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Cigányiskola vagy vegyes iskola?1
A mai Európa, az Európai Unió számos népcsoportja között egy van, amely az utóbbi évtizedben kiemelten sok politikai figyelmet kap, a cigányság, hivatalos névvel a roma népcsoport. (Csak emlékeztetőül: ezt a figyelmet Nicolae Gheorghe, romániai romának és
munkacsoportjának köszönheti – akik a nyolcvanas évek elején kiharcolták, hogy a romák –
önálló népcsoportként – szervezetként szerepelhessenek az EU-ban.) Az Európa szinte valamennyi országában élő, magát használt nyelvén, anyanyelvén sokféleképpen nevező cigányság alapvető problémáit mi is, Magyarországon is ismerjük.
CIGÁNYOK ÉS ISKOLA
A felelős értelmiség tagjai sokszor vetik föl a kérdést: miért nem szeretnek a cigányok iskolába járni? Ha konzervatív, a cigány kultúrában keresi a választ, ha liberális, inkább az iskola
elnyomó funkcióiról értekezik, amelytől nem véletlenül menekülnek a cigányok. Van azonban egy harmadik tényező is, amely az elmúlt évtizedekben drámai változást hozott nemcsak a cigány/roma, hanem a teljes társadalomban: és ez az iskolázás rohamos terjedése. Ez
az a folyamat, amely egyre több családot sodor magával, hozzájárulva egy új cigány középosztály kialakulásához.
A cigány/roma politikát megalapozó konzervatív megközelítés a rendszerváltozás óta
próbálkozik azzal, hogy az etnikai közösségek kulturális sajátosságait emelje ki, és hangsúlyozza: a nyelvet, a szokásokat, a közösségeket, a társadalmi elkülönüléseket. Ennek jegyében fogadta be hivatalosan az Országgyűlés 1993-ban a cigány/roma közösséget
tizenötödikként a nemzeti kisebbségek közé. Ezért – nem pedig a liberálisok által oly sokszor emlegetett szegregáció miatt – alakultak olyan intézmények, mint a pécsi Gandhi

1

A tanulmány alapját a Válasz Online-on (2020. május 14.) közölt, A cigány középosztályosodás már
javában zajlik! című írás képezi (https://www.valaszonline.hu/2020/05/14/gyongyospata-ciganysagforray-r-katalin-velemeny/), amely válasz Németh György Csak a cigányok feltétel nélküli kapitulációja fogadható el című írására (https://www.valaszonline.hu/2020/05/14/gyongyospata-ciganysag-nemeth-gyorgy-velemeny/). Ez a kérdés véleményem szerint az aktuális vírusveszély miatt nem váltott
ki nagyobb visszhangot. Ezért talán érdemes visszatérni Németh György szerencsétlenül fogalmazott
felszólítására. Mert nem csak arról van szó, miként számolható fel a számos térségben koncentráltan
élő szegénység. Hanem főként arról, hogyan lehet és kell a roma/cigány felemelkedést oktatás- és
foglalkoztatáspolitikával is megtámogatni.
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Gimnázium, a szolnoki Roma Esély Szakiskola vagy a
Pécsi Tudományegyetemen belül – más kisebbségi
az akkori hallgatók
tanszékekhez hasonlóan – a Romológia Tanszék, toma már diplomás
vábbá számos kisebb általános iskola, amely nemzetiszakemberek
ségi intézményként a nyelvet és kultúrát is oktatja. A
liberális nézőpont viszont a cigány/roma közösségek
emberi jogaiból kiindulva a közösségek problémáit társadalmi-gazdasági kérdésként fogja
föl, és igyekszik e szerint kezelni őket. Ennek a megközelítésnek a letéteményese máig a
Central European University (CEU) és az Open Society Institute (OSI). Ebből a szempontból csak azok az iskolák elfogadhatók, amelyek osztályaiban az etnikai arányok a lakónépességnek felelnek meg, éppen ezért jogellenes „cigányosztályt” létesíteni. Az alábbiakban
bemutatok egy eseménysort, amelyet ez a helyzet indított el.
A finom disztinkciók a valóságban nem mindig tükröztethetők vissza. Tudjuk, hogy a
„cigányiskolák”, cigány osztályok léteznek, és legjelentősebb hányaduk nem a roma lakosság
önálló kulturális igényeinek kielégítése céljából jött létre. Jóindulattal fogalmazva: többségük egyszerűen csak a helyi gyerekek befogadását szolgálja mindenféle szegregációs vagy integrációs program és szándék nélkül. Ám szem előtt lehet tartanunk azt a jogi helyzetet is.
hogy a tanulók etnikai hovatartozásának nyilvántartásba vétele és az e szerint való cselekvés
az iskolarendszerben tilos. Az etnikai hovatartozás elismerése vagy el nem ismerése egyéni
jog, amivel kiskorúak esetében a szülők élhetnek – ezért a népszámlálások is csak ilyenképpen adnak adatot a népességről. Tehát állampolgárként, iskolaigazgatóként vagy tanárként
nem szabad egyik etnikai csoport tagjait sem kedvezményezni vagy hátrányos helyzetbe
hozni, egyáltalán a gyerekek ilyen megkülönböztetése tiltott cselekvés. Ennek ellenére működnek kisebbségi iskolák, egyetemi tanszékek, amelyek azonban felnőttek (iskolák esetében
szülők, a felsőoktatás esetében felnőtt személyek) döntése alapján iskoláznak be gyerekeket.
A nemzetiségi iskolázás legitim – így természetesen a cigány, roma iskolák is, amennyiben
nemzetiségiek. Más a helyzet akkor, amikor nem etnikai-nemzetiségi program alapján működő iskoláról van szó. Ha ilyen iskolában valamelyik etnikai csoport gyermekeit másoktól
elkülönítenek, s az elkülönítésnek nincsen szakmai alátámasztása – például a nyelvoktatás –,
akkor joggal vitatható a helyzet. Márpedig ilyen helyzetek az ország sok pontján előfordulnak, kiváltképpen pedig falusias térségekben.
Más a helyzet a nemzetiségi programmal működő iskolák esetében. A Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszéke azután jött létre, hogy az egyetemen már minden nemzeti kisebbségnek volt tanszéke részint saját kultúrájuk ápolása, részint a tanár- és tanítóképzés
megvalósítása céljából. Kérdésünk szempontjából még fontosabb, hogy megalakult és sikerrel működött a Gandhi Gimnázium a cigány, roma lakosság kultúrájának átörökítésére.
Ezért történt, hogy elsősorban e gimnázium alapítói és tanárai közül kerültek ki az új tanszék tagjai. Az első hallgatók túlnyomó többségét részben a Gandhi érettségizettei, részben
az ország más térségeiből érkezett cigányok adták. Az akkori hallgatók ma már diplomás
szakemberek, az újabbak pedig úton vannak hasonló életpályák felé.
A Gandhi Gimnázium első tanulóit leendő tanáraik a Dél-Dunántúl elmaradott falvaiban gyűjtötték össze, az általános iskolák ajánlása és saját megfigyeléseik alapján. Civil
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szervezeteket hoztak létre támogatásukra, a Gandhi
Gimnázium pedig új módszerekkel és eszközökkel kéaz iskolázás beavatkozik
szítette fel őket a továbbtanulásra. A szolnoki Roma
az ősi rítusba
Esély Szakiskola a város peremkerületeiből és a megye
legrosszabb helyzetű falvaiból rekrutálta tanulóit. Érettségizettei továbbtanultak, vagy végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak. Bár az utóbb említett iskola a politikai
adok-veszek harcokban sajnos megszűnt, volt tanulói sikeres pályafutást mondhattak magukénak.
A Gandhi Gimnázium máig működik, de egyre nehezebben talál beiskolázható gyereket. Ennek az a fő oka, hogy a Dél-Dunántúlon ma már a legszegényebb cigánysorról is lehet, sőt szokás továbbtanulni, és ezután szinte bármilyen úton el lehet indulni a
felsőoktatásban is. Az alternatív iskolák növekvő népszerűsége mutatja, hogy igény van a
„népoktatáson” túli specializált, sajátos nevelési-oktatási módszereket alkalmazó iskolákra.
Ezek többsége nem a „hátrányos helyzetűek” kiegyenlítő oktatását nyújtja, hanem magas
színvonalú egyénre szabott oktatást. Dehát miért lenne képtelenség az alternatív „cigány iskola”? (Felzárkóztatási célú oktatási intézménytípus lényegében csak egyetlen van, a gyógypedagógiai iskola, amely speciális feladatot teljesít.)
Egy korábbi tanulmányomban (Forray, 1997) azt próbáltam összefoglalni, hogy az iskolázatlan, a társadalommal és minden intézményével bizalmatlan cigány emberek miért utasítják el az iskolát, és egyáltalán hogyan vélekednek róla. Hogy ez az attitűd mennyire
elterjedt manapság, azt nehéz lenne megbecsülni, és én nem is vagyok rá képes. Az azonban
meggyőződésem, hogy az iskola – mint a nevelés-oktatás helye és mint közintézmény – képes arra, hogy kezelje ezeket a magatartásokat, ahogyan Kozma (2018) megfogalmazta.
BE KELL MENNI AZ ISKOLÁBA!
A kilencvenes évek óta sok és nagy változás történt az iskolában – nemcsak úgy általában,
hanem például a cigány/roma népcsoport vonatkozásában is. Erről a statisztikák is meggyőznek. Feltűnő, bár nem véletlen, hogy a cigányság köréből a nők vannak többségben a
középfokú és felsőoktatásban.
A cigány fiatalok tanulásával, pályaválasztásával foglalkozó szakemberek egy része nem a
szociológiai kutatásban jól ismert mobilitási mutatókkal magyarázza a népcsoport lemaradását az iskolázottságban, hanem a marimé-re utal2 (amelynek jelentése: „tisztaság”); erre a tartós közösségképző elemre, amely nemcsak a nyelvet is beszélő, magukat romának definiáló
csoportok számára meghatározó. A lányokat – ahogyan a nem roma tradicionális társadalmakban is – ez a parancs arra figyelmezteti, hogy szűzen kell férjhez menniük. Erre a legbiztonságosabb megoldás, ha a nemi érés után hamarosan házasságot kötnek, mielőbb gyereket
szülnek. A férfiak mentesek e parancs alól, szabadabban, sőt szabadosabban nevelkednek és
élnek. Az iskolázás beavatkozik az ősi rítusba, mert a kislány még iskolás a nemi érés

2

A szerző itt a Németh György említett cikkében kifejtett gondolatra reflektál (A szerk.)
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elérésékor, ezért vagy abba kell hagynia a tanulást, és
férjhez kell mennie, vagy esetleg a családtól kap felegy olyan komplex társamentést a házasságkötés alól. A magyar cigányok (rodalmi folyamat vizsgálata,
mungrók) számára ezek az ősi tilalmak már kevésbé,
mint az oktatás terjedése,
rejtettebben érvényesek – magát a nyelvet sem ismerik.
nem dönthető el igen-nem
Ám a korai családalapítás követelménye rájuk is vonattípusú kérdésként
kozik. De gondoljunk csak nem cigány őseinkre! Hasonló szabályok voltak érvényesek náluk is, a
parasztságnál még a 20. század elején is.
A cigány középiskolások és egyetemi hallgatók között érzékelhetően több a lány, mint a
fiú. Úgy gondolom, a kétféle nevelés rejlik a lányok aktívabb és sikeresebb tanulása, továbbtanulása mögött. Ennek lényege, hogy a lányoknak komoly kötelezettségeik vannak a saját
jövőjükre nézve is, erre nevelődnek kisgyermekkoruktól kezdve. A fiúkat kevésbé kötik a
szabályok, ők a világban tájékozódnak, igyekeznek jövedelemre szert tenni, érvényesülni
(Forray, 2017).
Azokban a családokban, amelyekben ma a továbbtanulók nevelkednek, a szülők, idősebb testvérek, rokonok már maguk is tanultak iskolában, ha nem is jutottak el magasabb
szintekig. Ha nem volt módjuk tanulni, akkor is fontosnak tartják és támogatják gyermekeik, különösen lányaik tanulását. (Lásd e kérdésről például: Óhidy, 2016; Raffael, 2020..
Fiúkról hasonló kötetet nem ismerek – lehet, hogy nem is készült ilyen.)
Kétségtelen, hogy a felsőfokú továbbtanulás nem a legszegényebb családokból indulókra
jellemző. Ez természetes: bármilyen oktatási statisztikát áttekintve jól láthatók az egyes társadalmi rétegek közötti különbségek a felnőttek és gyermekeik iskolai végzettségben. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a hagyományos parasztság gyermekei csak az elmúlt évszázad
40-es éveitől – előbb a népikollégium-mozgalom, a NÉKOSZ, majd pedig politikai nyomásgyakorlás eredményeképpen született döntések nyomán – jelentek meg egyre nagyobb
számban az oktatás korábban privilegizált színhelyein. Mára a parasztság, mint foglalkozási
csoport, gyakorlatilag felszámolódott.
A cigányságnak a társadalom peremén élő csoportjai másoknál később jutottak el a formális iskolákba. Nagy Pálnál például (1999), találunk drámai adatokat iskolázottsági helyzetükre. Az 1961-es párthatározattal az MSZMP KB Politikai Bizottsága célul tűzte ki a
magyarországi cigányság oktatási, foglalkoztatási és lakhatási helyzetének javítását. Az 1970es évek második felében a cigány munkavállalók már rendelkeztek munkahellyel, azonban
csak betanított vagy segédmunkásként tudtak dolgozni. A cigánytelepek felszámolása is előrehaladt, de a szegregáció korántsem szűnt meg. Az 1980-as évekre egyértelművé vált, hogy
a cigánypolitika valójában nem hozta a várt eredményeket. A rendszerváltástól folyamatosan
új megoldásokkal kísérleteztek a cigányság helyzetének javítására (Hajnáczky, 2015).
Ugyanakkor – ahogy fentebb volt róla szó – van ebben az ítéletalkotásban jelentős túlzás
is. Ha kormányzati célként azt feltételeztük, hogy a cigány lakosság olyan eredményeket érjen el képzésben, foglalkoztatásban, mint más nemzeti kisebbségünk vagy az országos átlag,
akkor valóban sikertelenségről kell szólnunk. Valójában azonban egy olyan komplex társadalmi folyamat vizsgálata, mint az oktatás terjedése, nem dönthető el igen-nem típusú
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kérdésként. Hiszen ha minden egyes esetben az dönti
el a fiatal ember továbbtanulási szintjét és irányát,
Vajon nem vette ezt észre
hogy melyik társadalmi csoportba tartoznak a szülők,
az iskolai munkát felügyelő
akkor nem is érdemes aktuális szociológiai vizsgálatoegyetlen régebbi vagy újonkat végezni. Más kérdés, hogy segíteni kell a fiataloknan alakult szervezet sem?
nak, hogy ne csupán a szülői mintákat kövessék,
hanem próbálkozzanak más irányban is.
Évek, sőt évtizedek óta vannak olyan támogatások, amelyek segítséget igyekeznek nyújtani a fiataloknak a szabad vagy szabadabb iskola- és pályaválasztáshoz, tanuláshoz. Ilyenek
az ösztöndíjrendszerek is, amelyek különböző formákban, a jobb hatékonyságot keresve a
kilencvenes évek óta működnek a cigány fiatalok tanulásának segítésére – de ott vannak a
felsőoktatásban működő, hátrányos helyzetűeket támogató állami és egyházi szakkollégiumok is. Ezek hatékonyságát rendszerszinten még nem vizsgálták, valójában azonban mindannyian tudjuk, hogy a tanulás, a továbbtanulás évszázadok óta ismert és bevált eszközei.
Kérdés azonban, hogy az ilyen, egyéni teljesítményen alapuló, illetve azt ösztönző támogatás
az egyetlen hatékony megoldás-e, vagy érdemes keresni mást is. Az ösztöndíj fenti formái az
egyéni teljesítményt támogatják, ám vannak olyan közösségi együttesek, amelyből ezen az
úton nehéz, vagy éppen lehetetlen kilépni egy gyereknek, egy serdülő fiatalnak.
De hogyan is lehet kilépni, kitörni abból az ördögi körből, amelyet a szélsőséges nyomor, iskolázatlanság, lenézés teremt, ahol a beilleszkedés, elfogadás egyetlen terepe az a kis
közösség, melynek minden tagja egyaránt kirekesztettnek tekintheti magát? Csakis nagyon
sok támogatással. Ezt a támogatást ott kapják meg a gyerekek, vagy legalábbis némelyikük,
ahol elhivatott, őket elfogadni képes tanítók, tanárok dolgoznak.

EGY NEHÉZ ESET
A gyöngyöspatai iskola közelmúltbéli esete sajátos ellenpéldát mutat be. Itt a helyi cigány
gyerekek egy osztályba különítve tanultak, túlnyomó részben sikertelen iskolai pályafutásuk
során. Ez volt az alapja annak, hogy hosszú pereskedés után a bírósági döntés jelentős anyagi
kártérítésre kötelezte az iskolát, illetve a fenntartót. Lehet, hogy a gyöngyöspatai iskolában
nincsen támogató pedagógus? Lehet, hogy mire valamelyikük segített volna, már annyira
eldurvultak a viszonyok a cigánytelep lakói és az iskola között, hogy nem tudott egy-egy személy cselekedni? Lehet, hogy az egy évtizede folyó vizsgálatok, feljelentések tovább rontották a kapcsolatokat? Vajon nem vette ezt észre az iskolai munkát felügyelő egyetlen régebbi
vagy újonnan alakult szervezet sem? Nem segített egyetlen erre hivatott oktatási szerv sem,
hogy a problémákat leküzdjük? A kérdésekre nincsen válaszunk. Ezért jogosnak tűnik az a
feltételezés, hogy a kisváros iskolája – és önkormányzata – éveken át magára hagyatva küzdött a tornyosuló problémákkal.
A most lezárult per megalapozása tíz éve kezdődött; a benne „szereplő” lányok egy része
már saját gyermekét gondozza. Azóta volt per a helyi rendőrök viselkedése, cigányellenessége miatt is, amely része ennek a keserves történetnek. 2010-ben a Magyar Gárda kezdett
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akciót egy elszegényedése miatt öngyilkosságot elkövetett helyi gazda esete ürügyén. Napokon át rettegésben
spontán szegregációt
tartották a cigánysor lakóit. Feischmidt Margit és
eredményezve egyfelől,
Szombati Kristóf alapos elemzésében mutatta be a helyi
rombolva a hagyományos
folyamatokat (2018). Megállapítják, hogy a konfliktus
közösségi kultúrát másfelől
középpontját a gettóba szorított mélyszegénységben
élő romák és az elszegényedés által fenyegetett falusi
alsó középosztály képezték.
Tehát nem előzmény nélküli a figyelem, alkalmasint a hatalmas kártérítés is ezzel áll
kapcsolatban. A kisebbségi ombudsman 2011 áprilisában tette közzé jelentését a 2011 márciusában Gyöngyöspatán történt események vizsgálatáról. A kisebbségi biztos a félkatonai
szervezetek járőrözésén és a rendfenntartó szervezetek mulasztásának vizsgálatán túl kiterjesztette vizsgálódását a település általános iskolájára is. Tényfeltárása során ugyanis jelzéseket kapott a roma gyerekeket ért sérelmekről, legfőképpen osztályok szintjén történt fizikai
elkülönítésükről.
A közvélemény a kártérítést sokallja. De hogyan lehetséges, hogy a fenntartó – előbb a
helyi önkormányzat, utóbb pedig a közoktatásért felelős Klebelsberg Központ, illetve a Hatvani Tankerületi Központ – nem vette észre az évtizedes problémát? Hogy nem készült fel a
kezelésére? Hogy nem tett semmit a megoldására? Honlapjaikon még utalás sincs az iskolára, még abból az időből sem, amikor pedig már megkezdődött az országos véleménygyűjtés az ügyben. (2020. május 17-én volt olvaható a hír, hogy 99 millió forint kártérítést kap
60 gyöngyöspatai roma diák, mert a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában
jogellenesen elkülönítették őket társaiktól és alacsonyabb szintű oktatást biztosítottak számukra.)
Az ország gazdasági válság sújtotta területein – különösen Észak-Magyarországon, az Alföld északi és keleti részén – számos olyan térség van, ahol a gyerekek jelentős része az iskolát fölösleges tehernek éli meg. Eközben a konzervatív irány képviselői a cigányság kulturális
fölemelkedése szükségességének érvén keresztül próbálják a cigány/roma értelmiséget elfogadtatni a többségi társadalommal, míg a liberális irányzatot képviselők a társadalmi egyenlőség jegyében a cigány közösségeket nagyrészt azonosították a kirekesztettekkel és
elnyomottakkal. Ezenközben pedig az oktatás tömegesedése terjed tovább – ráadásul a gyerekek száma fogy, így a cigány/roma származásúak mind több térségben kerülnek többségbe
az iskolákban, spontán szegregációt eredményezve egyfelől, rombolva a hagyományos közösségi kultúrát másfelől.
További szempont lehet a helyzet megítéléshez a szegregáció létezése vagy elutasítása. A
fentiekben körvonalazódóhoz hasonlóan súlyos, mondhatni eltorzult társadalmi-oktatási
helyzetben persze nehéz véleményt alkotni. Az iskolai szegregáció (elkülönítés, eltávolítás)
olyan fogalom, amelynek nincsen semmilyen pozitív tartalma. Jóllehet az egyes, egymástól
jelentős szempontokból különböző gyermekcsoportoknak lehetnek olyan adottságai, amelyek következtében nem elkerülhető el az „elkülönítés”, „elkülönülés”. Ilyen elkerülhetetlen
tényező a lakóhely – és a leghevesebb szegregációt bírálók is csődöt mondanak, ha erről van
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szó. Az alábbi áttekintésben olyan iskolákról és településekről lesz szó, ahol a szegregáció ellen joggal tiltakozók sem tudnak ellenérvekkel fellépni.

a Jelenlét Program
illeszkedik az adott
település adottságaihoz

TÁMOGATÁS MÁSKÉNT
Vajon van-e „harmadik út”? Az elmúlt évtizedek folyamatai felhívják a figyelmet arra, hogy
erőteljesen megindult a cigány/roma társadalom szerkezeti átalakulása. Kiformálódni látszik
egy arányaiban még kicsi, de meglehetősen gyorsan növekvő cigány középosztály. Egy olyan
középosztály, amelybe nem csak a törvényesség határain egyensúlyozó vállalkozások, az
anyagi gyarapodás vagy a tömegmédiában történő szereplés vezet – hanem az iskolázás hagyományos útja is. De adódik a kérdés: hogyan történhetnek meg az első lépések azokban a
községekben, városszéli telepeken, ahol nyomorgó cigány, roma csoportok élnek (Forray,
2018)?
Sok olyan civil szervezet működik, amely a legnehezebb körülmények között élőket,
köztük a cigányokat támogatja. Élelmiszert, ruhaneműt visznek a legszegényebb falvakba, és
osztanak szét a lakosok között. Vannak civil és egyházi szervezetek a közoktatásban is, amelyek egy-egy település, egy-egy iskola hátrányos helyzetben élő tanulóit támogatják anyagilag és főként segítő oktatással. A civil és egyházi szervezetek némelyike nem egyetlen
iskolára, nem egyetlen vonzáskörzetre koncentrálja tevékenységét, hanem kisebb-nagyobb
térségekre. Az önszervező civil és egyházi szervezeteken kívül van ilyen céllal indított államikormányzati program is, az évek óta folyó, tanodák működését támogató pályázati program.
A következőkben nem ezek egyikét mutatom be, hanem egy újabb, országos kezdeményezést.
Az ígéretesnek látszó fejlesztési modell kialakítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
(MMSZ) elképzelése alapján és irányításával történik, EU-s támogatás finanszírozásával. A
Jelenlét Program 2016-ban a Magyar Örökség díjazottja lett.
A Jelenlét Program főbb területei a szociális támogatás, a közegészségügy, a lakhatás, a
foglalkoztatás, a helyi gazdaságfejlesztés, az oktatás és a közösségfejlesztés, nagy hangsúlyt
fektetnek továbbá a zene és a sport integrációs szerepére. A program mindig személyre szabott segítséget nyújt, azaz például nem az egész falu problémáit akarja megoldani, hanem
egyénekét, családokét.
A Máltai Szeretetszolgálat már közel egy évtizede dolgozik az ország legszegényebb és a
leszakadt cigányság szempontjából legproblematikusabb településein; Monoron, Dálnokon,
Tiszadobon, kormányhatározat nyomán a Szolnok megyei Tiszabőn és Tiszaburán, két
olyan nagyobb lélekszámú településen, ahol a lakosság szinte teljességben cigány (romungro). Ezek mellett az ország más pontjain (Baranya, Heves, Tolna megye) vannak fejlesztéseik.
A tervek szerint (amelyet kormányhatározat is támogat) 300 településen indulnak programok. A Jelenlét Program illeszkedik az adott település adottságaihoz, a mélyszegénységgel
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érintett, gettósodott területeken kíván hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani a rászorulóknak. A program első
rokonszenves és reményt
leírása 2011-ben született. A kötetben (Bátki, 2011) a
keltő, hogy a programok
programban dolgozók és résztvevők számolnak be taközponti eleme a gyermek
pasztalataikról.
A program pontos leírását idézem: „A Jelenlét típusú szociális munka az EU-s fejlesztéspolitikai nómenklatúra szerint nehezen indikátorozható módszertan, hiszen kezdetben nincs stabil tudásunk a telepről. Elvárás talán annyi
lehet csak, hogy a Jelenlét igyekezzen elérni a telep minden háztartását; ez egy bemeneti indikátor lehet, de kimeneti indikátort a Jelenléthez nem lehet kapcsolni, legfeljebb annyiban,
hogy ha a szociális munkásnak rendelkezésére állnak különféle eszközök, akkor azokat használja, és erről a használatról adjon jelentést. A Jelenlét kezdeti szerepe ugyanis nem más,
mint egy pontos szociális (és esetleg gazdasági, környezeti) diagnózis felállítása az adott telepre vonatkozóan. Már a diagnózis felállítása során lehet és minden bizonnyal kell is pl.
családsegítést végezni, jogi tanácsadást adni, adósságkezelési megoldásokat keresni, de hogy
pontosan milyen eszközmixre van szükség a telep segítése érdekében, azt csak a diagnózis
felállítása után tudjuk megmondani. És ha megvan a diagnózis, akkor az abból következő
cselekvési terv már indikátorozható” (Kiss, Lantos, Marozsán és Németh, 2013).
Melyek a legfőbb újdonságok a programban? Az első az, hogy nem kormányzati hivatalból irányítják a fejlesztéseket, hanem a helyszíneken. Ennek az ad jelentőséget, hogy a helyszíneken határozzák meg azokat a támogatandó pontokat, amelyek a kiinduláshoz alapot
nyújthatnak. Magukat a helyszíneket – a tervezett 300 települést – hosszabb, alapos vizsgálatok, összehasonlítások alapján választották ki. Ebben egyetemek nyújtottak segítséget.
Rokonszenves és reményt keltő, hogy a programok központi eleme a gyermek – ahogy a
programokban szerepel, a „fogantatástól a foglalkoztatásig”. Olyan településekről van szó,
ahol a lakosság szinte teljes egészében, vagy túlnyomó többségében cigány, s ezekben a családokban sok gyermek él. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztésekben első helyen az óvodák, iskolák,
napközik állnak, s ezeket egészíti ki a szülők számára szervezett munkalehetőségek megteremtése. Tiszaburán például a vírushelyzetben fontossá vált arcvédő maszkokat készítenek,
másutt használt elemeket bontanak – olyan tevékenységek ezek, amelyek fontosak, és egyben megfelelő szervezés, vezetés mellett bárhol indíthatók, ahol munkáskéz van. Több éve
folyik ilyen program Tiszabő, Tiszabura, Tarnabod és Gyulaj községekben is.
Ahogy a fentebb idézett leírásban is kirajzolódik, a pontos cselekvési terv a helyszín adottságaihoz igazodik. Ehhez először dokumentáció – diagnózis – készül, amelynek alapján kiválasztják a konkrét tennivalókat. A már működő modellek (pl. Tiszabura, Tiszabő) azonban
nem csupán a falu iskoláját újítják meg, hanem a falu egészét.
Az eredmények joggal válthatnak ki elismerést. Ám lehet hiányérzetünk is. Többé-kevésbé hiába keressük a pontos híradásokat a beruházás, a közösségfejlesztés értékeléséről.
Jobbára csak újsághírekből, riportok állnak rendelkezésünkre. Ahogyan e tevékenységet
megalapozó, már hivatkozott könyv (Bátki, 2011) is jobbára csak riportkötet. Érdekes olvasmány, de nem tudományos elemzés. Higgyünk a fejlesztések sikerében, nézzük meg,
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kérdezzük meg a fejlesztés haszonélvezőit – ám jó
lenne, ha tudományos igényű elemzésben is láthatnánk a miértek és hogyanok kérdéseire adott, adható
válaszokat.
ÖSSZEGEZÉS

A cigány/roma középosztály
fiatal tagjainak mai vívódásába is szívesen bekapcsolódik a pártpolitika.
Nem jól teszi!

Igaz lehet, hogy a cigányság gyakran tapasztalható iskolaellenességének gyökerei a hagyományokban kereshetők. A közösségbe tartozás vagy az ebből kiszakadás dilemmája ma is aktuális, mint azt számos újabb esettanulmány bizonyítja (lásd például az idézett könyveket). A
pusztán emberi jogi megközelítésnek pedig éppen abban nincs igaza, hogy elveket akar alkalmazni – a valóságos élet ismeretének hiányában. Elveket, amelyek kétségkívül helytállók,
de amelyeket nem lehet és nem szabad felelőtlenül és a konkrét helyzet ismerete nélkül erőltetni. Igaza van a konzervatív oldalnak, amikor arra figyelmeztet, hogy a hagyományos közösségek felbomlása deklasszálja a cigányságot, és egy individualizálódó társadalom legaljára
sodorhatja. Persze igaz lehet az is, hogy a liberális egyenlőségelv mélyén – amely nem szívesen vesz tudomást kollektív nemzetiségi jogokról, és jobbára csupán az individuális jogokat
hangsúlyozza – egy birodalmi megközelítés (az amerikai) húzódik, amely csak társadalmi
egyenlőtlenségeket ismer, a közösségek közti egyenlőtlenségekre nem figyel.
Mindez véleményem szerint a cigány/roma középosztályosodás gyermekbetegsége. Ezek
a közösségek manapság épp úgy bomlanak fel, ahogy az első világháborút követően a paraszti társadalom bomlott fel, kibocsátva magából a „népi értelmiségieket”. Az ő „királyi útjuk” is az iskolázáson keresztül vezetett, számtalan buktatóval és egyéni tragédiával. A népi
értelmiség kiformálódását megzavarta a Rákosi-korszak politikája, amely a saját szolgálatába
akarta állítani a „nép fiait”. A cigány/roma középosztály fiatal tagjainak mai vívódásába is
szívesen bekapcsolódik a pártpolitika. Nem jól teszi! Ez az átalakulás politikától függetlenül
megy tovább, és ma még nem látjuk a végét. A társadalomkutatók felelőssége – mindkét oldalon –, hogy ne uralják, hanem támogassák ezt a nagy társadalmi átalakulást (Kozma,
2015).
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