Én egyszerűen szociális mun
kás akartam lenni. Ennyi, A  szociálpolitika 
szak Inkább kiölte az ilyen jellegű próbálkozá
sokat, semmint támogatta, A  romológia szak 
az más, persze.
3  A  családodtól, barátoktól vagy más hozzád 
közel álló személyektől kaptál-e valamilyen, 
motiválást, indíttatást erre vonatkozólag? 
Barátok közűt igen, a családom  pedig hagyta. 
Ők azt mondták, ha én ezzel akarok foglal
kozni, akkor m iért ne, ó k  igazából nem, Aka
dályokat sem gördítettek elé.
3  Olvasmányélmények, média motivált-e a 
romológia szak választására? 
így közvetlenül biztos, hogy nem.
3  Volt-e olyan esemény az életedben, ami 
hozzájárult a szak választásához? 
így közvetlenül egy esemény nem, Inkább 
események sora, ami megerősített abban, 
hogy ez. engem érdekel. Azok inkább terep
munkák voltak. Tehát, amikor kimentem egy- 
egy terepre. Például Csenyétén voltam  több
szőr kutatni vagy felméréseket végeztem a. 
szociológia tanszékkel, a rom ológia tanszék
kel. Igazából ezek a terepmunkák, a közvetlen 
kapcsolat a cigány emberekkel volt az, ami 
megerősített benne, hogy azért a romológia 
tanszéken szerzett ismeretek, meg egyáltalán 
az itt folytatott tanulmányok nekem ezek na
gyon jók. Meg hét ez a tanszék is egy kelle
mes hangulatú hely, Itt tényleg olyan kapcso
latokat építettem ki, Igazából ezek a minden
napi események is azok, amik megerősítettek 
ebben, hogy nekem ezt el kell végeznem. Azt 
tudom, hogy én ebből nem fogok megélni. 
Tehát, nekem bizonyára tovább kell tanulnom 
ahhoz, hogy.. De nagyon fontosnak tartom, 
És ha más nem, akkor ilyen kutatási szintekén 
azért megmaradnék a későbbiekben is.



3  A romológia szakkal, annak elvégzése 
után, mi a célod? Mit szeretnél vele kezdeni? 
Amíg én azt gondoltam, hogy a szociális szfé
rában fogok dolgozni, addig konkrétan tényleg 
azért jöttem ide, hogy én a cigány emberekkel 
foglalkozzam vagy akárhova megyek dolgoz
ni, akkor nekem ez plusz ismeretet adjon róluk 
vagy velük kapcsolatosan. Hogy a jövőben 
hogy fog alakulni, nem tudom. Biztos, hogy 
tovább kell tanulnom, tehát kell még egy d ip
loma, amiből majd meg lehet élni, vagy ami
ben lehet majd úgynevezett karriert befutni. De 
szeretnék kutatni. Szeretnék azért kutatni a 
romológia tanszéken vagy más alapítványoktól 
keresztül kutatásokban, akár terepmunkában, 
felmérésekben részt venni. Szeretném, ha ez 
része maradna az életemnek,
3  A  romológia szak látogatásával elérendő 
céljaid érdekében milyen egyéb tevékenység
be fogtál?
Informális kapcsolatok emberekkel, alapítvá
nyokkal, Ha van valamilyen rendezvény, akkor 
arra elmegyek, Ha van valamilyen kutatás, ami
ben részt lehet venni, akkor abban részt veszek. 
Igazából ilyen kapcsolati szintén. Nyári egyete
men voltam egyszer, ami egy hétig tartott, 
Mánián, vagy intézménylátogatásokra szoktam 
még menni a  romológia tanszékkel. Emellett 
nincs igazán képzés, amiben részt lehetne ven
ni, A  romológia tanszék kutatásaiban szoktam 
részt venni, és semmi más nincs egyelőre,
3  Véleményed szerint mennyire vág egybe a 
képzés a szak elvégzésének céljával? Tehát a 
te céljaiddal? Mi az, amiben segít téged? 
Mennyire segít téged a képzés azoknak a cé
loknak a megvalósulásában, amelyek miatt te 
romológus hallgató lettél?

Szerintem a romológia tanszék képzése az 
egyik legrugalmasabb, amiben eddig részt vet
tem, Azért, mert -  tényleg -  a kurzusok úgy 
vannak kialakítva, amik túl a tematikán, hogy az 
bizonyára teljesítve legyen, mert elvégre nem 
kapsz diplomát, ha nincs meg, de tényleg a mi 
érdeklődésünknek megfelelően alakítják, A  ta
nárok is nagyon-nagyon rugalmasan állnak a 
dolgokhoz, túl azon, hogy nagyon sokféle is
meretet és széleskörű ismeretet adnak. Nekem, 
tökéletesen bejölt ez a szak. Mert tényleg azt 
kaptam, amit vártam. Jó pár éve járok már ide, 
egyébként pont a specia lizá ló  miatt, mert két 
évig csak a specializációra jártam, és utána In
dult el a szak. Én azt tapasztalom, hogy engem 
ani' érdekeli, amiért: idejöttem, azt ők megadták 
mind a gyakorlati tapasztalai részét, mind az 
elméletit. Nekem nagyon nagy segítség volt,
3  Azok mellett, hogy Ilyen pozitív véleményed 
van a szakról, van-e olyan, amit a képzésben 
fontosnak és megvalósíthatónak találsz, de 
még nem találkoztál vele?
A gyakorlati dolgokat egy kicsit hiányolom, Bár 
az előbb pont említettem, de az inkább sze
mélyfüggő volt, semmint a  tanszék, A  gyakor
lati terepekre való nagyobb hangsúlyt, több 
önálló kutatás beindulása, ami a hallgatókkal 
együtt történik, ezeket én hiányolom. A  romoló
gia tanszéken keresztül, amiken én részt: vet
tem kutatásokban, azok inkább alapítvány füg
gőek voltak. Ezeket hiányolom jelen pillanat
ban. Meg egy kicsit: rendezettebb lenne, mert 
itt olyan káosz van, de egyébként jó. OK.
О Az eddigiekkel kapcsolatban van még ki- 
egészítenivalód?
Nem. Majd a végén kiderül,
3  Akkor köszönöm.

Az interjú alanya; nappali tagozatos, szociálpolitlka-romológia szakos hallgató (nő) 
Az interjú helye: Pécs
Az interjú felvételének időpontja: 2003. április
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Hogyha elkezdődik ez az egész
3  Életkorod?
25,
3  Lakóhelyed településtípus és régió szerint? 
Dunántúl, megyei jogú város,
О itt a Dól-Dunántúion? Északon?
Nem. Nyugat-Dunántúlon (Észak-Dunántűí],
3  Milyen előképzettséged van, milyen párhu
zamosan folytatott tanulmányokat folytatsz?
Mi a másik szakod?
Történelem-romológia szakos vagyok most. 
'97-ben érettségiztem, majd elvégezetem ta 
nítóképzőn egy művelődésszervező szakot 
nappalin. Meg egy alapfokú sportoktatói tan
folyamon is végeztem, kosárlabda-edzőként. 
3  Jelenleg van-e valamilyen munkaköröd? 
Dolgozol-e valahol?
Jelenleg nincs,
3  Etnikai hovatartozásod?
Cigány,
3  A  következő kérdésnél a  véleményedre 
lennék kíváncsi. Milyennek tartod a  mai ma
gyar társadalomban a cigányság helyzetét? 
Bármilyen téren.,,
Minden kérdés viszonylagos. Ez is. Hogyha 
Kelet-Európához viszonyítjuk, iiletve Dél-Euró- 
pához, akkor jobb a helyzet, de vannak tenni
valók, Az oktatásban iátok egy erős fejlődést, a  
politikában nem. Gazdaságilag szintén stagná
lást látok, A  szociális hálózatot, szerintem, nem 
az én feladatom megítélni. Egyrészt azért, mert 
nem is vagyok annyira bent, másrészt elég ne
héz ez. Akik nehéz körülmények között vannak, 
azoknak jóval nehezebb az ún. integrálódás.
3  Mi okozza, okozta mindezeket? A  fejlődést, 
a  nehézségeket?
Az oktatásban az ösztöndíj-rendszer nyilvánva
lóan pozitív hatással volt erre az egész ügyre, 
Ez motiváló tényező természetesen. A  politiká
ban az, hogy nem jó ez az egész, azt abban 
látom, hogy képzetlen emberek irányítják azo-

kát a dolgokat, ami tehet, hogy nagyobb hoz
záértéssel talán hatékonyabb lenne. Ezt negatí
van látom. Illetve még nem olyan kifejlett a poli
tika, a cigány politika maga. A  széthúzás is jel
lemző, Ennek társadalmi, régebbi okai is van
nak. A gazdasági dolog a z .,. nem is annyira a 
cigányságra jellemző, hanem van Magyaror
szágon egy szegény réteg, amelyik olyan ne
héz helyzetben van, hogy nagyon nehéz bármit 
is etérniük. Ez nemcsak cigányprobléma, ha
nem szegénységprobléma. Ezt gyakran össze 
is keverik az emberek. Magyarországnak van 
egy olyan rétege, amely kilátástalan helyzetben 
v e i. Ezzel tudnám összefoglalni 
3  A  politikában, úgy gondolod, hogy a c i
gányság nem képviseli az érdekeit egysége
sen, és ez okozza inkább a gondot, vagy a 
kormányzás szinten?
Az nem  baj, ha többféle vélemény elhangzik, 
csak ... Nehéz erről beszélni, mert vannak ki
vételek a c igány politikusok között. De jó né
hány olyan vari, aki egyszerűen a kompro
misszumra és az előrehaladásra, illetve ez az 
etnobiznisz is kezd szerepet játszani és emiatt 
vannak a súrlódások, Nem biztos, hogy a 
szekeret egyfelé húzzák azok a politikusok, ci
gány politikusok, akiknek ezt kéne húzni is 
egyfelé. Tehát ez egy mélyebb dolog, ebbe 
nem akarok belemenni, hogy mért van ez.
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5  Miért választottad a romológia szakot? Ki
től, mitől jö tt az inspiráció? Család, barátok, 
egyéb csoport, vagy esetleg egy olvasmány- 
élmény, a média befolyásolt, egyéb.,.?
Anno, amikor én ezt hallottam, véletlenül hal
lottam meg ezt a lehetőséget, hogy indul egy 
ilyen szak, 2001 -ben, valamikor januárjában 
hallottam róla először, és februárban már le
jöttem Pécsre megnézni, egy konferencia ke
retében idejöttem. Motiváció talán annyi volt, 
hogy tanulás, illetve újabb lehetőségek kere
sése, új emberek, környezet. Még tanulni 
akartam, és ez a romológia d o lo g ,.. látok 
benne jövőt.
О Volt-e olyan esemény, ami még motiváló- 
lag hatott a romológia szak választására? 
Maga az identitásom is kötődik hozzá, nyil
vánvaló. De főként abban látom a lehetősé
get, hogyha,.. hallottam erről a romológiáról, 
megnéztem és utánajártam, személyesen is, 
és nekem más terveim Is voltak, más szakon, 
és gondoltam, hogy ezzel párosítva egy töké
letes dolognak játszik,
О Mi a célod azzal, hogy a romológiát látogatod? 
Nyilván a tudásvágy is szerepet játszik ebben, 
nyilván az is, hogy diplomát ad, nyilván min
den közrejátszhat. Mint egyetemista nem kü
lönbözöm semmivel a többségi egyetemisták
tól, tehát én is ugyanolyan kis lókötő tudok 
lenni, tehát itt nem kell elvakulni attól, hogy én 
m ost mennyire aka
rok tanulni, Ezzel a 
célom? Van célom, 
de énnekem 
otthon,., vissza keli 
mennem és a. gyö
kereimnél keresni 
utakat, Vannak terve
im, am ik személyes 
tervek, és kevés em
bernek m ondom  e l  
De konkrét terveim is

vannak ezzel kapcsolatban, jórészt a romo- 
lógiával, nem Is annyira a  történetemmel de 
több vasat kell a tűzbe tartani, és emiatt még 
változhat minden,
5  Anélkül, hogy megneveznéd a céljaidat, a 
terveidet, teszel-e még valamit elérésük érde
kében?
Itt a tanszékünkön működik egy WHS 
{Wlisfockí Henrik Szakkollégium), ezen belül 
egy újság, amibe néha írok egy-kél vakmerő
séget, de konkrétan most szervezet munkájá
ban nem veszek részt, bár Pécsen rengeteg 
van, de eléggé időigényes ez a dolog, és 
most nem tudok rá időt szakítani. De szívesen 
vennék részt, természetesen.
О Mennyire segíti a romológia képzés a  cél
jaidat?
Igazán ez a romológia mint tudományág elég 
újkeletű. Ezért, úgy gondolom, hogy, ami itt 
most kibontakozóban van, már többekkel 
megbeszéltük, és úgy gondoljuk, hogy fejlődés 
alatt áll, és szükség is van rá, mert eléggé in
gatag lábakon nyugszik még ez az egész. Ér
tem ezalatt, a képzésről magáról. De a szán
dék jó, és mivel optimista vagyok, ezért biztos, 
hogy egyszer még jobb lesz. Azoknak a hall
gatóknak, akik ma, illetve a későbbiekben ide
járnak, mint romológia szakosok, kötelessé
gük, úgy érzem, azon segíteni, hogy később 
ez a szak egy elismert szak legyen, és nehéz 

szak legyen, amit 
tényleg meg kell ta
nulni, mert képzetlen 
emberek nagyon 
nagy bolondságokat 
tudnak tenni, hogyha 
elvégzik ezt a szakot 
és kikerülnek a való 
világba és szembe
sülnek olyan dolgok
kal, amelyek itt el
hangzottak, csak ők
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nem emlékeznek rá, illetve nem tanulták meg 
és akkor rossz döntéseket hoznak. Elég nagy 
kárt tehet ezzel tenni.
3 Mire gondolsz, hogy még elismertebb le
gyen a szak? Milyen téren, szinten?
Minden szinten. Az a baj ezzel, hogy nagyon 
újkeletű és maga az egész (elépítése egy na
gyon, egy olyan vázszerkezet van, ami még 
nincs kialakulóban. Mert maga az, akik oktatják, 
azok között is, én úgy látom, hogy kellene,.. 
több oktató kellene. Ahogy most latom, az 
utóbbi időben, ez egy felkapott dolog lesz.
Nem akarom, hogy úgy járjon ez a szak, mint 
mondjuk a cigány nyelv: a rontani, illetve a be
ás. Tapasztalható volt, hogy az elmúlt években 
a diploma megszerzése nyelvvizsgához kötött, 
és gyakran ezeket a nyelveket választották. Egy 
kisebb pénzösszeg és egy kisebb energiaráfor
dítással könnyedén sikerültek ezek a vizsgák. 
Ügy gondolom, a romológia szak ezt nem te
heti meg mint önálló szak, hogy olyan embe
reknek csinálják, akik egyszerűen nem is foglal
koztak ezzel. Úgy hiszem, hogy most magya
rok, cigányok tök mindegy, mindenkire vonat
kozik. Függetlenül attól, hogy valaki cigány, ne
ki még ugyanúgy ke l tanulnia ezt a dolgot. Hiá
ba van benn, attól még hozhat rossz döntése
ket később. Ezért, fontosnak érzem azt, hogy 
akik idejárnak, azokat kemény, igazán lényegre 
törő és komoly feladat elé kell állítani, hogy bol
doguljanak, Legyen 
egy igazán jó rosta a 
felvételinél, illetve a 
szigorlatoknál. Azok 
szemberek, akik 
nem idevalók, szók 
ezen a  rostán szű
rődjenek ki. Azt hi
szem, sz eléggé ve
lős indok, így kellene, 
hogy működjön. Egy
előre, ezt m égnem

látom. Tehát, a felvételi rendszernél még egy
előre csak odáig jutottam, hogy olyan emberek 
kerülnek be, akik nem biztos, hogy alkalmasak 
erre a feladatra. Ez eléggé problematikus. Per
sze más szakokon is van olyan ember, aki egy
általán nem alkalmas rá, mégis elvégzi. De ez a 
kép a romológia szakról, hogy könnyű szak, 
nem állhalja meg a helyét. A későbbiekben en
nek változnia kell, ennek a sztereotípiának, ami 
létrejött, Mert úgy vettem észre, hogy romológia 
szak, h á t .. .Én ragaszkodom ahhoz, hogy ke
mény legyen ez a dolog,
3  Említetted azt, hogy szeretnéd azt, ha több 
oktató lenne. Milyen területeken?
A kutatások, azok m ost indulóban látszanak. 
Illetve a nyelvészeti területen két ember van, 
aki lényegesen hozzá tud tenni ehhez a  do 
loghoz Több kellene. Nyilván, Az egész or
szágban több kellene. Elég kevés ember van, 
akik ebben a nyelvben otthon vannak és való
jában is tesznek hozzá, mind a romani, mind 
a beás nyelvhez. Az előadók, és azok köre is 
bővülhetne. De nemcsak itt Pécsre értem, ha
nem az egész országban, Hogyha elkezdődik 
ez az egész. Arra gondolok, hogy különböző 
helyeken indítanak romológia szakot, egy-két 
helyen hallottam. Szakember-hiányt vélek m ö
götte felfedezni, mert szerintem, még nincs az 
országban annyira kialakulva ez a dolog.
Azért van szükség arra, hogy akik itt a

romológia szakon 
végeznek, ók a ké
sőbbiekben saját 
magukat, még az 
egyetem ideje alatt 
is fejlesszék, és ami
kor később kikerül
nek, továbbfejleszt
ve ezt a tudást, át
adják. így tud elin
dulni ez. a romológia 
szak, szerintem.



3  Mi az, amit a képzésben fontosnak tartasz 
és megvalósíthatónak, de itt még nem talál
koztál vele?
A rom ológia tanszék elindított különböző 
dolgokat, Például a Munkaügyi Központtal is 
felvette a kapcsolatot, hogy a később kikerü
lő d iákok elhelyezkedése könnyebb legyen. 
Ez az egyik pozitív. Á ltalában inkább pozitív 
do lgokat tudok m ondani, A hallgatóknak kü
lönböző, romológia szakos és c igány hallga
tóknak, különböző kedvezményeket nyújta
nak, pl, a  számítógép, az Internet-elérés, 
ami nagyon pozitív szintén. A  negatívba, ha 
így bele kellene gondolnom , talán az, hogy a 
tudom ányos háttere a hallgatók körében 
elég vékonykának látszik. Kevés motivációt 
látok, bár ez nem a tanszék hibája, meri pá 
lyázatokat kiír különböző kutatásokra, csak a 
hallgatókban, például bennem sincs meg ez 
a m otiváció, hogy elinduljunk és tényleg ku
tassunk, meg tényleg csináljuk ezt a dolgot, 
m ert valahogy olyan világot élünk egyszerű
en, hogy nagyon elhivatottnak kell lenni ah
hoz, hogy pluszt teljesítsünk. Lehet, hogy 
máshol ez evidens dolog. Itt egyelőre, ha 
valaki kétszakos és távol az otthonától van, 
nehéz arra bírni őt, hogy elinduljon és bele
vágjon ebbe az egészbe. Ezt hiányolom, ez 
jó  lenne, ha később változna. És én is m eg
változnék.
3  A  romológia szak, én úgy tudom, hogy pá 
rosítani kell más szakkal. Ez inkább csak se
gítené a másikat, Példáui a te területeden, ha 
valamilyen történelmi tárgyú romológia kuta
tást folytatnál, akkor ez inkább csak segítené, 
nem?
Igen, De az a helyzet, hogy ugye azt mond
ják, az egyetemistának mindig van ideje. Ez 
voltaképpen igaz. is. Fiatal korosztályról van 
szó. Azok a kis tudósok, azok az igazán el
mélyült emberek, akik a tudomány területén, 
illetve kutatásokban vesznek részt, és csinál

ják ezt, nagy része, nagy többsége, úgy lá
tom, kicsit elvonul a társasági élettől. Ha bele
gondolok abba. hogy a kis romológus, cigány 
hallgató elvonul a társadalmi élettői, merthogy 
a tanszékvezető által kitalált helyen bóklászik 
és kutat és keres, mert ezáltal biztos, hogy az 
időintervallumban hiányt szenved és nem tud 
annyi.,. Én fontosnak tartom  a kapcsolatokat 
kiépíteni. Egyszerűen ez az egyik mozgatóru
gója ennek az egész szaknak is. Az elismert
ségéi csak úgy lehet növelni, nemcsak úgy, 
amiről beszéltem eddig, hanem a társadalmi 
kapcsolatokban, Itt az egyetemen egymással 
beszélünk. De hozzátéve a lustaság, az egy 
veszélyes dolog. De bele kéne ebbe a dolog
ba menni, hogy ezt csináljuk,
3  Kisebb kutató-teammel vagy párosával 
jobban belemennének a diákok a  kutatások
ban, tudományos munkába? Vagy ez nagyon 
egyéni?
Ez: nagyon egyéni. Egyébként visszatérve arra 
a kérdésedre, hogy a történelem segíti-e, Je
lenleg olyan rendszer van a történelemben, 
hogy ókor történet, középkor, újkor, Így épül 
fel és így kezdődik. Jelenleg még az ókornál 
tartunk, elsős vagyok. Itt még a cigányság 
mint etnikai népcsoport nem lép közre. Eset
leg talán a középkorban majd, illetve majd az 
újkorban lesz jelentősége ennek. Valószínű, 
hallottam már egy embert, tanárt, aki a c i
gánysággal, a cigányság történetével foglako
zott, illetve írnak nála szakdolgozatot az utol
só évesek. Nyilván ott ma|d segíteni fog ez a 
dolog. Csak ezzel a  dologgal óvatosan kell 
bánni, mert az oktatók között varr egy-kettő, 
aki erős nemzeti tudattal megáldott, erős ma
gyar nemzeti tudattal megáldott és azokat 
óvatosan kell kezelni. Ezért vigyázni keli. Te
hát én óvatosságra intem magam ebből a 
szempontból,
3  Említetted, hogy a kapcsolatrendszerek tó
terjesztése mennyire fontos. Másoknak, sze-
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rinted, mennyire motiváló ez, hogy idejöjje
nek? Mind a cigány, mind a többségi társa
dalom részéről? Téged mennyire motivált ez, 
hogy ide gyere?
Akkor még nem. Éz itt alakul ki. Én hozzáte
szem azt, hogy az enyém teljesen speciális 
helyzet, mert én nem voltak körülvéve cigá
nyokkal, Egyrészt ezért is jöttem ide. 
Romotögia, akkor legalább megtudok valamit 
konkrétabban. Sajnos, nem beszélem & beás 
nyelvet, pedig anyukám még beszéli. Mindig 
Is a többségi társadalom tagjaival voltam. Ne
kem ez nem okoz problémát, másoknak le
hat. de szerintem nem. De hogy megismerje
nek minket, lássanak minket, hogy itt va
gyunk, hihetetlen pozitív dolognak tartom. Aki 
jóérzésű ember, az ezt látja, már jó  ideje látja, 
egy éve látja, két éve látja, akkor már m egfo
galmazódik benne égy dolog, hogy ez a gye
rek lehet, hogy nem is takarítani jött ide. Soha 
nem szoktam látni felmosni, vagy valami 
ilyesmi. És akkor mért van itt? Szóval, elindít 
valamit egy emberben ez a dolog, hogyha lát
ja ezt. És az, hogyha, éppen erről van szó, 
hogy az előítéletek is abból fakadnak, hogy 
nem ismeri, nem tudja, csak hallotta, és nem 
látta és nem kézzelfogható dolgokat kap a ci
gányokról. Hogyha itt az egyetemen körülné
zünk, biztos jó  néhányan vannak, akik nem 
álltak kapcsolatban soha. És azok, ha megis
meri azokat az embereket, lehet, hogy azok 
amiket hallott, lehet, hogy módosulni fognak. 
Vagy negatív, vagy pozitív irányba. Az már 
mindegy. De akkor legalább kap egy kézzel
fogható dolgot róluk,
3  Említetted, hogy az embereknek általában 
nincsen személyes tapasztalata...

Ez egy kim utatott dolog, hogy felerősítik azo
kat a dolgokat. Én nem láttam, de hallottam, 
hogy ilyenek. Ez nyilvánvaló, de m indenki
ben benne van ez a  do log, és ez egy meg
szokott do log. Azért keli, hogy minél többen 
legyünk itt is, és minél jobban beleolvadjunk 
ebbe a kis társadalm i m iliőbe. Persze azért 
óvatosan.
3  Említetted, hogy 2001 januárjában hallottál 
erről a szakról. Milyen formában? Konkrétan 
valakitől hallottad, vagy olvastad?
Konkrétan valakitől hallottam. Az otthoni ci
gány kisebbségi önkormányzatban egy hölgy 
említette, hogy van, és akkor lettem rá figyel
mes. De előtte soha nem hallottam, pedig 
már jó pár éve létezik m int spec ia lizá ló . És 
nem hallottam róla semmit. Egyébként az in
formációk áramlása sem volt eddig zökkenő- 
mentes, Ezt problémának látom.
3  Tanszéken belül?
Itt tanszéken belül annyira nem. De pl, odaha
za Győrben, hogyha én megmondom, hogy 
van egy pályázati lehetőség, akkor csak néz
nek rám. Ilyen is van? Pedig aztán ott a gó- 
réknak m ondom  el, úgy a góréknak, hogy az 
ottani vezetőknek, és akkor nem tudnak erről. 
Én m ondtam el dolgokat, hogy ezt is lehet, 
meg azt is lehet. Tájékozatlanság. Ehhez utá
na lehet nézni, de ezt problémának látom 
több esetben is. Mert eléggé Pest központú, 
illetve Pécs központú ez a cigányság dolog. 
Más városokban ez nem annyira jellemző, 
legalábbis nem tudok róla.
3  Ezek lettek volna a kérdéseim. Esetleg van 
valami, amivel ki szeretnéd egészíteni.
Nem.
3  Köszönöm szépen.

A z  in terjú  a lanya : n a p p a li ta g o za to s , tö r té n e le m -ro m o ló g ia  s z a k o s  h a llg a tó  
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Szakválasztási motivációk
Készülőiéiben lévő szakdolgozatom legfőbb témájául a  Pécsi 
Tudományegyetem romológus hallgatóinak szakválasztás! motivációinak 
vizsgálatát választottam, Az adatgyűjtés során strukturálatlan interjúkat 
vettem fel 10 nappali tagozatos, valamint 10 levelező tagozatos romoló- 
gía szakos hallgatóval, A beszélgetésekre 2003 tavaszán került sor.

A motivációkra vonatkozó kérdések kétfelé 
ágaztak: egyrészt, hogy merről jönfnek), más
részt, hogy merre tártjának) az indítékok).
A romológia szak választásának motívumai 
sokfélék. íme néhány tnditóok:

Э  interjúkészítő: Mi késztette a romológia 
szeminárium választására? Merről, honnan, 
Wtől/kiktől jön az indíték?

1, Résztvevő:. . . .nekem már valószínűleg már 
általános iskolában is valamiképpen így a fe
jemben volt ez a dolog, hogy valami nem mű
ködik. Nekem is volt több roma osztálytársam, 
és láttam, hogy így sokszor a többség kire
keszti őket. Nekem meg, szerintem, olyan 
nagy szociális érzékenységem van, hogy eze
ket a problémákat nagyon magamra vettem, 
és úgy gondoltam, hogy nekem ezt valamiféle
képpen az osztályközösségen belül is meg kell 
oldani. Hogy ez konkrétan hogy történt. Van 
egy évfolyamtársam, egy nagyon jó barátnőm, 
akinek az édesanyja félig-meddig roma szár
mazású, tehát ő  egy nyolcadban roma, és 
amikor mi elsőben nézegettük a tanrendet, ak
kor láttuk, hogy van ilyen, hogy romológia spe
c ia liz á ló , és teljesen lázba jöttünk, hogy hú, 
hát ezt nekünk mindenképpen, és muszáj. M i
után ón már szembesültem azzal, hogy a ma
gyar szakkal túlzottan sok dolgot nem akarok 
kezdeni, akkor el kezdtem gondolkozni azon, 
hogy mi lehet az, ami esetleg még érdekelne, 
és pont ebben az időszakban jö tt a Neményi

Mária, és csinálta ezt az egészségre ható té
nyezők, nem tudom már pontosan, mi volt a 
kutatásnak a címe, de én akkor valahogy dup
la munkát, vagy háromszor annyit csináltam, 
mint a többiek. Akkor elég sok roma családnál 
voltam és készítettem egészen hosszú mélyin
terjúkat, tehát onnantól kezdve, nem hi
szem, hogy bármi más ilyen szinten érdekelne, 
mint a romák. Ez is inkább gyakorlati szem
pontból érdekel.
2. Résztvevő: Most válaszolhatnám azt, hogy 
mivel roma vagyok és megjelent a romológia 
szak, úgy gondoltam, hogy be kell mennem. Ez 
is valahol igaz, A másik oldala, hogy hívtak is 
oda. Tehát ezért is gondoltam, hogy oda jelent
kezem. A  másik az, hogy igazából az volt a mo
tiváció, hogy ha meglett a romológia szak... 
mielőtt még nem jelentkeztem, nem tudtam, 
miről van szó. Én úgy gondoltam, hogy a ci
gányságnak a hátterével, tehát a történelmével, 
de jelenévet is foglalkozik és talán majd foglal
kozni fog a jövővel. Én úgy gondoltam, hogy én 
mint, aki majd roma szakértő akar lenni és a sa
ját népcsoportommal dolgozni, úgy gondol
tam, hogy a romológia tanszék, ez a szak olyan 
tudást fog adni, olyan ismereteket, amiket fel 
fogok tudni használni ahhoz, hogy a munkámat 
jobban tudjam végezni Mind szúkebb, mind 
tágabb környezetemben,
3. Résztvevő: Amikor én egyetemista lettem, 
szociálpolitikus, akkor nagyon elhivatott szoci
ális munkásnak éreztem magam és cigány 
emberekkel akartam foglalkozni, Ennyire egy
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szerű volt a dolog. Azt gondoltam, úgy tehe
tem meg, ha minél szélesebb körű Ismereteket 
szerzek. És ha már van egy ilyen lehetőség, 
akkor a gyakorlati tapasztalás mellett legyen 
ennek egy elméleti háttere is, és azért jelent
keztem ide.
4. Résztvevő: Az az igazság, hogy egy tradici
onális cigány családban élek amióta megszü
lettem: és egy olyan környezetben is. Úgy
mond, abból, hogy összetartás s tb „ stb. Nemi 
tudom, hogy ezt így mennyire tudod, hogy ez 
hogyan szokott működni, de egyrészt ezért is, 
másrészt azért is, meri önmagámtól is úgy lát
tam, hogy szeretném ezeket a dolgokat kutat
ni, a cigányság kultúráját, életét, hagyománya
it, Középiskolába jártam még kétéves gimnázi
umba, és volt egy magyar szakos tanárnőm, 
aki ide Pécsre járt m ásoddiplom ásként 
romoíógiára, és neki nagyon sok mindenben 
tudtunk segíteni, ugyanúgy, mint neked, hogy 
ilyen interjú síb., meg anyagokat vinni neki, és 
akkor úgy gondoltam, hogy m indenképp nép

rajzot szeretnék tanulni. Ez mellé pedig egy 
olyat szeretnék, társítani, ami hasznos, és úgy 
gondoltam, hogy amiben benne élek, az talán 
könnyebben fog menni, m ind kutatás, mind 
más, de nemcsak az! szeretném ismerni, ami
ben én élek, hanem amiben más cigányok is, 
például a beás cigányok is nagyon érdekelnek, 
hogy ők  milyenek, azonkívül meg a 
romungrők, hogy milyenek. Akkor úgy gondol
tam, hogy akkor m ár a kettőt összehozom, és 
akkor így,
5. Résztvevő: Egy kicsit kacskaringős volt a 
dolog, mert magyar szakos vagyok, és egy 
specializéciól végzek, az anyanyelvi nevelést 
ja  MAN-os), része a nyelvészetnek, és ott volt 
egy olyan kurzus, amit a romológia tanszék hir
detett meg, a Forray Katalin tartotta. És hát föl
vettem, merthogy érdekelt, is. Az hiszem, a ci
gány gyerekek szocializációjáról volt szó, És 
hát kellett a kód meg érdekelt is, gondoltam  
fölveszem, Nagyon jó  hangulatú óra volt, be is 
jártam. Meg tényleg lelkesen jártam, nagyon



megtetszett, de akkor még nem volt szak. Ak
kor próbálkozott a specialízáció áttérni a  szak
ra. Akkor még nem is gondoltam, hogy én ez
zel még foglalkozni fogok, de olyan indíttatás
ból vettem föl ezt a kurzust, hogy tényleg érde
kelt is meg hogy nem vo lt semmilyen kép a ci
gányságról bennem, vagyis ilyen nagyon ösz- 
szevissza kászálódott. Amit mondtam  az ele
jén, hogy tényleg csak a m édiából kaptam in
formációkat. Nem volt olyan baráti kötődésem 
roma származású egyénekhez, akikkel lehetett 
volna erről tényleg beszélgetni. Megtetszett, 
elvittek egy tanulmányi kirándulásra, még job
ban megtetszett, és a magyar szak mellé m in
denképpen kellett egy másik szak. Próbálkoz
tam  még más szakokkal régebben, ami annyi
ra nem érdekelt. Szóval, nem éreztem magam
ban, hogy „hú” ez most tényleg nekem nagyon 
tetszene, Akkor szakká vált a romológia. Hát, 
m ondom  akkor, ha föl lehet venni, akkor meg
próbálom. Meri ebben éreztem azt, hogy tény
leg sokoldalú, mindenféle szociológia, néprajz, 
szóval, kicsit interdiszciplináris szaknak vél
tem, Megpróbáltam felvételizni. Sikerült. így 
lettem romológia szakos hallgató.
6. Résztvevő; Én először pedagógusként dol
goztam, közhasznú pedagógusként, de a csa
ládsegítő szolgálatnál. Mini pedagógus hátrá
nyos helyzetű gyerekeket korrepetáltunk., és 
kértem, van nálunk a városban egy, mint szin
te minden városban egy cigánytelep, kérte az 
ottani iskola, hogy mi menjünk ki m int pedagó
gusok, és korrepetáljunk gyerekeket. Na most 
ebben az iskolában a gyerekeknek több, mint 
a 90%-a cigány volt. Kimentem a telepre, az is
kolába, és valahogy sokkal jobban sült el, m int 
amire számítottam. Aztán, amikor az Igazgató
nőnk átvett a családsegítő szolgálatba, akkor 
mivel pedagógus végezettségem van, m ond
ta, hogy azért kell valamit tanulnom, de addig 
is, mivel kötelező továbbképzések vannak a 
szociális meg a pedagógus szférában Is, gyor

san menjek el, végezzek valami továbbképzé
seket, tanfolyamokat stb. Ö ki is nézett nekem 
egyet itt Pesten: szociális munka cigányokkal. 
Az nagyon bejött, nagyon érdekes volt. Utána 
ugye, hogy hova menjek továbbtanulni, jöhe
tett szociológia, szociálpolitika, pszichológia, 
és akkor véletlenül, tehát egyrészt az inter
neten láttam, hogy van romológia, meg akkor 
már tudtam, hogy ez érdekel. Ugyanúgy lapoz
gattam a felvételi tájékoztatót, láttam, hogy van 
romológia, Pécs, és akkor már biztos voltam 
benne, hogy oda fogok jönni.
7. Résztvevő: Ezt most műsoron kívül előadom 
neked. Amit erre kell válaszolni az az, hogy én 
40 éves koromban eljutottam arra a szintre, 
hogy azt gondoltam, hogy utána kéne menni a 
saját gyökereimnek, és netalántán ezzel majd 
egyszer csak foglalkozni, Egyrészt van benne 
egy Ilyen is. Meg hátha egyszer eljutunk oda, 
hogy én a magam részéről tudok segíteni 
ezeknek az embereknek, akikről eddig beszál
lunk ugye, hogy nagyon rossz helyzetben van-
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nak. Én magam meg jó  helyzetben vagyok, és 
hátha egyszer tudok segíteni. Bennem igazá
ból ez nagyon ambivalens. Egész életem erről 
szólt, azt hiszem. A  saját hovatartozásomról is, 
meg egyáltalán arról, hogy így 40 évesen már 
lehet, hogy el kéne jutnom oda, hogy foglalko
zom ezzel a területtel. A  műsoron kívüli törté
net: egy véletlenszerű találkozás volt. Az 
unokaíesóm ide jelentkezett, szállt meg nálunk 
is egy éjszakát, fűzte az agyamat, hogy akkor 
én is, és akkor fűztem én is az . ,,t (kolléga) és 
akkor így alakult.

О Interjúkészltó: Mi a  célja, (mik a céljai) a 
romológia szak, kurzusok (szeminárium) láto
gatásának?

1 Résztvevő: Nekem mindig voltak ilyen, a 
szüleim miatt fóleg, olyasmi elképzeléseim, 
hogy majd itt a csatlakozás miatt szüksége 
lesz az országnak olyan szakemberekre, akik 
értenek a  romákhoz. De akkor én még nem

dolgoztam ebben a  civil szférában, és akkor 
azt gondoltam, hogy képes leszek tudomá
nyos munka végzésére és kutatásokat csinál
ni, és tanulmányokat írni, de szerintem én meg 
fogok maradni ezen a gyakorlati oldalon. Sze
rintem, maradok a civii szférában, amennyire 
lehet.
2. Résztvevő: Szerelnék olyan helyre, olyan 
helyzetbe kerülni, ahol egy olyan döntéshozó 
egységbe, szervezetbe kerülni, ahol nemcsak 
megkérdezik a véleményemet, hanem már én 
mondhatom meg azt, hogy ezt és ezt kell ten
ni, mert én ezt látom. A romológia szak pedig 
abban segít engem, hogy én roma szakértő 
vagyok, lentrői jöttem. Tudom, hogy mii nyúj
tok és hol nyújtod az embernek. Megmondom 
őszintén, beválthatom őszintén, m inimum a 
minisztériumba akarok bekerülni. Nagy álmaim 
vannak, de ezt inkább nem taglalom.
3. Résztvevő: Amíg én azt gondoltam, hogy a 
szociális szférában fogok dolgozni, addig 
konkrétan tényleg azért jöttem  ide, hogy én a 
cigány emberekkel foglalkozzam vagy akárho- 
va megyek dolgozni, akkor nekem ez plusz is
meretet adjon róluk vagy velük kapcsolatosan. 
Hogy a jövőben hogy fog alakulni, nem tudom. 
Biztos, hogy tovább kell tanulnom, tehát keli 
még egy diploma, amiből majd meg lehet élni, 
vagy amiben lehet majd úgynevezett karriert 
befufni, De szeretnék kutatni. Szeretnék azért 
kutatni a romológia tanszéken vagy más ala
pítványoktól keresztül kutatásokban, akár te
repmunkában, fe lmérésekben részt venni, 
Szeretném, ha ez része maradna az életem
nek.
4. Résztvevő: Konkrétabban elsősorban az. 
hogy először meglegyen a diplomám, aztán 
hogy ha már megvan, meg hát közben is, sze
retnék kutatni különböző témákban, Az az 
igazság, hogy azt a különbséget akarom meg
nézni, hogy milyen az, amikor valaki a saját 
csoportjából választ párt, milyen az, amikor va-



laki egy másik cigány fajtából, mondjuk beás- 
ból, a tóvári házasság, romungró. Szóval, hogy 
ezek hogy keverednek, meg még az, hogy ci
gány-magyar házasság. Ezeket így összeha- 
sonlltgatni, megnézni, társadalmi helyzet, meg 
hogy kik honnan jöttek. Meg itt is nagyon nagy 
különbségek is tudnak lenni, meg mindenféle, 
ami é s e l kapcsolatos. Igazándiból, ha valaki 
egy témát kutat, az elkerülhetetlen, hogy cso
mó olyan kérdést feüegyen, ami nem abban a 
témában van, viszont azáltal nagyon sok min
denre rá lehet jönni, meg tó lehel kutatni.
5, Résztvevő; Igazából, kiforrott terveim nin
csenek, Ami még indíttatást adott arra, hogy 
fölvegyem a romológíát, az az volt, hogy mivel 
a magyar az tanárképes szak, és végzem a ta
nárképesítést, hogy ha véletlenül tanítani is fo
gok, akkor is föl tudom használni ezeket az is
mereteket az osztályban, az osztályközösség 
kialakításában, ilyesmi,
6, Résztvevő: Nálunk ugye a szociális szférá
ban m ost már fontos, hogy,. tehát egy tanár
képzői vagy egy pedagógusi d ip lom a az mér 
nem elég. Ezenkívül szinte m inden m unkatár
sam  a m ásoddiplom áját szerzi, Másrészt ez
zel a diplomával nekem is szakirányú végzett
ségem  tesz ezen a területen, De nem ez az el
sődleges szempont, hanem én ezt inkább 
hasznosítani szeretném, elsősorban a kultúra 

területén. Pl, rendezvényszervezés rom a kö
zösségi házakban vagy... tehát ilyen kulturá
lis m ozgolódást szeretnék vagy önszervező
dést elérni azon a,környéken, ahol élek. Nem 
igazán érdekvédelmet, mert arra megvannak 
a szervek, am ik ezzel-foglalkoznak. Inkább ez 
a kulturális önszerveződés. M ásrészt a több
ség i társadalom  tudatformálása, Akár to 
vábbképzéseket beindítani, akkreditá lt to 
vábbképzéseket vagy segíteni Iskolákban, 
oktatni, bevezetni a népismeretet, a cigány 
népismeretet, hiszen...

7, Résztvevő: Egyelőre ez pénzben nem jelent 
semmit, hogy akkor diplomásként tesz agy 
másoddiplománk, hogyha elvégezzük, ami 
még nagyon távoli, Nem tudom. Éh igazából 
ezzel még nagyon nem foglalkoztam olyan na
gyon konkrétan, hogy mi lesz, ha elvégzem. 
Egyelőre örülök, hogy tú! vagyok egy félévén, 
izgalommal várom, hogy lesz egy következő 
féléves vizsga. Nem foglalkoztam ezzel még 
igazából. Vannak vágyak meg fantáziák, hogy 
majd, ha egyszer nagyok teszünk. Ha igazán 
eldől, hogy cigányokkal szeretnénk-e foglal
kozni, akkor tehet, hogy jó  tenne egy közössé
gi ház, oda beülni velük, és akkor azokat a ta
pasztalataimat, amelyeket már ilyen vén róka
ként akár a pszichiátrián keresztül, a terápiás 
foglalkozások, a családterápia... és hátha 
egyszer majd ott is tudnánk hasznosítani. Ma
ga a romoiőgía szak elvégzése nekem az tény
leg ilyen saját élmény, Egy kicsit szégyellem is, 
hogy erről nem tudok kellóképpen, egyrészt a 
történelmükről, egyrészt a nyelvnek az ismere
te. Szóval, m ost az, hogy tóvári nyelvből lehet 
vizsgázni, sőt kell is, kvázi túl azon, hogy már 
40 évesek elmúltunk, talán nem ússzuk meg. 
De engem egy kicsi elkezdett belülről feszíteni, 
hogy a fene egye meg, meg kéne tanulni, már 
itt lenne az ideje, Egy kicsit azt gondolom, 
hogy nem ez a rész, ami érdekei, hanem egy 
belső hatás, ami egyszer csak így elindult, az
tán majd egyszer csak lesz belőle valami, Nem 
tudom, egyelőre, hagyom. Van, amikor szé
gyellem, kifejezetten szégyellem, hogy ilyen 
huszonéves fiatalemberek tanítanak engem, ci
gány nyelvre, mivel ha egy kicsit másképp 
élem, vagy éljük a családban az életemet, az 
egy anyanyelvi szintű dolog (ehetne nekem;, és 
taníthatnám én a fiataloknak, és ehhez képest 
nekem van kínlódásom: a ragozásokkal. Ezt 
egy kicsit szégyellem is. De hát ez az ért ambi
valenciámról szól.



téma

Muro remisaripe 
pej shkola
Капа inke féri efla bershengo simas, atunchi aba 
pínzhardem e shkola, Atunchi féri mishto kodé 
phiros, ke yí műre phrala, phenyi thaj muri dej baj 
muro da kodo kamenas, Phendem anda mande; 
mishtO“JÍ Kodo te trubul,. atunchi me zhav 
ко the,

Remisarav me aba anda le cine shavorengi 
bar zhanos muro anav tele ie ískirív, haj chi 
pinzharos tnkredi aiíabeturi íeri kodola, save 
anda muro anav sas, numa unyi vortoi, sár 
K A M A V T U ,

Aba ancla tríto klasso phiros, atunchi kade 
zhános te dyinav, sár muro dad ... milaj shtar dyk 
naciye dyindem avrí. Mura dad ando TSZ kerei 
butyi te (guruvnyartca- lel íendar о thud, хах- 
avelle, pijavelie thaj avir shudel tala lende о gunuj 
haj shuki suium shuvel tala lende, hoj máj feder 
te aoven haj uzhe te avert; mííaje avri trade! len 
pej mai, me sorro míiaj lesasmas. Капа le pedu- 
ra mizmere tele dinepe atunchi me dyínos opre 
m ure dadeake, Apai kade kamtom le dyinadye.

Капа aba ando shovto klaso phiros, atunchi 
muro sityarl phendas:'' dlkh kathe anda ungriko 
íternando Pecho putrel pesko vudar avri ’ekh 
tw o  gimnaziumo.Kade bushel Gandhi 
Gimnázium. Zha kotbe! Zúmav tyi baxtl- ke féri 
kade shaj hutyilss tye fteska líndrí anda tyo vast! 
Dikhesma, me aba ptiuro manush sím,But buiya 
trajindem pberdal, sogodl kamos tó kerav féri te 
na trubuv te sítyovf Ab!akansk bunundem, hoj chi 
sityiem. Na per vi to anda kadí doshi”

Капа kado ashundem chi xafyardem, hoj pe 
sasié vorbíi..

Chi bístrav zhí shel bersh trajino, hoj so pscín- 
das marsa: Khefane avilsm jekha shukara 
shasa, thaj aba duj shon sirnas lasa,,,, капа 
p'ekh cbaso vorbasa sas, hoj kon-í о ram thaj le 
kashtalenge tradino anav: Kalányos; Bogdán;

Orsós... so del о Del so па?! Vi mura arnalicako
anav: Kalányos sasi
Pala chaso pbendem lake, hoj: na xolyajve pe 
mande anda kado, ba me nashítg avav tusa, ke 
muri mami óhi mukhela kado kamípolE shej 
bares rovelas, de nas So kerei, ke me chi kamos 
angla muri mami te kerav .

Apai máj feder pínzhardem le máj but 
romén...thaj chi dikhiem ma; dur kahnchi dosh, 
hoj le kashtaie rom kavera avnas, sár amaro 
nipo, Kade ch'arakhlam dosh, boj műre mkredi 
amalici sa kashtale sas.. . thaj ví akanak kodi-j!

Te na chi avav ando Gandhi atunchi shajke vi 
akanak pe kodi rig tordyuvos/ pe kodo avlas 
mura vofbi, hoj ame -  lovara- kaver rom sam.

E shkola artdakado sas marige lasho- 
mashkar le but butya- hoj cikadas mange ‘ekh 
kasavo dlkhimo pej luma, so bishkolako ebi 
zhanglernas kado te dikhav!

1, Hány éves vo lt az e lbeszélő am ikor m eg ism é tlő  az 
isko lá i?

2. M ié rt já rt az e lbeszélő az iskolába?
3. M iko t tudott már írni? --  és m it tu dó it le írn i?
4, H ol tanult meg igazán o lvasni? -  és hogyan tudott o lvas- 

n i? -H ányad ik osztályban?
5 M II do lgozott az apja?
6, M ii c s in á ll nyaranta az apjával? O lvasott az apjának? -  ha 

igen m ikor?
7. M ié rt hagyta el a barátnőjét? -  M it cs in á ll erre 

a lány?
B. M itő l változott m eg a nézőpontja  a m ás rom ákkal szem 

ben? -  M i segíte tte  ebben?
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Kedves Olvasók!
Amikor elolvastátok ezt a kis novelláskötetet, akkor ne higgyétek, hogy 
én nem tudom, mit gondoltok ezekről a dolgokról. Tudom, és megér
telek benneteket. Ahogyan Tamás is, ti is akkor hisztek, ha láttok. 
Lássátok hát, min ment keresztül Juli, Jancsi, Mari és Tamás (aki akár 
én is lehetnék).

„De nehéz az iskolatáska..."
Rövid lélegzetű, valós alapokat nélkülöző történet

Késő este volt már, csípősen hideg őszi este. Az óra tizenegy körül járt. A  kisváros főutcáján már 
nem jártak emberek, talán ez volt az első olyan este abban az évben, amikor a fagyos hideg le
ereszkedett a völgybe, melyben a városka húzódott. Ahogy ott álltam a Kossuth Lajos és a Szé
chényi utca kereszteződésében, úgy éreztem, hogy mindenki alszik már, és csak én vagyok éb
ren egyedül. Olyan volt, mintha nem is a földön jártam volna. Féltem. Pár perc elmélkedés után 
feltűnt az utca horizontján két alak, akik engem James Bond-ra emlékeztettek. Mindketten hosz- 
szú ballon kabátban voltak és rendkívül határozottan haladtak felém, a csapzotf kis cigánygyerek 
felé. Amikor mór csak néhány lépésre voltak tőlem, akkor nyeltem egyet, hogy ne akkor kelljen, 
amikor szembekerülök a férfiakkal.

-  Szevasz öcskős. Elhoztad?
..Persze! Itt v a n , ..... átnyújtottam az alku tárgyát képező degeszre tömött

nylon zacskót. -  És én, mit kapok? -  kérdeztem.
-  Mit? Azt hogy nem  jelentünk fel, és nem rúgnak W a suliból. Azt hiszem m  

elég lesz. Vagy tévedek?
Kegyetlenül nehéz volt nem tenni semmit, de tudtam, semmi értelme; átvertek. Ez az életem so
rán nem először fordult velem elő. Valamennyire már talán meg is szoktam a dolgot, de azért 
tájt. Aztán a következő év januárjában, amikor a tizennyolcadik születésnapomat ünnepeltük, 
akkor mesélték, hogy ez két férfi lebukott egy nagyobb adag heroinnal az osztrák -m agyar ha
táron. Tudtam, hogy az Isten elóbb-utóbb megbünteti a rosszakat. Azt mondják rám, hogy egy 
kicsit „telkis" vagyok. Én mindezt azzal magyarázom, hogy amikor megszülettem, a szüleimnek 
már volt négy gyereke, így én nem tudtam az újdonság erejével hatni rájuk, nem foglalkoztak 
velem eleget. Három fiú és egy lány testvérem mellett nőttem fel. Életemben sok jó és rossz tör
tén velem egyaránt és ezeknek nyolcvan százaléka az iskolás éveim alatt. A maradék húsz szá
zalék otthon történt. Mikor bekerültem az általános iskolába, akkor szembesültem igazán a vi
lág kegyetlenebbi oldalával, a cigányokkal szembeni hátrányos megkülönböztetéssel. Amikor 
beléptem a tanterembe, és eleresztettem édesanyám kezét, úgy éreztem, hogy a világ szélén 
ülök. Ösztönösen a leghátsó padsorba ültem, pedig anyu ezerszer elmondta, hogy oda csak a



szamarakat ültetik. Talán azért is, mert o tt láttam a legtöbb hozzám hasonló sötét foltot. Az osz
tályfőnököm nagyon kedves, megértő, szerető, jóságos, barátságos, alázatos, egyszóval jó  pe 
dagógus volt, az osztály világosabbik telével szemben. M indent nagyon szépen és érthetően, 
elmagyarázott nekik, ha valami nem ment valamelyik tejfölös hajú tanárcsemetének, akár tíz 
percet is hajlandó volt áldozni az órából, csak hogy biztosan megértse a kis növendék az anya
got. Persze, ha közülünk való nyújtotta karját segítségért, akkor a kővetkező szavakkal intézte 
el a dolgot:

-  „Legyél szives, tedd le a kezed, mert ha eddig nem értetted meg, akkor
hiába is magyarázom el még ezerszer!*

Persze mi ilyenkor hangot adtunk nemtetszésünknek, beásul emlékeztünk meg a  tanítónő édes
anyjáról. és annak szakmájáról. Meg volt, amikor csak bizonyos dolgokat kívántunk a  segítőkész 
tanárnőnek. Mint ahogy lenni szokott, egyik reggel meghaflgattatott a folyamatos kérésünk a  Jó 
istennél és a tanárnőt elgázolta tolatás közben a díákbusz. Nem lett különösebb baja, csupán 
néhány csontja törött el. Nagy volt az Összefogás az iskola cigányai között, minden csínytevést 
közösen eszeltünk ki. Egyszer hatodikban, amikor az igazgató kihajtott m inket az osztályból szü
netben, a Karcsi megviccelte a tanár urat és bezárta a kémiaterembe. Negyed órát kiabált és 
döngette az ajtót, amire észrevette a matektanár, aki kiengedte. Mivel a csínytevésnek nem lett 
meg az elkövetője, az összes cigánygyereket megbüntették, mindenki kapott egy igazgatói fi
gyelmeztetést. Persze megpróbáltatásaim nem múltak el az általános iskola abszolválásával. Mi
vel nem jelentkeztem sehova továbbtanulni, tíz éves általános iskolai szenvedés után munkába 
álltam az Erdészeti Rt.-nél m int kötöző. Ez a munka nagyon ínyemre volt, ugyanis szinte kizáró
lag cigány emberek között dolgoztam, az: erdészt és az LKT- sofőrjét leszámítva. Szerettem az 
erdői, szerettem ott dolgozni. Szinte soha sem kellett éreznem, hogy kevesebb, vagy más va
gyok. Jó  volt érezni, hogy fontos vagyok, hogy a  munkámmal hasznot hajtok az embereknek. A  
nem cigányok ezt a munkát nem  végezték volna ennyiért, úgyhogy szinte száz százalékban bir
tokoltok az erdészeti segédmunka Intézményét O tt dolgoztam  majdnem egy évig. amíg meg 
nem hallottam egy ismerőstől, hogy létezik olyan iskola, ahova MINDENKIT felvesznek, felvételi 
nincs, hetente egyszer-kéfszer kell bejárni délután, és mégis érettségivel zárul. Be is iratkoztam 
hát ebbe az iskolába. Hosszú hónapokig nem tudták rólam, hogy én nem vagyok magyar, de 
egyszer valahogy előkerült egy beszélgetés során, hogy milyen sok undorító cigány lakja a vá
rost, Annikor ezt hallottam, persze előhozakodtam a cigányságommal. Ekkor keltett először fel
vállalnom, úgy a nemzetiségem, hogy tudtam, ettől nem fesz könnyebb az életem az iskolában, 
sőt! Egyik osztálytársam, Rolí, nyíltan megmondta, hogy ö mór többször vert meg mocskos ci
gányokat, mert lopni akartak tőle, és hogy eztán sem lesz másként. Az a fiú soha sem tudta be - 
lopni magát a szivembe. Érdekes módon, amikor kiderült rólam az, hogy cigány vagyok, a tanul
mányi állagom is leromlott. Addig történelemből én voltam az osztályelsö. A biológia tanár egyik 
óráján egy kisebbfajta szónoklatot intézett hozzánk a lusta, mocskos cigányokról és elmondta, 
hogy az nem baj. hogyha nem szeretjük őkel. Az olvasó megkímélése érdekében nem idézem 
a pontos szöveget, mert abban volt néhány olyan szó, amit a TV-ben kisípolnónok. Szót emel
tem a fajtám mellett és a vége bukás lett. Megbuktam biológiából, mert nem voltam képes meg
tanulni az anyagot. Legalábbis ez volt a hivatalos indoklás.



Amerikai szemmel
Mr. Collin S. Woodard úrral február 10-én találkoztam, amikor órafelvételre 
mentem a Romológia tanszékre. Collín amerikai újságíró, aki azért jött, 
hogy megnézze a tanszéket, és interjút készítsen néhány romológia szakos 
hallgatóval. Én is alanya voltam interjújának, de ó sem menekült előlem.

Э  Bemutatná az újságot?
Természetesen, Az újság címe Chronical High 
Education {A felsőoktatás krónikája), terjedel
me 64 oldal, székhelye Washington DC, Az új
ság nem a nagy köznek szól, hanem bizonyos 
csoportokat céloz meg, így a lap feltett szán
déka, hogy eligazítást nyújtson a felsőoktatás
ban dolgozók és tanulók számára. Sőt, külön
böző, a felsőoktatáshoz szorosan kapcsolódó 
szervezeteknek, programoknak is, mint a So
ros Alapítvány, vagy a Fullbright Program, tu
dakozódási forrást jelent. A  lap, amerikai lévén 
főleg az amerikai felsőoktatást érintő kérdé
sekkel foglakozik, de van nemzetközi szekció 
is (én is ennél a részlegnél dolgozom), annak 
érdekében, hogy az olvasó átfogó képet kap
jon a felsőoktatással kapcsolatban.
Э  Ha valaki Magyarországon szeretné az új
ságot olvasni, hol juthat hozzá?
Legkönnyebb interneten megrendelni, a cím: 
http ://clironieal.com 
0  Mi a pontos célja látogatásának?
A lap nemzetközi részlege bízott meg azzal, 
hogy készítsek cikkeket az Európai Unióhoz 
újonnan csatlakozó országok felsőoktatásá
nak helyzetéről. Egyrészt azért vállaltam a fel
adatot, mert négy évet tartózkodtam Magyar- 
országon, így van egy kis rálátásom az itteni 
helyzetre. Az én meglátásom szerint Magyar- 
ország egyik legnagyobb problémája a csatla
kozással kapcsolatban a cigányok helyzete. 
Tudjuk ugyanis, hogy sokan az említett etni
kum tagjai közű! rossz életkörülmények között, 
kénytelenek élni, és így hátrányos helyzetben 
vannak a többségi társadalom tagjaival szem
ben, A cikkem tehát főleg a cigány-kérdéssel 
fog foglalkozni, az EU-hoz váló csatlakozás 
kontextusában. Érdeklődésem tárgya még az

is, hogy, a magyar felsőoktatás mit tud a  ci
gányság helyzetéről, s miben tud segitni a szó
ban forgó népcsoport helyzetét érintően. Tu
domásom szerint az egyik legnagyobb negatív 
tényező, hogy a cigány gyerekek többsége 
nem is tud az anyaállam nyelvén, így előfordul
hat, hogy egy szlovákiai cigány gyerek az isko
lába kerülve még nem tud szlovákul, ami vall
juk be elég nagy hátrányt jelent. Azért jöttem, 
hogy megtudjam valójában ez-e a helyzet Ma
gyarországon, vagy sem.
О Miért pont ezt az intézményt választotta? 
Jókat hallottam mind az egyetemről, mind a 
Gandhi gimnáziumról, ami arra sarkallt, hogy 
telvegyem a kapcsolatot Dr. F o ray  R. Katalin 
tanszékvezetővel. Neki nagyon sokat köszön
hetek, mindenkinek bemutatott, aki csak szá
mításba jöhetett, és megbízható idegenveze
tőm volt látogatásom során. Szóval sokban 
megkönnyítette itteni munkámat. Még egyszer 
köszönöm néki.
О Mifyen tapasztalatot szúrt le az: interjúkból? 
Igazából még most kezd összeállni a kép. A 
felvételeket még párszor meg kell hallgatnom, 
és csak utána tudok, végleges konklúziókat: le
vonni, Egyébként, a hallgatók, akikkel beszél
tem motivált, intelligens emberek, a velük való 
találkozásom volt az egyik legnagyobb élmé
nyem itt tartózkodásom során.
О Ön szerint a cigányság készen áll a csatla
kozásra?
Készen a csatlakozásra... Szerintem még sen
ki sem készült fel igazán erre a döntő jelentősé
gű fordulópontra. Mindenki csak arról beszél, 
hogy mit hozhat a jövő, azonban senki sem 
említi a csatlakozó államok felkészülési nehéz
ségének tényét, ez a legnagyobb probléma.



riport

Magyar Harlem a Vili. kerületben
Interjú Szakcsi Lakatos Béla zeneszerző-zongoraművésszel
Köztudottan Harlem New York egyik feketék lakta negyede, ahonnan
nagyon sok világhírű jazz-zenész került ki, és lakik ott a mai napig is.
Budapesten kicsinyített képmása a Vili. kerület, a Józsefváros centruma, 
a Mátyás tér. Innen került ki Szakcsi Lakatos Béla, ma már világhírű jazz
zongorista.

A Mátyás téren laktunk, ami találkozóhely vo lt 
a magam korabeli gyerekeknek. Itt ismerked
tünk meg híres oigányzenész dinasztiák gyere
keivel, Kezdetben édesapám azt szerette vol
na, ha hegedülni tanulok. De sehogyan sem 
állt rá a  kezem a nyakatokért pozíciókra, a fe
szes hegedűtartásra - kényelmesebb volt egy 
széken ülve a zongora mellett.

Itt ismerkedtem meg az akkori jazz híressé
geivel, például idősebb Pege Aladár jazz-bó- 
góssel, idősebb Kathy Horváth Lajos jazz-gitá- 
rossal, Czíffra György zongoraművésszel, aki

akkoriban jazz-t is játszott, és még sorolhatnék 
nagyon sok nevet, de a lényeg, hogy itt jöttek 
össze koradélután, és a padokon előkerültek a 
tokokból a hangszerek, közeli lakásból szalad
tak ki a zenészek a nagybőgővel és esetleg to
vábbi hangszerekkel. A szomszéd kiskocsmá
ból származó sörök és fröccsök alapozták 
meg a hangulatot a kibontakozó improvizációs 
őrömzenéhez. Ez nap mint nap váltakozó sze
mélyekkel zajlott az ötvenes évek elején. Na
gyon sok híres, magyarnótát játszó cigányze
nész is csatlakozott hozzájuk, m int például
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idősebb Járóka Sándor, mivel ő is ott lakott. 
Pillanatok alatt akár tizenöt tagú zenekar ké
szenlétben álft,

A  térre néző ablakok mind lárva-nyiiva vol
tak, onnan nézték és hallgatták a téren felcsen
dülő bravúros zenét a lakók. Az éppen arra sé
tálókból álló tömeg körülvette az előadókat, és 
hosszan tartó tapssal fejezték ki tetszésüket. 
Az ablakokból kiáltozták, hogy „Ne hagyják 
abba, játszanak m égi” Gyerekként mi is hall
gatói lehettünk ezeknek az örömzenéléseknek, 
Innen kaptuk az inspirációt, hogy érdemes ta
nulni, hogy valaha mr is ilyen zenészek lehes
sünk. Tehát nagyrészt ezektől a művészektől, 
személyektől kaptuk az inspirációt.
О Kik vo ltak az akkori barátaid, fiatal gyerek
ként, akiket esetleg ma ismerhetünk?
Jó a kérdés, meri Ablakos Lakatos Dezső a hí
res szaxofonos egy utcával lejjebb, az Auróra 
utcában lakott, Babos Gyula a Népszínház ut

cában, Pecek Lakatos Géza dobos a  Mátyás 
téren, Csibe Balogh Jenő zongorista a  Szerda
helyi utcában, Duka Norbert nagybőgős a Jó
zsef utcában, Németh János szaxofonos a  
Déry Miksa utcában, Rege Aladár a Víg utcá
ban. Érdekes módon mindannyian egy 300 
méteres körzetben éltünk együtt és játszottunk 
már fiatalként, szinte gyerekként. Ők ma mind 
híres jazz-sztárokká nőtték ki magukat. Na
gyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek a  roma 
emberek ma meghatározó személyiségei a  
magyar jazz-közéleínek,
О Tanáraid közül kiket nevezné! meg?
A Bartók Béla Zenekonzervatórium elvégzése 
után csak a szorgalmamra és saját magamra 
voltam utalva, Nehéz időkben nőttünk fel, baráta
ink közül nagyon keveseknek adatott meg, hogy 
lemezjátszója, vagy hagyományos orsós mag
netofonja legyen. Az is nagy kérdés volt, hogyan 
és kiktől szerezzük be a hangzó zenei anyago
kat. Ezeket aztán igyekeztünk megtanulni

Vagy például egy-egy jól éneklő cígányasz- 
szony főzés közben dudorászta a kedvenc da
lait, és mi megtanultuk tőle. Akkoriban az asz- 
szonyok muzikálísabbak voltak, általában ját
szottak különböző hangszereken isi, A  híres 
Bura család egyik leánya. Ha például az egyik 
legjobb cigány nagybőgős volt. A  fiatalabb ci
gány fiúkat: énekelve tanította, könnyed hege
dűs darabokra, Édesanyámtól rengeteg ma
gyar nótát, csárdást tanultam, ó szintén na
gyon jól énekelt.

Olyat is ismertünk, akt -  amikor a  férje berú
gott, utána másnapos volt -  a hires Berkes 
Bandi zenekarába hosszú, fekete ruhában 
ment be brácsával helyettesíteni férjét. Nagy 
tisztelete vo lt a zenekarban, mert tudása nem
hogy megfelelő, hanem kimagasló volt. Nem 
csoda tehát, hogy az 6 gyerekeik kiváló muzsi
kusok lettek, mivel a szülök mindkét oldalról ta
nították őket.
О Hol volt lehetőségetek fellépni?



riport

Mér akkor is voltak kerületi kultúrházak, ahol 
próbálhattunk, és hétvégén zene-tánedéíután 
vo lt Ez az alkalom adott lehetőséget a fiatalok
nak az összeforrottabb ismerkedésre, amit sok 
esetben házasság követett, A  romáknál ha 
gyomány, hogy a házasságot mindkét szülő
nek egyaránt jóvá kell hagyni. Ha az egyik csa
lád részéről nem adják rá az áldásukat, akkor 
nem engedélyezett a házasságkötés,

Ha a fiatalok'mégis ügy gondolták, hogy a 
szülői akarat ellenére egybekelnek, akkor a vő
legény -  úgymond -  megszöktette a lányt 
Vagy titokban házasodtak össze. De ezt már 
az egyik vagy másik család részéről a fiatalok 
kiragadása követte. De csak addig, amíg meg 
nem született a m indent megbocsátó, gyönyö
rű, fekete hajú, fekete szemű prímáspalánia 
kisfiú, vagy a tündérszép énekes pacsirta, tán
coslábú kisleány, Akkor is mi szolgáltattuk az 
esküvői zenét, kiegészítve egy hegedűssel és 
klarinétossal.
О A  romák maguk is szeretnek mulatni, nem 
csak mulattatni?
Annál is inkább, mivel magunk szerveztük kü
lönböző időben és helyen a farsangi-, és a ha
gyományos cigánybálokai A  '60-as évek kö
zepén Веке Farkas Gyula elindította a nemzet
közi cígánybálökai, amelyeket mindenkor a 
legrangosabb étteremben, például a Gellért 
Szálló, vagy a Royal Szálló, később a  Intercon
tinental Hotel éttermében rendeztek meg. Itt 
természetesen az, akkori legrangosabb prímá
sok húzták a talpalávalót Például Járóka Sán
dor, Boros Lajos, és a  náluk jóval fiatalabb 
Gabora József.

Hozzá kell tennem, hogy az elegancia nem 
maradt te a híres Cannes-i filmfesztiválhoz 
képest sem. A  férfiak szmokingban, frakkban, 
míg a  hölgyek különböző hosszú estélyi ruhák
ban vonultak be. Ilyenkor a romák a záloghá
zat megcélozva kiváltják a bent lévő ékszerei
ket, gyűrűket, karkötőket, fülbevalókat, nyak

láncokat, hogy még jobban ragyogjanak, csil
logjanak, és nehogy lemaradjanak a többi c i
gányasszony pompájától. Ez is a rangját növe
li egy-egy családnak, és bizonyítja, hogy nem 
szegények. Egy-egy ilyen bálon néhány-száz 
kilóra is tehető az ékszerként viselt arany össz
súlya.

Ezt követték a különböző hangszerpár- 
bajok, például a cimbalompárbaj. Az akkori 
legjobb cimbalmosok egymást követően száll
tak be a zenekarba kísérni, valamint bravúros 
szólóikat előadni, A rangidős zenei tekintélyek 
elbírálták, hogy ki volt a legtöbb. És ez majd
nem minden hangszeren végigment. Még a 
legvégén a prímásverseny volt a fő attrakció. 
Abból voltak a legtöbben. Csak az állhatott pó
diumra, m inden hangszerből, aki versenyké
pes volt, de természetesen a közönség tet
szésnyilvánítása is mérvadó volt. Az is előfor
dult, hogy a pódiumról lefelé tartó előadót
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azonnal bírálták, a közönség asztalainál; 
„Gyenge volt öcsém!", vagy „Báró volt!" Itt biz
tos lehetett karriert csinálni, de megvolt a ve
szélye az ellenkezőjének is.
О Itt is köttettek Ismeretségek roma fiúk és lá
nyok között?
Voltak párok, akik már eleve úgy mentek, hogy 
udvaroltak egymásnak, vagy már jegyesek vol
tak, jelezve hogy ők már összetartoznak, Ame
lyik lány vagy fiú partner nélkül volt, az igyeke
zett magának megfelelő partnert találni, tánc- 
felkérés adta alkalomkor.

De itt még mindig nem volt vége az ese
ménynek, mert a cigány szépségkirálynő vá
lasztás éjfél után sohasem maradhatott el. A 
bálkirálynő szülei igyekeztek a primásverseny 
győztesével összehozni a szépség királynőt, 
mivel a két legjobb egymáshoz való, S így to
vább a bál többi ifjú férfi résztvevője is igyeke
zett megtalálni a számára megfelelő leányt. Az
tán ropták a táncot hajnalig a végkímerülíségig, 

A  bált követő napon aztán az ékszerek visz- 
szakerültek jó  hosszú időre megőrzésre a min
denki által jól ismert helyre, a Kinizsi utcába, a 
zálogba, Tehát így mulatott a zenészcigányok 
egy része, amiről még több napon keresztül 
beszéltek, értékeltek a bálon résztvevő romák, 
О És ma mi a trend?
A mi fiaink elénk állnak azzal, hogy adjunk 5000 
forint zsebpénzt, hogy elmenjenek egy közepes 
szintű jazz-kiubba, hogy jazzt játszó zenészeket 
hallgassanak, közben vacsoráznak és soroz 
getnek, Vagy összejönnek valamelyik barátjuk 
lakásán, és a mai legfejlettebb technikájú CD le
játszón, videón, vagy DVD-n a világ legnagyobb 
sztárjait hallgatják, és láthatják. Többszöri hall
gatás után némelyiknek sikerűi is megközelítő
en elsajátítania a hallott zeneműveket.

A  mi időnkben ez úgy nézett ki, hogy az 
ebéd utáni időben a jóllakott nagyhasú roma 
embereket óvatosan ébreszthettük, hogy né
hány újszerű és modern akkordot mutassanak

nekünk, vagy egy általunk megnevezett jazz- 
számot mutassanak meg. Amennyiben úgy 
gondolta, hogy tehetséges az illető, akkor felült 
és az ágy szélén hangszerrel a kezében elkez
dett minket, valamennyiünket tanítani. Ha mél
tatlannak tartotta a csapatot, akkor átfordult a 
másik oldalára, és azt mondta: „Hagyjatok bé
kén!", s aludt tovább. Mígnem délután ő t óra 
után borotválkozni, mosakodni, és öltözködni, 
készülődni kellett az esti muzsikálásra étter
mekben, lokálokban,

Nyáron, teraszokon is játszottak jónéhány 
helyen, ahonnan hallható volt a zene, akkor 
odaálltunk és órákig hallgattuk a  zenét. Min
denki kiválasztotta a saját hangszerének meg
felelő hangszeren játszó muzsikust, és ö t hall
gatta, és így próbálta elsajátítani a  technikát és 
a különböző zenei formákat. A  mi időnkben ez 
körülbelül így nézett ki.

Később ötleteinket gazdagítva némi lurfan- 
gossághoz folyamodtunk. Kifigyeltük, hogy a 
mellettünk lévő Teleki térre hajnalban szállítják 
a sárga- és görögdinnyét. Az éjjeliőrt: egy fél li
ter borral feltartottuk, két személy elől itatta, ós 
a lábukkal hátragurították a hátul meglapuló, 
kosarakkal várakozó 4-5 srácnak a dinnyéket. 
Amit aztán a tanulás reményében az ebéd 
után finom csemegeként vittünk annak a jő ze
nész romának, akitől tanulni akartunk valami jó 
amerikai jazz szám ot

A mi gyerekeink nem bánják, ha a  jóllakás 
után nemet mondunk a tanításhoz, és befelé 
fordulunk az ágyban, mert a számukra megfe
lelő mennyiségű zsebpénzhez könnyebben 
hozzá tudnak férni a fotel szélén lapuló hatal
mas méretű nadrág zsebéből.

De komolyra fordítva a szót. azért elmond
hatom, hogy boldog családi életet étek, igazán 
sikeresnek mondhatom magamat, s mindkét 
fiam Béluska és Robika ismert, kitűnő jazz- 
zongoristává vált, akik méltón tovább viszik a 
Szakcsi Lakatos-dinasztia nevét.
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S jé -m  v in y é -n  f i r i  d á  v iz s g á  d in  ly im b á  d á  b á já s ?

ín énusztá in dauá rindurj or putut szá pujé vizs
gá din lyimbá dá bájás toc, kár or ávut dá gtnd. 
ín október trijzásj dá aminy sz-or gátét pá vizs- 
gásztá. Máj muicinsj, dákit zsumáiátyé or sí fökut
sjlgogyi, kum в trábujít, dá muídnsj ászrá frtri jéj 
sí áíel. káré áku n-or kápátá bizonyítvány din 
tyimbásztá.

Uvig jestyé arékíc inír} vizsgázóiig, káré-sz 
bájás, Din jéj muicinsj binyé szlátijestyé bájises- 
tyé dá múlt, sí tálosj ász, ká paiyé din tyimbásztá, 
káré lor ji-j lyimbá lu mámi, szá-s fáké hászná. 
Din jéj arékíc tyár ku szkríjiíurá áré báj, Nu styíjé, 
sjé kum szá szkrijé, ká pá lyimbásztá kínvá bájási 
n-o szkrijé zsjosz, numá szíáíiie. Ku szkrijiturá d- 
áje áré báj, ká nu prisjepé sjé, kum szá szkrijé, si 
n-áfé gyakorlat ín szkrijiturá. Din jéj muicinsj ínká 
nisj nu sz-or átlát rrtsj k-o kényve, din káré ásztá 
ár puty© ínvácá, о dáké sz-or átlát, átunsj n-or 
umárát sjé-j szkriszá dS szkrijiturá Innerrtyé 
kényvfeztorá,

Uvíg jestyé s-átel bájás, káré sjigogyí binyé 
styijé, nu numá urnára, dá sí szkrijé, Jéj ny-árátö, 
ká sjé pá vizsga trábu szá styijé, ánurm  patyé 
om ínvácá, dáká áré dá gínd.

Jestyé uvig s-áíel arníny, káré, ásá gingyestyé, 
ká nyimik nu trábujé sza styijé, dásztul, dáká 
bátyi plátyestyé pá vizsgá, Jéj or szuktullt, szá 
szá-mmiré, kind vegye, ká sí tyimbásztá patyé fi

gre, Muicinsj gingyestyé, ka trij luny dásztuíy ász, 
szá szá-nveeé bájisestyé. Káré ásá sz-ápuká dá 
invácáturá, repé vegyé, k-ásztá tyár áfet om zísjé, 
káré nu szfáíeslyé bájisestyé, Jo ásá gingyészk 
rsu-j pá lume.cará áfelá lyimbá, pá káré trij Suny 
dásztu! sz-o-nvácány, si sz-o styijény. Kár átél 
zísjé, misjunyestyé.

Din lyimbá dá bájás dá doj áj dá ziiyé patyé 
szá fáka vizsga in Pisju, Uwg vínyé átél om szá 
pujé vizsgá, kóré d-áje ínvácá lyimbá nasztrá, k- 
áré dá gínd s? máj binyé szá nyé kunaszká, о intri 
bá|ás lukra, s? áré dá gínd, szá styíjé szá szíáti- 
jászká ku jéj, Kind k-a-lei om ma áflu, uvig 
tálaszá mísz. Áje szímc, ká ku umínyijé máré sz- 
áprapé Iá tyímbá nasztrá, Iá bájás, si áré dá gind 
máj múlt szá styíjé dá bájás. Jo ásá gingyészk, 
ká aminyistye szimcá máj inti lingá bájás, ká si 
lyimbá nasztrá míndrá-j, nu-j szlobod szá nyé fijé 
rusinyé dá je, st p-áje trábu sza lukrány, kit si 
bájási toc szá prisjápá ásztá.

Dáká nőj b ijá s  szimcany, ká si lyimbá nasztrá 
átélá-j, ká ákárkáré lyimbá, sí nőj fásjény átit, kit 
íásjé ákárkáré om, átunsj s-áje ony számcf, ká si 
kulturá nasztrá áré lók, intri kultúra amínyilor, si 
nőj ávény tok pá paminf. Trébé sz-o uminyiny 
lyimbá nasztrá, kit: si ált szá j gye umínyijé, D-óje 
mi-j ro gro-n szuflyít, kind k-a-fel om  má áflu, káré 
ásá gingyestyé, kS nyimik nu trábujé szá styijé. 
Hár szá tíjé lu Drágu-1 D ó im  jéj nu-sz muicinsj. 
ín ánusztá má n-o fi vizsga. ín ánu-l sj-o vinyl in 
fópu-l dá áprilus о I  máj inti,

Dá szá nu műje, ká nisj vizsgésztá nu-j ásá 
usuré, Trébujé szá síyij szá szkrij, szá umírj, kár- 
tyijé szá szkrij lu sjinyivá, szá-ntorsj, S? pá vizs- 
gásztá trábu sző lyé gác, ákár bájás jésty, ákár 
nu, Pá hászná t>o fi dáká !yó kunosty puvéstyilye, 
szokásurílye si kusztu bájásilor. Din kényilye, pá 
káré lyé рос kumpáfá si umárá, íyé рос gálá.

Háj sl fu, iy-ástylpíányí



A PROF6X Beás Nyelwízsgahely 
beszámolója
Ez év októberében immáron negyedik alka
lommal kerüli megrendezésre az államilag 
akkreditált vizsgahely általános nyelvvizsgája 
beás nyelvből, A  vizsgára ez alkalommal 30 fő 

je lentkezett
A vizsgára alap- közép- és felsőfokú nyelvtu
dással szóbeli és/vagy írásbeli vizsgára egy
aránt jelentkeztek és jelentkezhetnek vizsgá
zók,
Ez alkalommal 18 vizsgázó, szerzett különböző 
fokú „C tlp usú  nyelvvizsga-bizonyítványt, mfg 
5 vizsgázónak a  szóbelije, ugyanennyinek az 
írásbelije vo lt csak sikeres. A  vizsgára jelentke
zettek közül csupán két olyan jelentkező akadt, 
aki rosszul mérte fel tudásál és az írásbeli va
lamint a szóbeli vizsgája is sikertelen volt. 
Beás nyelvvizsga egy tanévben két alkalom
mal- tavasszal (általában április elején) és ősz
szel (általában október végén) van,
A  nyelvvizsgára 1 hónappal a vizsga kezdete 
előtt kell jelentkezni а РТЕ ВТК Romológia 
Tanszékén beszerezhető jelentkezési lap és 
csekk befizetésével ill. annak beküldésével.

A  legközelebbi nyelvvizsga beásból 2004 ápri
lis elején várható. Enné! pontosabb időpontot 
a II. szemeszter elején tudunk közölni.

A vizsgakövetelmények és a vizsgarendszer 
szintenkénti részletes leírása valamint a vizs
gák értékeléséről szóló részletes tájékoztatót 
lásd a  mellékletben.
A Beás Nyelwizsgahelyről szóló ismertető fü
zet a Romológia Tanszéken ingyen, beszerez
hető.

A BEÁS Nyelvvizsga témakörei:

1. A  család. Én és a  családom
2. Lakóhely
3. A  munka világa, napi tevékenység
4. A  tanulás világa
5. Utazás
6. A  környező természet
7. Egészség, betegség, egészségügyi 

ismeretek
8. Vendégség

VIZSGADÍ JAINK

Szóbeli „A" írásbeli „B” Komplex „ C
Alapfok: 2.700,- 3 .7 0 0 - 6.400,-

Középfok: 3 .7 0 0 - 5.800,- 9.500,-
Felsőfok: 5.300,- 7.400,- 12.700,-

II. A  VIZSGA FELÉIP lTÉ S E  ( m i n d h á r o m  f o k o n )

Szóbeli:
B eszédértés  (m a g n ó s  szöveg)
Beszédkészség (beveze tő  b e szé lge tés , kép le frás , sz itu á c ió k ) 
írásbeli:
íro tt szöveg értése  
íráskészség
N ye lv i kö zve títő  készség
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9. Vásárlás
10. Moziban, színházban (műsor, jegyren

delés, jegyváltás)
11. Étkezés
12. Tágabb környezetünk, a természet világa
13. A kisebbségek élete Magyarországon
14. Ünnepek, ünnepi alkalmak
15. Beás népismeret, beás szokások, nép

költészet: népdalok, népmesék

A felkészüléshez ajánlott irodalom

O EPERJESSÉ Ernő: A három sorsmadár, Órtítosi 
cigány népmesék. MTA Néprajz Kutató Csoport, 
Budapest, 1991.

0  KALÁNYOS Terézia: Nauá korbj -  A kilenc holló 
-  Beás cigány mesék beás és magyar nyelven 
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 
Pécs, 2002.

О KOVALCSIK Kamiin - Florílyé dá primáváré - Ta
vaszi virágok - Beás cigány énekeskönyv 1,-H. 
kötet + hangkazetta l-ll. Gandhi Gimnázium/Fii 
Cu Női Pécs, 1994.

О KOVALCSIK Katalin -  KONRÁD Imre - IGNÁCZ 
János: Aminy ku putyere - Bátor emberek Beás 
cigány történetek, szokáselbeszélések és me
sék iskolás gyermekek számára Gandhi Közala

pítványi Gimnázium és Kollégium Pécs, 2001
О KOVALCSIK Katalin - ORSÓS Anna: Fáié ku 

páru dá ar - Az aranyhajú lány- Beás cigány 
népmesegyűjtemény I, kötet Gandhi Gimnázium 
Pécs, 1994.

О KOVALCSIK Katalin; Flonlye dá primávárá - Ta
vaszi virágok I. II. Beás cigány iskolai dalos- 
könyv Gandhi Középiskola Pécs, 1994,

О ORSÓS Anna: Beás - Magyar Igeszótár Gandhi 
Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Pécs, 
2QQ2.

О ORSÓS Anna: Beás-Magyar kéziszótár Csokonai 
Vitéz Mihály Tanltöképző Főiskola Kaposvár, 1997.

5  ORSÓS Anna Beás nyelvkönyv Dávid Kiadó Ka

posvár, 2002.

О ORSÓS Anna: Fátá ku páru dá ar - Az aranyha
jú lány - Beás cigány népmesegyúitemény II. kö
tet Gandhi Gimnázium Pécs, 1998.

О ORSÓS Anna; Magyar - Beás kéziszótár Csoko
nai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár, 
1999.

О ORSÓS Jakab: Aki hallja, aki nem hallja. (Elbeszé
lések) Zala Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1987. 

О ORSÓS Jakab; Gyökerezés Zala Megyei Könyv
tár, Zalaegerszeg, 1992,

55 TENGERI Győző - ORSÓS Anna: Balatoni nádas 
berek - Beás cigány népdalok Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház Kaposvár, 1996.

A vizsgahelyről valamint a PROFEX nyelvvizsgaköz
pontról részletes tudnivalók a www.aok.pte.hu/protex 
honlapon találhatók.

http://www.aok.pte.hu/protex


Cigány tanulók 
oktatása-nevelése

A következőkben -  a hallgatói kutatói munkát megkönnyítendő -  közreadunk Máté Mihály 
Cigány tanulók oktatása-nevelóse című bibliográfiájából. Az itt található dokumentumok 
gyűjteményes kötetek.

О Aáry-Tamás Lajos (szerk.): A k ise b b sé g i om budsm an je len tése  a  c igány  gyerm ekek  

spec iá lis  isko la i oktatásáról folytatott vizsgálata tárgyában. Budapest, 1999.
О  Aáry-Tamás Lajos (szerk.): A k ise b b sé g i o m budsm an je len tése  a k isebbségek oktatásának  

á tfogó  vizsgálatáról. Budapest, 1998.
О Apró Tibor (szerk,): Értűk, velük, róluk. Békéscsaba, 1980, Békés Megyei Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet
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A kö te t m a jd h o g y n e m  h iá n y p ó tló  m unka. A kadnak ugyan szórtan vá lo g a to tt va g y  ö ssze g yű jtö tt b ib lio g rá fiá k , á m  ezek 
le g tö b b je  n e m  fr is s  k ia d vá ny , s rend re  nehezen hozzáférhe tőek. A  m u ltim é d iá s , szá m ító g é p es  eszközök te rm észe tesen  
rende lkezésé re  á lln a k  a böngé sző n e k , azonban ezek a fo rrá so k  á lta lá ba n  h iányosak.

K ö te tü n k  egyszerre  ké l rendezőe lve t kíván érvényesíten i. E g y fe lő l a lfabe tikus b ib lio g rá fiá b a  rendeztük a té teleke t. Tudva 
azt. h o g y  a szerzők sze rin ti rendezés nem  fö lté tle n ü l, s  ko rán tsem  m in d e n  ese tben  fe lhaszná lóbará t m eg o ld á s . M ás fe lő l 
te m a tiku sá n  vá lo g a ttu n k  A  közreadott iro d a lo m  p a rtiá ja  csupán M áié  M ih á ly  g yű jte m é n yé n ek , ha ú g y  te tsz ik  -  e ls ő  része. 
A  (e lso ro lá sb a n  sze re p lő  írások az ok ta tá s -n e ve lés  tágan és m eg le h e tő se n  á lta lánosan é rte ti te rü le té t reprezentá lják

A  n y o m ta to tt b ib lio g rá fiá h o z  c s a to lt C D -R O M  a M áié  M ih á ly  á lla l ö ssze á llíto tt b ib lio g rá fia  a ro m o ló g ia  tá rgykö rében . 
P rak tikus  o k o k b ó l a te lje s  g y ű jte m é n y  könyva lakban  v a ló  m e g je le n te té sé re  n in c s  le h e tősé g ü n k . N yom ta tásban  tehát 
a n n ak  két te m a tiku s  egysé ge  a kö n yv . A zo k  az o lva só in k  azonban  - s h isszük, h o g y  szép szám m a l vannak ilye n e k  -, 
a k ik  m in im á lis  szá m ító g é p es  (e lha szn á ló i is m e re tié i rende lkeznek, b izo n nya l e lig a zo dn a k  a C D -R O M  adatbázisában.
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roma újságírók a médiában
A roma újságíró-gyakornoki program hatodik 
végzős csoportjának tagjai fejezték be sikere
sen a budapesti Független Médiaközpont kép
zési program ját tavafy év végén, A  2003-as év
folyamot megelőző öt évben 49 fiatal végezte 
már el a tiz hónapos, elméletet és gyakorlatot 
kiválóan ötvöző képzést. A  Szlovákiában és 
Romániában is megkezdett hasonló képzések 
alapjául szolgáló programot a belga Evens 
Alapítvány az „interkulturális oktatásért” díjjal 
tüntette ki 2003-ban,

A  program  olyan tehetséges rom a fiatalok
nak teremt lehetőséget, akik legalább középfo
kú végzettséggel rendelkeznek, és kedvet, el
hivatottságot éreznek ahhoz, hogy újságírói 
pályára lépjenek, A  tavaly végzett tizenhárom 
gyakornok -  a korábbi évek rendszeréhez ha

sonlóan -- részt vett elméleti újságírói képzés

ben. ahol a hírlapírás, televíziózás és rádiózás 
alapismereteinek elsajátítása mellett stilisztikát 
és beszédtechnikát is tanultak. Ezek politikatu
dományi. társadalomismereti és angol nyelvi 
ismeretekkel egészítitek ki; szakmai gyakorla
tukat pedig tizennégy különböző, ismert és el
ismert lap, rádió és televízió szerkesztőségé
ben töltötték,

A belga alapítvány elismerését az Európai 
Parlament brüsszeli központjában vehették át: 
a program vezetői és résztvevői, nem sokkal a 
Magyar Rádió Márványtermében tartott évzáró 
ünnepséget: megelőzően. A budapesti Függet
len Médiaközpont folytatja a tízhónapos kép
zést programot, az újabb évfolyam 2004 tava
szán indul. További információ: www.oij.hu

(A Független M édiaközpont 

sa jtóközlem énye alapján}

http://www.oij.hu
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