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Bevezető

Bevezető

A magyar köznevelés és felsőoktatás jogszabályi környezeté-
ben az elmúlt néhány évben nagy változások történtek. E vál-
tozások nyomait a cigány/roma nemzetiségi oktatás is magán 
viseli, ám arról, hogy ezek milyen mértékben érintették e nem-
zetiség nyelveinek és népismeretének oktatását a köznevelési 
intézményekben, kevésbé tudunk. 
 Magyarországon a nemzetiségi nevelés, oktatás tudás-
anyaga most is (korábban a kisebbségi oktatás címszó alatt) 
két tantárgy keretei között a nyelvoktatás és a népismeret ok-
tatása során valósul meg. 
 A cigány nemzetiségi nevelés, oktatás keretében megvaló-
suló nyelvi és/vagy népismeret tantárgyak tanításának fontos 
célja, hogy hozzájáruljanak a hazai cigány/roma nemzetiség 
kultúrájának közvetítéséhez és az identitás tudatosításához.
 A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási forma a 
romani és a beás nyelv esetében lehetőséget ad a tanulóknak 
a legnagyobb számú magyarországi nemzetiséghez tartozó kö-
zösségek nyelveinek megismerésére, a nyelvvesztett családok 
gyermekeinek e nyelvek meg-, ill. visszatanulására.
 A magyarországi cigány csoportok által beszélt nyelvek 
használati színterei és funkciói jelentősen visszaszorultak, e 
folyamatok mind-mind a nyelvcsere intenzívebbé válásához 
vezetnek. Nyelv- és oktatáspolitikai szempontból ezért nagy 
jelentőséggel bír az a tény, hogy e nyelvek az iskolában, tan-
órai keretben oktathatók. Ez a lehetőség azonban csak akkor 
jelent értékközvetítést és presztízsnövekedést, amennyiben a 
folyamat a nyelvtanításhoz szükséges (személyi és tárgyi) fel-
tételrendszerek megléte mentén valósul meg. 
 A népismeret mint iskolai tantárgy sajátosságából – misze-
rint a család érték- és hagyományközvetítő szerepét és azok 
tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia – számos cél és feladat 
is adódik. A cigány nemzetiségi nevelést, oktatást vállaló isko-
lák tanulói a kerettanterv előírásai szerint megismerkednek a 
legfontosabb hagyományokkal, az életmódbeli szokásokkal és 
a nemzetiség kultúrájával. Erre építve az életkori sajátosságai-
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kat figyelembe véve, a fokozatosság elve alapján szereznek is-
mereteket a nemzetiség történelméről, néprajzáról, nyelvéről, 
irodalmáról stb.
 A népismeret tantárgy tanulása a tanulók számára lehe-
tővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal 
szemben, tudatosabbak magukkal, s ezáltal válnak majd más 
nemzetiségek és népek, különböző kultúrák elfogadására is al-
kalmassá.
 A célok teljes körű megvalósulását nehezíti, hogy bár a va-
lóságban a nemzetiségi nevelésben, oktatásban való részvétel 
nem alanyi és másokat kizáró jog, az Alaptörvény formálisan is 
lehetővé teszi, hogy a nemzetiséghez tartozókkal egy sorban 
a nemzetiséghez nem tartozók is a nemzetiségi pedagógiai 
program szerint tanuljanak, mégis a korábbi szabályozást ér-
demben megismételve – továbbra is kifejezetten a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek (alanyi) jogaként jelöli meg az anya-
nyelvű oktatáshoz való jogot. Így még mindig kevés lehetősége 
nyílik a nem az adott nemzetiséghez tartozónak megismerni 
egy másik nép kultúráját.
 Azért, hogy lássuk, hogyan alakult a nemzetiségi okta-
tás célja, illetve annak küldetése, valamint az új jogszabá-
lyi környezet milyen irányba tereli a nemzetiségi oktatást, a 
2013/2014-es tanévben végzett köznevelés-statisztikai adat-
gyűjtés (KIRSTAT) adatbázisában szereplő cigány/roma nemze-
tiségi oktatást folytató intézmények körében vizsgálatot foly-
tattunk, melynek eredményeiről adunk most számot. 
 A kiadványban előbb a cigány/roma nemzetiségi nyelve-
ket, majd a népismeretet oktató intézmények helyzete, az ok-
tatás személyi és tárgyi körülményei kerülnek bemutatásra. 
 A kiadvány záró részében helyt kap néhány – egy, közös 
interjúterv (1. sz. melléklet) alapján készült – interjú is, amely 
azon intézmények vezetetőivel és/vagy oktatóival készült, ahol 
a tanév során nemzetiségi nevelés-oktatás zajlott. A pedagó-
gusokat egy standard interjúterv alapján a pécsi Oktatás és 
Társadalom Neveléstudományi Doktori iskola hallgatói kérdez-
ték meg az intézményükben zajló nemzetiségi nevelés-oktatás 
tapasztalatairól.

Pécs, 2015. július 10.
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A nemzetiségi oktatás 

Magyarország kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos politikájá-
nak hangsúlyos eleme – az Alaptörvény mellett – a 2011. évi 
CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól1 szóló (a további-
akban: nemzetiségi törvény), amely – egyéb jogaik mellett – 
meghatározza a kisebbségi közösségek nyelvi jogait is. 
 2012. január 1. előtt 12 nemzeti kisebbség, illetve 1 etnikai 
kisebbség (a cigányság) volt Magyarországon, majd nemzetisé-
gi törvény hatályba lépése miatt megszűnik a nemzeti, illetve 
az etnikai kisebbség fogalma, helyükbe egységesen a nemze-
tiség kifejezés lép. Eszerint nemzetiségnek minősül: a bolgár, 
a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a 
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 E törvény értelmében „22. § (1) nemzetiségek által hasz-
nált nyelvnek számít a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a 
német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás, a to-
vábbiakban együtt: roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlo-
vák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az örmény 
nemzetiség esetében a magyar nyelv is.
 (2) Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét kö-
zösség-összetartó tényezőként ismeri el. Tekintet nélkül arra, 
hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója, támogatja a 
nemzetiségek által használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi 
köznevelésben. A nemzetiségi köznevelés többletköltségét – 
jogszabályban meghatározott módon – az állam viseli. (5. § (1).”
 2012 szeptemberében hatályba lépett A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény2. E rendelet mellékleteként 
kiadott Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) rendelke-
zései határozzák meg az érvényes értékeket, műveltségképet, 
tudás- és tanulásértelmezést.
 A magyarországi cigány/roma nemzetiségre vonatkozóan 
a nemzeti alaptantervben ez áll: „A NAT fontos szerepet szán 
az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti ön-
tudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetisé-
gekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből következően 
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a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jel-
lemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a 
tartalmi szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás 
minden szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek.”
 A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési fel-
adatok és műveltségi tartalmak a képzési szakasz sajátosságai 
szerint több változatban is kimunkált dokumentumokban, a 
kerettantervekben3 öltenek testet, amelyek egyben a NAT és 
helyi tanterv között közvetítő, szabályozó, korlátozó funkciót 
látnak el.
 Jelenleg a magyarországi iskolák elfogadott pedagógiai 
programok szerint működnek, amelyeknek egyik legfontosabb 
eleme a helyi tanterv. A helyi tantervek a NAT-ra épültek, az Ok-
tatási Minisztérium által készíttetett kerettantervek pedig köz-
tes szabályozóként lépnek be a NAT és a helyi tantervek közé.
 A NAT, a kerettanterv és a helyi tanterv funkcióját a köz-
oktatási törvény meghatározza. A kerettanterv az átjárhatósá-
got és a rendszerszerűséget biztosítja, a NAT-on alapul. A NAT 
tehát a kerettanterv fejlesztésének kiindulópontja, amelyben 
nem iskolafokozatonként, nem iskolatípusonként, nem évfo-
lyamonként, hanem együttesen, a tantárgyi logikába integ-
rálva jelenik meg az a műveltséganyag, amelyet a köznevelési 
intézményekben a pedagógusoknak át kell adniuk.
 A mindenki számára kötelező kerettantervek mellett ki-
adásra kerültek a nemzetiségi iskolák kerettantervei is. 
 A nemzetiségi nevelés-oktatás szabályait valamennyi nem-
zetiség, köztük a cigányok/romák esetében is egységes jogsza-
bályi feltételek határozzák meg. Megszervezésének kezdemé-
nyezése, az abban való részvétel a szülők írásos igénye alapján 
valósul meg, az időkeretét, tartalmát meghatározó jogszabá-
lyok (irányelv, kerettantervek) az országos nemzetiségi önkor-
mányzatok egyetértésével kerültek kiadásra. A nemzetiségi 
nevelést, oktatást az irányelvben meghatározottak szerint kell 
megszervezni, a nemzetiségi kerettantervek alkalmazása is 
kötelező. A nemzetiségi nevelés-oktatás az adott nemzetiség 
nyelvének, kultúrájának, hagyományainak átörökítéséről szól. 
Legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartozó szülő írásos 
kérelmére kötelező megszervezni, az intézmény vezetőjének 
ebben nincs mérlegelési joga. 
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 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemze-
tiség iskolai oktatásának irányelve4 kiadásáról szóló 17/2013. 
(III.1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: nemzetiségi irányelv) 
tartalmazza (nem teljes körűen) valamennyi nemzetiség, va-
lamennyi oktatási formára kiterjedő részletes fejlesztési fel-
adatait.
 Eszerint „(2) Amennyiben legalább nyolc, azonos nemze-
tiséghez tartozó szülő azt kezdeményezi, a nemzetiségi óvo-
dai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást a kérelem 
beérkezését követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, 
tanévtől felmenő rendszerben meg kell szervezni, feltéve, 
hogy legalább nyolc gyermek, tanuló valóban be is iratkozik 
az óvodába, iskolába.
 8. § (1) A nemzetiségi nevelés-oktatást a következő oktatá-
si formák szerint lehet megszervezni:
 a) anyanyelvű nevelés-oktatás,
 b) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás,
 c) nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás,
 d) magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás,
 e) kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás.
 (3) A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában 
a heti kötelező órakeretből a nemzetiségi nyelv és irodalom ok-
tatására legalább négy, a horvát, német, román, szerb, szlo-
vák és szlovén nyelv oktatására legalább öt, a romani vagy 
beás nyelv oktatására legalább három tanórát szükséges biz-
tosítani”
 A cigány/roma nevelés-oktatást illetően az 1-4., 5-8., 9-12. 
évfolyamos szakaszokra elkészültek a cigány népismeret (heti 
egy órás), a beás nyelv és irodalom, valamint a romani nyelv 
és irodalom tantárgyak kerettantervei. 
 A jogi szabályozásról összességében elmondható, hogy cél-
ja a köznevelési rendszer megújítása, a nevelés-oktatás színvo-
nalának emelése és hatékonyságának növelése. 
 Fontos lenne, hogy az ehhez szükséges személyi, tárgyi, 
pénzügyi feltételek a lehető legkiegyensúlyozottabban min-
denhol rendelkezésre álljanak. Ugyanilyen fontos elvárás ez a 
nemzetiségi nevelés-oktatás esetén is, ahol ezek megvalósulá-
sa még komoly nehézségekbe ütközik.
 Az ilyen esetekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
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CXC. törvény 99. § (3)-(5) bekezdései értelmében a nyelvokta-
tás kapcsán a következőképpen rendelkezik:
 „(3) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő hazai fel-
sőfokú pedagógusképzés, vagy megfelelő végzettségű és szak-
képzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, a 
nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban, 
kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be, to-
vábbá vezetői megbízást kaphat az is, aki az e törvény 3. mel-
lékletében foglaltak vagy az átmeneti, továbbá a kivételi sza-
bályok szerint pedagógus-munkakört tölthet be az óvodában, 
iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvből legalább 
középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bi-
zonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.
 (5) A nemzetiségi nyelv oktatására a bolgár, a cigány 
(romani vagy beás), a görög, a lengyel, az örmény, a ruszin, 
az ukrán nyelv oktatása esetében alkalmazható az is, aki pe-
dagógus szakképzettséggel és az adott nyelvből felsőfokú 
„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány-
nyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.”
 A népismeret oktatására vonatkozóan a köznevelési tör-
vény a népismeretet oktató pedagógusokkal szemben nem 
határoz meg képesítési feltételeket, nem csak a cigány/roma, 
de a többi nemzetiségre vonatkozóan sem. A nemzetiségi 
népismeret a nemzetiségek néprajzát, történelmét, kultúrá-
ját, hagyományait, társadalmi önszerveződését, a nemzetiségi 
önkormányzatokat és az anyaországukról szóló ismereteket 
felölelő komplex tantárgy, ezen ismeretek tanítására való fel-
készítés része a nemzetiségi tanárképzésnek. 
 A magyarországi egyetemi alap- és mesterképzésben a ci-
gányok/romák népismeretéről a hazai egyetemek közül azon-
ban egyedül a Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia és Ne-
velésszociológia Tanszékén oktatnak (2006 óta). 
 Problémát jelent, hogy a törvény az alkalmazási feltételek 
között nem jelöli meg ilyen végzettségű pedagógus alkalma-
zását a cigány/roma nemzetiségi népismeretet tanító intéz-
ményekben, így vannak olyan intézmények, ahol szakirányú 
képzettség nélkül tanítják e tantárgyakat, miközben a szakkép-
zettséggel rendelkezőknek elhelyezkedési gondjaik vannak. 
 A nemzetiségi irányelv és a nemzetiség iskolai oktatásának 
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irányelve alapján a korábbi időszaktól eltérően új szabály, hogy 
a nemzetiségi népismeretet – a cigányok/romák kivételével – 
anyanyelven kell oktatni, ezáltal biztosítható, hogy a tantár-
gyat a nemzetiségek nyelvét, kultúráját ismerő pedagógus 
oktassa. A cigány/roma népismeret oktatása folyhat magyar 
nyelven is, tekintettel arra, hogy a magyarországi cigányság je-
lentős része egykori anyanyelvét már sok nemzedékkel ezelőtt 
elfelejtette. Problémát ez esetben a cigány kultúra hiányos 
ismerete jelent, hisz ez eddig a nemzeti alaptantervnek nem 
volt része, a tanárképzés alapozó kurzusainak sok felsőoktatási 
intézményben pedig ma sem az.

A nemzetiségi nevelés-oktatás  
szervezési körülményei

Amennyiben az intézmény nemzetiségi oktatást szervez, fel-
menő rendszerben teheti ezt meg, és pedagógiai program-
jában, helyi tantervében ennek szerepelnie kell az első évfo-
lyamtól a tizenkettedik évfolyamig. 
 A nemzetiségi népismeret tanítása önálló tantárgyként az 
adott nemzetiség nyelvén folyik, ám a cigány/roma nemzeti-
ség esetében, ahogy erről már szó volt, a népismeret oktatása 
magyar nyelven is folyhat.
 A nemzetiségi nyelvet is oktató intézményekben/nek a 
nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására legalább négy, a hor-
vát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelv oktatására 
legalább öt, a romani vagy beás nyelv oktatására legalább há-
rom tanórát szükséges biztosítani.
 A romani és beás nyelv óraszámbeli eltérésének oka, hogy 
a nemzetiségi oktatást végző intézmények nem támogatták a 
NAT nemzetiségi oktatásának azon részét, mely heti 5 órát írt 
elő a nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésére. Az intézmények 
álláspontja szerint a nemzetiségi oktatást folytató intézmé-
nyek többségében a bevezetéshez szükséges humán erőforrás 
nem biztosított, így a megfelelő színvonalú nyelvoktatás sem 
garantálható. Az indokokat összegyűjtve, az Országos Roma 
Önkormányzat 2012-ben benyújtott állásfoglalását elfogadva 
a romani és beás nyelv óraszáma heti 3 órára módosult.
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A kutatás: célok, hipotézisek

Kutatásom során fontosnak tartottam a jogszabályi háttér át-
tekintésén túl azt is megvizsgálni, hogy mennyire változott a 
közoktatási intézmények száma, ill. motivációja a nemzetisé-
gi nyelv- és népismeret tantárgyak bevezetésére. Vizsgálom, 
hogy azok az intézmények, amelyek vállalták a cigány/roma 
nemzetiségi oktatás bevezetését, milyen személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkeznek, milyen igényeket támasztanak, mi-
lyen segítséget várnak napi munkájukhoz.
 Feltételezésem szerint a rendszerszintű hátrányok (a nem 
megfelelő vagy hiányos nyelvismeret, a hiányzó nemzetisé-
gi tanárképzés, a személyi, tárgyi feltételek egyenetlensége) 
hozzájárnak ahhoz, hogy megállapíthassuk: a cigány/roma 
nemzetiségi oktatás esetében hazánkban nem valósul meg a 
minőségi oktatáshoz való hozzáférés. A hiányos feltételek va-
lamint az a tény, hogy a normatív támogatás helyett feladatfi-
nanszírozás lépett életbe ezen a területen, csökkentette ugyan 
a nemzetiségi oktatást biztosító intézmények számát, ám még 
így is aránytalanul sokhelyütt folytatnak cigány/roma nemzeti-
ségi oktatást. Ez valószínűleg nagy teher a szakirányú képzett-
ség nélküli pedagógusok számára, ezért felveti annak a kérdé-
sét, hogy a szülői igényeken túl mi motiválja az intézményeket 
e program elindítására?
 Kutatásom során nem tértem ki a tanulók iskolai teljesít-
ményeinek vizsgálatára. Így arra a kérdésre sem tudok vizsgá-
latom alapján válaszolni, hogy ez a képzési forma vajon nem 
jelent-e alkalmat néhány köznevelési intézmény számára a 
cigány/roma nemzetiségi oktatásban részesülő tanulók elkü-
lönült kezelésére?

A kutatási minta

A kutatás kiindulópontját a 2013/14-es tanévben a köznevelé-
si intézmények körében gyűjtött statisztikai adatok jelentették 
(KIRSTAT). Ez az adatbázis tartalmazza a cigány/roma nemze-
tiségi oktatást folytató intézményeket. 
 A kutatás során online kérdőívvel (2. sz. Melléklet) keres-
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tem fel az adatbázisban szereplő intézmények vezetőit. Az on-
line kérdőív kiegészítő módszereként a nemzetiségi oktatást 
folyatató intézmények közül néhányban interjút készítettünk, 
melynek célja a kérdőív és az interjúban adott válaszok össze-
vetésén túl, további információ gyűjtése volt az intézményben 
zajló nemzetiségi nevelésről, oktatásról.
 Az adatkérdezés első fázisában a KIRSTAT adatbázisban talál-
ható 383 cigány nemzetiségi oktatást folytató intézmény 32%-a, 
mindössze 125 intézmény küldte vissza a kitöltött kérdőívet. Egy 
ismételt emlékeztető kérés még további kérdőívek beérkezését 
jelentette, így a jelenlegi kutatás adatbázisát 181 intézmény 
adatai jelentik. Bár a kérdőívek 47%-os visszaérkezése viszony-
lag jó eredménynek számít, a minta nem tekinthető teljesnek, 
de nagy valószínűséggel jól tükrözi a cigány nemzetiségi okta-
tást végzők körének helyzetét, és lehetővé teszi az intézmények 
többségére jellemző tendenciák, összefüggések feltárását.
 A cigány/roma nemzetiségi oktatás megvalósulását a to-
vábbiakban az alábbi sorrendben mutatom be: a tanulmány 
első felében a nyelvoktató (beás, romani) intézményeket (21 
iskola), a második részében pedig a népismeret tantárgy okta-
tását vállaló intézmények (134 iskola) vizsgálata során levont 
következtetéseket ismertetem.
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A romani és/vagy beás nyelvet oktató 
intézmények 

A cigányok/romák csoportja létszámát tekintve a Magyaror-
szágon élő nemzetiségek közül a legnagyobb, kb. 600 000 fő 
(Kemény-Janky-Lengyel, 2004), bár a népszámlálási statisz-
tikákban rendkívül hiányosan szerepelnek, mivel perifériára 
szorultan élnek, nehezen elérhetőek, és egyértelmű paramé-
terekkel nem is meghatározható, kik ők.
 Többen, sokféle szempontrendszer alapján próbálták kate-
gorizálni a cigány lét főbb jellemzőit, de elfogadott és egységes 
definíció nem alakult ki.
 A magyarországi cigányok/romák közös vonása, hogy a ma-
gyar állam keretei között leélt évszázados múltjuk miatt kettős 
tudatúnak vallják magukat, azaz magyarságtudatuk legalább 
olyan erős, mint kisebbségi kötődésük. 
 Minden kisebbség hovatartozásának meghatározásában, 
megőrzésében nagy jelentősége van az anyanyelvnek. A nyelv 
az etnikai hovatartozás objektív dimenziója, legfőbb ismertető-
jegye, a „nemzetiségi mivolt lényege”, amely az etnikai hova-
tartozás határát kijelölő szimbolikus dimenzióként is megjele-
nik (Barth 1969:15; Horowitz 1975:111; Garami–Szántó, 1991). 
 Bár a nyelv önmagában is identitásképző tényező, az iden-
titás és a nyelvhasználat nem feltétlenül jár együtt. E tekintet-
ben a magyarországi cigányok nagyon változatos nyelvi képet 
mutatnak. A legnépesebb cigány csoport nagyobb része már 
túl van a nyelvcserén, döntően csak magyarul beszél, magu-
kat romungrónak, magyar cigánynak, zenész vagy muzsikus 
cigánynak mondják. A nyelvcserétől legtávolabb álló csoport 
a magyarul és romani nyelven egyaránt jól beszélő oláh cigá-
nyok közössége, ahol a nyelvátadás még a családon belül tör-
ténik. Nyelvcsere szempontjából a legkritikusabb helyzetben 
a magyarul és a román nyelv archaikus nyelvjárását beszélő 
beás cigányok vannak, ahol döntően már csak a legidősebb 
generáció beszéli a nyelvet, a nyelvátadásért felelős szülő in-
kább már csak magyarul beszél gyermekével, így a legfiatalabb 
generáció már megjósolhatóan nagyobbrészt magyar anya-
nyelvű. Ilyen helyzetekben különösen fontos, ha akad nyolc 
olyan szülő, aki szeretné, ha gyermeke legalább az iskolában 
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megtanulhatná azt a nyelvet, ami neki még anyanyelve volt. 
(Orsós, 2012). 
 A nemzetiségi oktatás indítása szempontjából ez a tény 
azért fontos, mert az intézmények a beiskolázási körzetükbe 
tartozó családok kérése szerint választják ki azt a nyelvet, me-
lyet a nemzetiségi nyelvoktatás keretén belül gyermekeik szá-
mára elsajátíthatóvá szeretnének tenni. 
 A megkérdezett intézmények (181 intézmény) 12%-ában, 
mindösszesen 22-ben valósul meg cigány nyelvoktatás. A 22 in-
tézmény közül 10-ben csak a beás nyelv, 11-ben a romani, egy in-
tézményben (Gandhi Gimnázium) mindkét nyelv oktatása zajlik. 
A vizsgált intézmények között egy olyan is akadt, amelyik ugyan 
jelölte, hogy zajlik intézményében nyelvoktatás, ám további ada-
tokat nem osztott meg velünk. Az intézmény székhelye, típusa 
(Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola) és ed-
digi ismereteink szerint romani nyelvoktatást folytat, ám mivel 
erről adatot nem közölt, a kutatási adatok között a továbbiakban 
mindösszesen 21 nyelvoktató intézmény adatait ismertetem.

A vizsgált intézmények fenntartóik szerint

A nyelvoktató intézmények többsége (80%-a) a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK) fenntartása 
alatt működik (17 intézmény), mindössze 2 egyházi, 1 egye-
sületi és 1 Kft által fenntartott intézmény van a nyelvoktató 
intézmények sorában.

1. ábra. A 2014/15-ös tanév romani/beás nyelvet oktató intézményei

A nyelvoktatásban részesülő tanulók száma a vizsgált intéz-
ményi adatok alapján 2913 fő, ebből a beás nyelvet 837 fő, a 
romani nyelv lovari dialektusát pedig 2076 fő tanulja.
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 A beás nyelvet oktató intézmények – két kivételtől (Alsó-
zsolca, Hencida) eltekintve – a Dél-Dunántúlon találhatóak: 
Csapi, Egyházasharaszti, Kaposvár, Kétújfalu, Komló, Magyar-
hertelend, Magyarmecske, Pécs. 
 Mivel beások döntően ebben a régióban élnek, könnyen 
megválaszolható, hogy miért főként a Dél-Dunántúlon igényel-
ték a beás nyelv oktatását a beás szülők. Az ettől eltérő két 
helyszín a sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Is-
kola, Speciális Szakiskola és Általános Iskola a Dél-Dunántúlról 
származó beás anyanyelvű tanárral, ill. beásul jól tudó nyelvta-
nárral rendelkezik, nagy valószínűséggel azért kínálja tanulói-
nak e nyelv választását.
 A beás nyelvet oktató intézmények között 3 középiskola, 2 
többcélú intézmény és 5 általános iskola található. 

1. térkép. Beás/romani nyelvoktatást folytató intézmények 
(Szerk. Híves Tamás, 2015)

A beérkezett intézményvezetői adatok alapján romani nyelvet 
az ország 12 intézményében (10 általános iskola, 1 középiskola 
és 1 többcélú intézmény) oktatnak az alábbi településeken: Bi-
harkeresztes, Bojt, Geszt, Győrtelek, Hajdúdorog, Jánoshalma, 
Kisar, Mezőgyán, Miskolc, Nyírparasznya, Pécs, Tatabánya. 
 A diagram alapján jól látható, hogy a két nyelvet tanulók 
létszáma a különböző évfolyamokon egymástól eltérő módon 
változik. Míg a romani nyelvet tanulók száma az általános isko-
la alsó tagozatán egyenletesen nő, a felső tagozattól a tanulói 
létszám látványosan csökken, és ez a tendencia a középiskolá-
ban is megmarad. 
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2. ábra. A beás/romani nyelvet tanulók száma

A beás nyelvet tanulók esetében az általános iskolai tanulmá-
nyok végére a tanulólétszám csökkenő tendenciát mutat, ám 
a középiskolában ez a tendencia megfordul és a romaninál 
jóval magasabb lesz. Ez a kiugrás azzal magyarázható, hogy a 
Dél-Dunántúl központjában, Pécsen található Gandhi Gimná-
ziumban, a Pécs melletti Brázay Kálmán Általános Iskola Gim-
názium és Szakképző Iskolában Magyarhertelenden valamint 
az alsószentmártoni Kis Tigris Gimnáziumban tanulják a beás 
nyelvet (a Gandhiban a romanit is). Ezeknek az iskoláknak a 
tanulói döntően beások lakta településekből érkeznek, a beás 
nemzetiségű tanulók létszáma ezért jóval magasabb a többi 
cigány csoporténál.

A nyelvet oktatók képzettsége

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99. § (3)-
(5) bekezdései értelmében a következőképpen rendelkezik:
 (5) „A nemzetiségi nyelv oktatására a bolgár, a cigány 
(romani vagy beás), a görög, a lengyel, az örmény, a ruszin, 
az ukrán nyelv oktatása esetében alkalmazható az is, aki pe-
dagógus szakképzettséggel és az adott nyelvből felsőfokú 
„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány-
nyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.”
 A vizsgált intézményekben beás nyelvet 12-en, romanit 
17-en oktatnak. A törvény által előírt feltételeknek azonban 
mindössze 31%-uk felel meg, a beást oktatók 50%-a, a romanit 
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oktatók 11%-a rendelkezik a törvény által előírt végzettséggel. 
A legtöbb oktató ugyan rendelkezik pedagógus végzettséggel, 
de az adott nyelvből csak „középfokú nyelvvizsga bizonyítvány-
nyal vagy azzal egyenértékű okirattal bír.”
 A lent ismertetett táblázatból látható, hogy mindkét nyelv 
oktatói között találunk olyat, aki ugyan pedagógus, de se szak-
irányú végzettséggel, se nyelvvizsgával vagy azzal egyenérté-
kű vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkezik abból a nyelvből, 
amit tanít. De azt is megfigyelhetjük, hogy van olyan oktató 
is a pályán, aki vélhetően jól beszéli a nyelvet, mert „felsőfokú 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, ám nincs pedagógus 
végzettsége.”
 A beás és romani  nyelvet oktatók – nyelvenként egy-egy ki-
vétellel – kinevezéssel rendelkeznek, a két kivételnek jelölt pe-
dagógus pedig megbízással dolgozik intézményében. A nyelvet 
oktatók 90%-a nő, a beás nyelvet oktatók közül 2 fő, a romanit 
oktatók közül mindösszesen 1 fő képviseli a férfi nemet. 

A nyelvoktatást folytató 21 intézmény alapító okirata tartal-
mazza a cigány nyelv oktatását Nyelvoktató nemzetiségi ne-
velés-oktatás (beás) és/vagy (lovari) címszó alatt. Az egyik 
egyházi fenntartású intézmény vezetőjének adatközlése alap-
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ján intézményében a nyelvoktatás integráltan valósul meg. A 
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelé-
sének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 
rendelkezik többek között a nemzetiségi nyelv és irodalom, 
valamint a nemzetiségi népismeret oktatásához szükséges 
időkeret biztosításának szabályozásáról. Eszerint nyelvoktató 
nemzetiségi nevelési-oktatási formában a beás és a romani 
nyelv esetében a heti kötelező órakeretből kell legalább három 
tanórát biztosítani, így az integrált módon való nyelvoktatási 
gyakorlat ellentmond a jelenlegi szabályozásnak.
 Az adatközlő intézmények mindegyike rendelkezik helyi 
tantervvel, és ismerik azokat a szabályozókat, amelyek a nem-
zetiségi nevelés-oktatás bevezetését és annak folytatását tar-
talmazzák.
 Ennek mégis ellentmondani látszik a kérdőív következő 
kérdésére adott válasz, amely arra kérdez rá, hogy milyen heti 
óraszámban tanítják a vállalt nyelveket? 
 Bár a nemzetiségi irányelvek egyértelműen meghatározzák 
a nyelvoktatásra fordítható minimális óraszámot (heti 3 óra), 
az intézmények 42%-ában mégis kevesebb órában folyik nyelv-
oktatás, mint a kötelezően előírt minimális óraszám.
 A kép nagyon változatos és elgondolkodtató, hogy az in-
tézményvezetők mintegy 20%-a erre a kérdésre nem adott vá-
laszt.
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Az adatgyűjtés során fontosnak véltem megtudni, hogy a nem-
zetiségi nevelésben résztvevő intézmények milyen – az okta-
tás formájához igazodó – könyvekkel, munkafüzetekkel, tan-
eszközökkel rendelkeznek?
 Az intézmények taneszközei között nem található egyetlen 
saját fejlesztésű tankönyv sem, mindössze egy intézményvezető 
tesz említést arról, hogy iskolájában a nyelvoktatás saját fejlesz-
tésű tablókkal, feladatlapokkal történik. A nyelvoktatáshoz hasz-
nált és lent összegyűjtött tankönyvek listáját áttekintve megálla-
pítható, hogy azok nem az alaptantárgyhoz és az iskolatípushoz 
igazodó tankönyvek, inkább csak kiegészítő jellegű segédletek, 
amelyek sem a tantárgyi követelményekkel, sem az érvényes 
szabályozókkal, kerettantervekkel nem kompatibilisek.

A beás és romani nyelv oktatásához 
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Croatica Nonprofit Kft, Budapest 2000

3*  Orsós Anna (1994): Fátá ku păru dă ar – Az aranyhajú lány 
(Kovalcsik Katalinnal) – Beás cigány  népmesegyűjte-
mény I. kötet. Gandhi Gimnázium, Pécs 

4*   Orsós Anna (2003b): Beás – Magyar kéziszótár. Vorbé dă 
ungur. Dávid Oktatói és Kiadói Bt., Kaposvár 

5*   Rézműves Melinda: E romani shib thaj e literatua 
1.2.Croatica Kiadó, Budapest

6*   Orsós Anna (1997): Beás nyelvkönyv. Pă lyimbá băjásilor. 
Cs V. M. Tanítóképző Főiskola Kaposvár, 

Gombos Péter (2006) Lá sză szfătászkă dăp-ásztá sî péstyi (ma-
gyar gyerekversek beás nyelven. G. Szabó Sára – Gombos 
Péter fordításai. Juta: Profunda Könyvek, 2006. 48 p.

Kalányos Terézia: Nauă korbj - A kilenc holló beás cigány me-
sék beás és magyar nyelven. Pécs, 2002 Gandhi Közalapít-
ványi Gimnázium és Kollégium

Kovalcsik Katalin -· Konrád Imre -· Ignácz János (2001): Aminy 
ku putyere – Bátor emberek , Gandhi Gimnázium, Pécs
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Orsós Anna (1998a): Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány: 
Beás cigány népmesegyűjtemény II. kötet, Gandhi Gim-
názium, Pécs 

Segédanyagok

Zoltáni Hajnalka: Iskolánk által kidolgozott tablók, falitáblák, 
feladatlapok beás és magyar nyelven Magyarmecskei Ál-
talános Iskola

Beás mesék, cd-n,  Powerpointok stb., egyetemi honlaptól 
gyűjtött anyagok

Felkészülési segédanyag a PROFEX Nyelvvizsgaközpont beás 
nyelvvizsgájához

Parno grast, Ando drom, Kaji Jag és más roma folklór együt-
tesek CD-i

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/beas_nyelvkonyv
* A lista az intézményvezetők írásbeli közlése alapján került 
lejegyezésre. A felsorolás nem egységes, a címek helyenként 
pontatlanok, hiányosak, arra azonban elegendőek, hogy lás-
suk, hozzávetőlegesen milyen könyvek érhetők el a piacon, és 
ezeket milyen gyakorisággal használják az iskolákban.

A nyelvoktatás tanórán kívüli segítőiről, 
támogatóiról

Feltételezhetnénk, hogy a családok, amelyek kezdeményezték 
a nyelvoktató nemzetiségi nevelést, kétséget kizáróan a nyelv-
oktató képzési forma mellett állnak, azt a legmesszebbmenőkig 
támogatják. Nem állt módunkban a szülőket megkérdezni, ám 
az intézményvezetők megítélése alapján ez korántsem így van. 
A vizsgált intézmények 24%-a nem érzi a család támogatását, 
14%-uk nem adott választ erre a kérdésre. A megkérdezettek 
62%-a érzékeli azt, hogy a családi háttér pozitív módon viszo-
nyul az iskola nemzetiségi nyelvoktató tevékenységéhez. Né-
hány indok válaszaikból, melyeket sorrendbe a támogató attitű-
dű, a közömbös vagy elutasító vélemények szerint rendeztem:
 – Gyermekeink otthon is beszélik a beás nyelvet, az iskolá-
ban tanultakat otthon is szívesen megosztják szüleikkel, nagy-
szüleikkel. Ez fordítva is érvényes.
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 – Támogatják a nyelvoktatást.
 – Alsószentmártonban minden család anyanyelvi szinten 
beszéli a beás (muncsán) nyelvet. Igazi nyelvőrzők.
 – Szívesen tanulnak együtt.
 – A legtöbb kisebbségi beszélő a saját nyelvvel kapcsolat-
ban pozitív attitűddel rendelkezik, ám ha a többségi társada-
lom nem segíti annak tudatosítását, hogy az általuk beszélt 
nyelv ugyanolyan értékes, mint bármelyik másik, ez a pozitív 
attitűd elhalványul. 
 – A felnőttek ragaszkodnak az iskolai nyelvtanulásához, 
mely igen népszerű a gyerekek körében.
 – Helyi készítésű feladatlapok közös megoldásával odahaza. 
 – Házi feladatok, gyűjtőmunkák alkalmával.
 – A beás-muncsán nyelvet beszélik a legtöbb családban, a 
tanulók az iskolában az egymás közti kommunikációban is. Az 
idősebbek a nyelvjárás szavait segítenek megismertetni. 
 – Abban adnak segítséget, hogy a nyelvhasználat fennma-
radjon.
 – A szülőkkel sikerült megérttetnünk és elfogadtatnunk a 
romani nyelv tanulásának fontosságát és hasznosságát.
 – Kis mértékű segítséget, támogatást, érdeklődést tapasz-
talunk.
 – A diákok nem aktív nyelvhasználók a családi közegben, a 
szülőkkel magyarul beszélnek.
 – Nehézséget jelent a családi nyelvi háttér hiánya, a csalá-
dok nem ismerik saját nemzetiségük nyelvét. 
 – Nem beszélik a nyelvet.

Már az előző kérdésre adott indokokból is kisejlik, hogy a 
nyelvoktatásban részesülő tanulók közül többeknek már a ma-
gyar az anyanyelve, a beást/romanit sokan idegen nyelvként 
tanulják az iskolában, mára ugyanis a családi kommunikáci-
óból is egyre inkább kiszorul a használatuk. Ilyen esetekben 
még inkább fontos lenne, hogy az oktatás minél jobb szakem-
berekkel és módszerekkel segítse a család abbéli kívánságát, 
hogy gyermeke itt sajátítsa el azokat a nyelvi kompetenciákat, 
amelyeket a családban nem feltétlenül sikerült minden gyer-
mek esetében. Az intézményvezetők megoszlanak annak meg-
ítélésében, hogy a tanulók családjaiban még megfigyelhető-e 
valamelyik cigány nyelv használata. Alig több mint 50%-uk azt 
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állítja, hogy a családokban még biztosan beszélik a nyelvet, és 
csak picivel kevesebb azok száma, aki azt gondolják, hogy már 
nem beszélik, vagy erről semmiféle információval nem rendel-
keznek. Az intézmények területi elhelyezkedése és a vezetők 
válaszai alapján egyértelműen igazolható, hogy ahol romani 
nyelvoktatás zajlik, ott a tanulók a családban nagyobb gyako-
risággal használják a nyelvet, míg  a beás családok otthon már 
ritkábban használják a beás nyelvet. Ezt a megállapítást a beás 
közösségekben végzett nyelvhasználati kutatások is igazolják. 
(Orsós, 2005) A kutatások azt is megerősítik, hogy az előre-
haladott nyelvcsere folyamatában lévő közösségek esetében 
különösen fontos a nyelv státuszának megerősítése, amelyben 
az iskola jelentősége és az általa nyújtott szolgáltatás minősé-
ge is meghatározóan fontos. 
 Fontos segítője lehet az iskolában zajló nemzetiségi ne-
velésnek a helyi cigány/roma nemzetiségi önkormányzat is, 
amely nem egy esetben intézményfenntartóként maga is ren-
delkezik saját tapasztalatokkal a témáról. Az önkormányzatok 
felelőssége azért nagy, mert a legtöbb település életében az 
egyetlen olyan vezető-szervező erőt képviseli, amelynek – sok 
egyéb mellett – komoly hatása van a település kulturális éle-
tére is. A nyelvmegtartás érdekében folytatott tevékenysége 
akár ösztönösen, akár tudatosan, de mindenképpen pozitívan 
befolyásolhatja a nemzetiségről kialakult képet az adott tele-
pülés teljes lakossága számára. A nemzetiségi kultúra presztí-
zsének megteremtése szempontjából is igen figyelemre méltó 
lehet nem csak a település többségi lakossága, de a nyelvhasz-
náló, vagy már nem használó, de identitásában mégiscsak a 
nemzetiségi közösséghez tartozók körében is. 
 A roma nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolatuk-
ról az intézményvezetők a következőket mondták: 
 – Támogató környezetet biztosítanak, aktívan közreműköd-
nek a programokban.
 – Ők kezdeményezték a bevezetését, 2008-ban.
 – Támogatta a nyelvoktatás bevezetését.
 – Iskolánk a roma nemzetiségi önkormányzat megala-
kulása óta (1994) együttműködési megállapodás keretében 
szervezi a művészeti-kulturális programokat: évenként térsé-
gi nemzetiségi fesztivál megrendezése, nemzetiségi témahét, 



27

A romani és/vagy beás nyelvet oktató intézmények 

roma nap, gyűjtőmunka, cigány táncoktatás, hagyományőrző 
csoport működésének segítése.
 – Rendezvényeinken részt vesznek. Közös programokat, te-
vékenységeket szervezünk. Rendezvények szervezése.
 – Rendezvényeinken való részvétel.
 – A helyi roma kisebbségi önkormányzat elviekben támo-
gatja a romani nyelv oktatását, mint a roma identitás megőr-
zésének egy módját.
 – Inkább azt mondhatjuk, hogy elviekben támogatja. Az 
iskolai programokon és a városi Cigány Fesztiválon részt vesz-
nek. Konstruktív véleményüket megosztják velünk.
 – Otthoni környezetben igen, de a nemzetiségi önkormány-
zat nem. Ha rendezvényt tartunk, már egyre kevesebb felnőt-
tet tudunk hívni mesét mondani.
 – Nem kaptunk róla jelzést, ebben az évben kerestek elő-
ször, hogy szeretnének otthon cigány nyelvekkel foglalkozni 
(könyveket is kértek kölcsön).
 – Elvileg segíti csak. A roma kultúra megismerésében, to-
vábbvitelében segít.
 – Nem segíti, de nem is akadályozza.
 – Ezen a területen nincs kapcsolatunk.
 – Településünkön nem működik semmilyen nemzetiségi ön-
kormányzat.
 – Nincs rá szükség.

Arra a kérdésre, hogy a családok mennyire érzékenyek az 
iskolai romani/beás nyelvtanításra, mennyire fontos ez szá-
mukra, meggyőző választ kapunk. Az intézményvezetők két-
harmada azt állítja ugyanis, miszerint az a tény, hogy bevezet-
ték a nyelvoktató nemzetiségi programot, pozitívan befolyá-
solta a családok nyelvhez való viszonyát és nyelvhasználatát. 
Feltehetően öröm számukra, hogy találnak olyan kapcsolatot 
az intézmény és a család között, amelyben az a kompetencia, 
amivel ők rendelkeznek (nyelvtudás) értéket jelent az iskolá-
ban. Segítenek a nyelv elsajátításában gyermeküknek, hiszen 
érzékelik, hogy gyermekük ezzel előnyösebb helyzetbe kerül 
az iskolában. 
 Nyilvánvalóan az abszolút előnyös helyzetet az jelentené, 
ha a gyermek már a családban elsajátította volna a nemzeti-
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ségi nyelvet, ám egy negatív megítélésű kisebbség esetében 
az a tendencia, amely szerint a családban nemzetiségi nyel-
vet lecserélik a többségi „domináns” nyelv használatára, szin-
te természetesnek tűnik. Ugyanakkor nagy jelentőségű, hogy 
felismerve ennek fontosságát, a családban a nyelvhasználat 
megerősödik, vagy újra megjelenik. Ha kialakul a szülő érdek-
lődése az iskola iránt – még ha csak e tantárgy/ak iskolai meg-
jelenése miatt is –, az intézménynek ez további erőforrásává 
válhat, hisz lehetősége adódhat jobb kapcsolat kialakítására, 
egy partneri együttműködésre épülő kapcsolat kiformálására. 
Mindez csakis olyankor alakulhat így, amikor a szülő azt érzé-
keli, hogy a nemzetiségi nevelésnek valós tartalma van, hogy a 
gyermeke ezáltal az iskolában minőségi szolgáltatásban része-
sül, és iskolai előmenetele sikeresebb lesz. 
 Azokban az intézményekben, ahol a nyelvoktatás feltételei 
jobbak, ott az intézmények vezetői ezt már így is érzékelik: 
 – A szülők örömmel forgatják a tanulók füzeteit, a gyere-
kek pedig rendszeresen „beszámolnak” a tanultakról. Az is-
kolánk által vezetett hagyományőrző csoport /felnőtt-fiatal/ 
által előadott autentikus dalok szövegeiből is sokat bővült a 
szókincsük.
 – Nyelvvizsgát tehetnek beás nyelvből későbbi tanulmá-
nyaik során.
 – Egyre többen szeretnének beás nyelvből érettségi vizs-
gát, valamint nyelvvizsgát tenni közép- vagy felsőfokon.
 – Tanulóink az iskolában tanult beás nyelvet több szinten 
is kamatoztatni tudják. Az utóbbi időben mind nagyobb és na-
gyobb igény mutatkozik arra, hogy beás nyelvből nyelvvizsgát, 
és (vagy) érettségit tehessenek továbbtanulóink.

Azokban az intézményekben, ahol a nyelvoktatás feltételei 
még jóval az elvárt alatt vannak, a nyelvtanulók száma nem 
emelkedik, e tantárgyak presztízse sem nő. 
 – Az oktatás megkezdése óta a nyelvet választó tanulók 
számaránya nem változott.
 – A törvényi változások miatt sajnos a nyelvoktatást igénylők 
száma csökken. Ezt megelőzően a tantárgyakba beépítve, integ-
ráltan végeztük a nemzetiségi oktatást, így minden tanuló része-
sült az oktatásban. A nyelvet tanulni vágyók száma is több volt.
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 – Az oktatást meghatározó rendeletek a továbbtanulás 
szempontjából még mindig az angol és a német nyelvet prefe-
rálják. A nyelv oktatásához nincsenek biztosítva a taneszközök 
és a nyelvtanárok.

Az iskolai beás és romani nyelvoktatás elsőként a Gandhi Gim-
náziumban indult meg 1994-ben. Ezt megelőzően egyetlen 
olyan dél-dunántúli általános iskola működött (Egyházasha-
raszti), ahol beás gyerekeknek román nyelvet oktattak, mivel 
beás nyelvtanárral nem, ám román nyelvtanárral rendelkez-
tek. A kutatásban részt vevő további 19 intézmény 2000-től 
2013-ig vezette be a beás vagy a romani oktatását. Ezen in-
tézmények 80%-ában nyelvoktatás az indulástól kezdve meg-
szakítás nélkül zajlik, és a tantestület egyöntetűen támogatta 
is a nyelvoktatás bevezetését. A jelenleg nyelvet oktató intéz-
mények közül egy intézmény azért szakította félbe a nyelvok-
tatást, mert a szülői igény 8 fő alá csökkent, majd amikor az 
igénylők száma elérte a törvényben előírt létszámot, újra kezd-
te ezt a tevékenységet.
 A jelenleg nyelvet oktató intézmények 20%-ában a szülői 
igények ellenére sem volt egységes a tantestület a nyelvokta-
tás bevezetését illetően. Az intézményvezetők szerint a tantes-
tület ellenérvei között az alábbiak voltak: 
 – A magukat nem cigánynak vallók kiiratkoztak az iskolá-
ból. Ezért csökkent a létszám.
 – Akadtak olyanok, akik a magyar nyelv megtanulásának 
fontosságát hirdették.
 – Ha a német nyelvet nem szívesen tanulják, ez a nyelv csak 
tovább terheli őket.
 – Az iskola hallgatóinak nagy aránya cigánynak vallja ma-
gát. A más származásúak kiiratkoztak az iskolából. 

Ezekből a kijelentésekből egyértelműen kirajzolódik a félelem, 
ami a többségi-kisebbségi arányok felbomlásával megerősö-
dik. A kisebbség nem ismerete, a másságtól való félelem át-
csap a nemzeti kultúra értékeinek féltésébe, azt sugallva, hogy 
az egyik kiszorítja a másikat. A befogadás ilyen mértékű el-
utasítása a tantestület részéről felébreszti a gyanút, miszerint 
a többségi társadalom tanulói azért mennek el az iskolából, 
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mert a kisebbségi tanulók számának megnövekedése a tanítás 
színvonalának csökkenését eredményezi. A tanárok pedagógi-
ai, pszichológiai és szakmai módszertani ismereteinek bővíté-
se ilyen helyzetben különösen fontos. A tanárképzés felelős-
sége ugyanis, hogy a pedagógusok rendelkezzenek azokkal a 
tudásokkal, amelyek a mindennapi munka során segítik őket 
a különböző adottságokkal rendelkező tanulók nevelésében, 
oktatásában. 
 A cigányokról/romákról szóló ismeretek még nem termé-
szetes és kötelező elemei, részei minden felsőoktatási intéz-
mény tanárképzésének, ezért a tanárok hiányos felkészült-
sége könnyen vezethet a tanulók megkülönböztetéséhez, 
előítéletekhez. 
A kutatás záró kérdése az intézményvezetők javaslatait kéri, 
igényeit kérdezi, amelyekkel jobbá, hatékonyabbá lehetne 
tenni a beás és/vagy romani nemzetiségi nyelvoktatást.
 A válaszok, javaslatok sokfélék, ahogy azok a feladatok is, 
amelyek még megoldásra várnak ahhoz, hogy azt mondhas-
suk, a cigány/roma nemzetiségi nevelés, oktatás olyan felté-
telek és körülmények között valósul meg, amelyek segítik egy 
nyelvét jól ismerő, erős identitástudattal és nagy felelősségér-
zettel rendelkező, nemzetiség megerősödését.
 – Beás nyelvtanári képzés megvalósítása.
 – Romani nyelvtanári szak indításával.
 – Több képzett, roma származású pedagógus.
 – Nyelvtanárképzés, életkor és nyelvismeret szintjét figye-
lembe vevő taneszközök (digitális is), szakmai fórumok, egy-
értelmű jogi szabályozás, nemzetközi együttműködés, nyelvi 
táborok, vetélkedők, cigány nyelvek média megjelenésének 
erősítése, szépirodalmi művek, kulturális fesztiválok, populáris 
beás nyelvű dalok.
 – Nyelvtanárképzés, tárgyi feltételek biztosítása, média és 
kommunikációs csatornákon nyelvi műsor, hagyományápolási 
programok a médiában.
 – Nyelvoktatás a főiskolán, beás/romani nyelvtanárképzés. To-
vábbképzések/megbeszélések a cigány nyelvet oktatók számára.
 – Szakos tanár, motiváció.
 – Ingyenes nyelvi továbbképzés, nyelvi labor, tábor, kultu-
rális napok szervezése, pl.: Közös nap, stb.
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 – Hangsúlyozni kell a nemzetiségi családok felelősségét is 
a nemzetiségi tudat és a nyelv átörökítésében. Amire a család 
nem vállalkozik, azt az intézményrendszer csak részben tudja 
pótolni.  
 – Központi tanmenetek, könyvek, segédletek, szemléltető 
anyagok.  
 – Olyan tanmenetek, tankönyvek, munkafüzetek, melyek 
általános iskoláskorú gyermekeknek készülnek.
 – A romani nyelv oktatását egységes, évfolyamonkénti tan-
menet előírásával, a tanulók életkori sajátosságainak megfe-
lelő tankönyvek kiadásával és több oktatási segédanyaggal.
 – Nyelvtan elsajátításához szükség lenne gyakorló füzetek-
re, nyelvtanárképzésre.
 – Több képzett, roma származású pedagógus kellene.
 – Fontosnak tartjuk, hogy bővüljön az alkalmazható tan-
könyvek és munkafüzetek, tanítást segítő módszertani anya-
gok köre. Továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
speciális tankönyvek megjelenése.
 – Minden évfolyam számára nyelvkönyvre és hozzá tartozó 
hangzó anyagra, munkafüzetre lenne szükség. 
 – A módszertani kultúra fejlesztése – munkatankönyvek, 
munkafüzetek, gyakorló feladatlapok, próbaérettségi (közép- 
és emelt szinten) feladatsorok, (tankönyvek és digitális anya-
gok nagyobb választéka) – gyakorlatorientált nyelvoktatás.
 – Bővebb tankönyvellátást, segédanyagokat.
 – Egymásra épülő tankönyvcsalád létrehozása. Az első osz-
tályban különös tekintettel arra, hogy a tanév első felében a 
tanulók még nem tudnak írni, olvasni. Erre az időszakra is le-
gyen az életkori sajátosságaiknak megfelelő, jól feldolgozható, 
játékos tananyag. Szükség lenne több, cigány szerzők által írt 
rövidebb mesére, versekre, mondókákra, dalokra. Hanganyag 
minden évfolyam számára, az órai tananyaghoz kapcsolódó-
an. A zenei hanganyagot is szeretik a gyerekek, jól használható 
lenne a tanórákon. A romák életének szeleteit bemutató CD-k, 
DVD-k formájában.
 – Hanghordozók, feladatlapok, interaktív anyagok.
 – Mint arra már volt példa, országos vagy legalább regio-
nális szinten munkacsoportot kéne létrehozni, mely egységes 
nyelvtankönyv-rendszert hozna létre. Továbbá jó lenne lehe-
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tőséget biztosítani arra, hogy legalább regionális szinten az 
iskolákban beás nyelvet tanító tanárok találkozzanak tapasz-
talatcserére. Továbbá több interaktív tananyag biztosítása az 
internet által.

Megkérdeztük azt is, kitől, milyen segítséget vár az intézmény 
a beás és/vagy romani nemzetiségi nyelvoktatás jobbá, haté-
konyabbá tételéhez. A válaszok az alábbiak szerint csoporto-
sultak:
 – A romani nyelv oktatásának jobbá tételéért véleményem 
szerint az oktatásirányítás legfelső szintjén lehet igazán haté-
kony intézkedéseket hozni.
 – Kormányzat – jogi szabályozás, szakminisztérium – in-
nováció támogatása (normatív, pályázat), ORÖ – szakmailag 
megalapozott döntések támogatása, RNÖ-k – lokális támoga-
tás, közreműködés a megvalósításban, felsőoktatás – nyelv-
tanárképzés, K+F+I, nyelviskolák – kidolgozott, akkreditált 
tanfolyamok, köznevelési intézmények (óvodától egyetemig) 
– szemléletmód, szakosság biztosítása, nyelv presztízsét emelő 
rendezvények, média – nagyobb felület biztosítása.
 – KLIK, a személyi és tárgyi feltételek optimalizálása.
 – Tanárképzésre lenne szükség. Egyetemek.
 – Romológia Tanszék – közvetlen kapcsolat kialakítása.
 – Főiskoláktól, egyetemektől, tankönyvíróktól, digitális kor-
szerű tananyagtól.
 – Felsőoktatási intézmények – módszertani kultúra fejleszté-
se területén, tankönyvkészítők – a taneszközök elkészítésében.
 – Továbbképzések/megbeszélések szervezése.
 – Nemzetiségi nyelvet, népismeretet tanító pedagógusok 
számára rendszeres fórum, találkozó szervezése.
 – Több CD- és video anyagra, filmre lenne szükség. 
 – Jó példák bemutatása, elérése.
 – Pályázati lehetőséget várok a fentiek tekintetében. Anya-
gi forrás szükségessé válhat bizonyos esetekben.
 – Cigány származású tankönyv-szerzőktől, ill. íróktól és köl-
tőktől. Roma szervezetek, szülők aktívabb részvételétől.
 – A tankönyvkiadók törekedjenek megfelelő tankönyvek, 
munkáltatókönyvek kiadására, ugyanis elég elhanyagolt ez a 
terület.



33

A romani és/vagy beás nyelvet oktató intézmények 

 – A cigány értelmiségtől, akik ezeket a könyveket, munka-
füzeteket kidolgozzák.
 – Több szemléltető eszköz, alacsonyabb tankönyvárak.
 – Hasznos lenne óravázlatokat tartalmazó gyűjtemény ösz-
szeállítása a nyelvet tanító nevelők számára.
 – Bármikor, bármilyen segítségre szükségünk volt, azt min-
dig megkaptuk a pécsi romológia tanszéktől.

Összegzés

A beás és/vagy romani nyelve/ke/t oktató nemzetiségi intéz-
mények körében végzett kutatás elénk tárja az intézményve-
zetők javaslatait és igényeit ahhoz, hogy tevékenységük az 
eddiginél nagyobb tanulói körben és hatékonyabban valósul-
hasson meg.
 Ezen túl szükséges végiggondolni azokat a rendszerszin-
tű problémákat is, amelyek megoldása nélkül hosszú távon, 
megnyugtató módon nem rendezhető a jelenlegi helyzet. A 
kutatás során ugyanis igazolódott az a kiinduló hipotézis, mi-
szerint ezek a rendszerszintű hátrányok (a nem megfelelő vagy 
hiányos nemzetiségi tanárképzés, személyi, tárgyi feltételek 
egyenetlensége) hozzájárulnak ahhoz, hogy azt mondhassuk: 
a cigány/roma nemzetiségi oktatás esetében hazánkban nem 
valósul meg a minőségi oktatáshoz való hozzáférés. 
 A nyelvoktató nemzetiségi nevelés bevezetése során a 
cigány nyelveket érintő megengedő jellegű rendeletmódosí-
tások (óraszám, alkalmazási feltételek) e nyelvek presztízsét, 
más kisebbségi nyelvekkel összehasonlítva, nem emelik.
 A romani és beás nyelv oktatásának feltételei még sem a 
köznevelés, közoktatás sem a felsőoktatás szintjén nem te-
remtődtek meg kielégítő módon. A nyelvoktatáshoz szükséges 
személyi és tárgyi feltételek csak részlegesen állnak az intéz-
mények rendelkezésére, ezért a nemzetiségi nevelés, oktatás 
céljainak megvalósulása is részleges. 
 A cigány/roma nemzetiségi oktatás 2014/15-ös tanévi 
helyzetét vizsgálva sok esetben e feltételek hiánya miatt nem 
alkalmazkodik/nem tud alkalmazkodni az új jogszabályi kör-
nyezethez. (A vizsgált intézményekben cigány nyelveket okta-
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tók 31%-a rendelkezik a törvény által előírt – a cigány/roma 
nemzetiség esetében megengedő – alkalmazási feltételekkel.) 
 A nyelvtanárképzés feltételeinek végiggondolása és kidol-
gozása egyre sürgetőbb feladattá vált. Ám nem csupán ennek 
hiánya akadályozza a széles körű, igényes romani/beás nyelv 
oktatását. Néhány kivételtől eltekintve továbbra sem állnak 
rendelkezésre a tárgyi feltételek sem: hiányoznak azok a tan-
könyvek, oktatási segédanyagok, amelyek nélkülözhetetlenek 
az ilyen programok ellátásához. 
 A személyi és tárgyi feltételek hiányossága mellett a nyelv/
nyelvek, nyelvjárások jelenlegi állapota is nehezíti az iskolai 
oktathatóságot. (normanyelv, standardizáció hiánya)
 Ha Magyarországon az állam és a társadalom minden el-
várhatót megtenne a cigány pedagógusok képzése és a cigány 
nyelvű tananyagok készítésének támogatása terén, akkor is 
lennének súlyos szakmai, nyelvészeti és nyelvpedagógiai prob-
lémák, melyeket csak szakemberek (nyelvészek, tanárok) old-
hatnak meg. Ahhoz, hogy a cigány nyelvek oktatása sikeres is 
legyen, gondos, előzetesen előkészített nyelvészeti, nyelvpe-
dagógiai kutatásokra van szükség. A jószándék és a politikai 
akarat szakszerű nyelvészeti, nyelvpedagógiai előkészítés nél-
kül kudarcra van ítélve. Cigányságunk oktatási problémáinak 
enyhítéséhez óriási szükség van nyelvészeti alapkutatásokra és 
alkalmazott nyelvpedagógiai kutatásokra. Nyilvánvaló, hogy az 
ilyen kutatásokat a többségi (magyar) nyelvészek és tanárok 
segíthetik, de a munka oroszlánrészét cigány nyelvészeknek, 
egyetemi hallgatóknak, tanároknak és kutatóknak kellene el-
végezniük (Kontra, 2001). 
 A cigány nyelvoktatás és főleg az anyanyelvű oktatás meg-
valósítása ugyan hosszabb időt igénybe vevő folyamat, ám 
évek óta komoly előrelépés nem történt ebben az ügyben. 
Miként kutatásaim empirikus adatai is alátámasztják, a nyelv-
vesztés, a nyelvi asszimiláció folytatódik, hovatovább vissza-
fordíthatatlanná válik, ezért a munkát haladéktalanul el kell 
kezdeni.
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A cigány/roma népismeretet 
oktató intézmények helyzete 

a 2014/15-ös tanévben

A kutatási mintáról

A 2014/15-ös tanévben a magyar nyelven roma nemzetiségi 
oktatást folytató intézmények száma 134 db, ez az adatszol-
gáltatásban részt vevő 181 intézménynek a 74%-át jelenti. A 
tantárgy oktatásában a vizsgált tanévben összesen 24325 ta-
nuló vesz részt. 

5. ábra. A cigány/roma népismeretet oktató intézmények típusai
és a népismeret oktatásában részesülő tanulók száma 

Intézménytípusok Száma Tanulók létszáma
Általános iskola 123 21361
Összetett intézmény 5 1466
Középiskola 4 694
Szakiskola 1 74
EGYMI 1 36
Összesen 134 23631

Az alapvető jogok biztosa 2014-es évi a nemzetiségi középis-
kolai oktatásról szóló jelentésében található (ld. 7. sz. ábra), 
adatok alapján látszik, hogy a cigány/roma népismeretet ta-
nulók száma csökkenő tendenciát mutat, még akkor is, ha az 
általunk végzett vizsgálat nem tekinthető teljesnek.

A csökkenés oka nagy valószínűséggel a kiegészítő normatíva 
megszűnésével magyarázható, ez ugyanis nagy motiváló erőt 
jelentett és egyben megoldást nyújtott az iskola egyéb prob-
lémáinak orvoslására is. Ez az érv az intézményvezetők által 
kitöltött kérdőívekben meg is jelenik indokként.
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7. ábra. Nemzetiségi általános és középiskolai oktatásban részt vevő 
tanulók száma nemzetiségenként, 2008-2013

Nemzetiség
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Bolgár 77 12 34 46 30 29 41 22 40 22

Görög 24 173 189 155 11 0 85 0 108 0

Horvát 2 134 222 2 195 222 2 220 241 2 259 232 2 289 223

Lengyel 0 0 98 64 0 0 0 0 0 0

Német 47 009 2 900 45 296 2 883 46 693 2 983 47 294 2 651 48 910 2 495

Roma 50 024 2 253 49 230 2 360 53 054 3 308 54 232 4 497 53 006 2 875

Román 1 057 189 1 084 168 1 248 148 1 314 157 1 089 158

Ruszin 56 0 54 0 48 0 46 0 48 0

Szerb 202 118 222 133 309 187 308 184 314 202

Szlovák 4 614 105 4 554 89 4 489 85 4 511 99 4 333 98

Szlovén 93 32 97 38 96 43 118 38 116 40

Összesen 105 290 6 004 103 053 6 158 108 198 7 024 110 208 7 880 110 253 6 113

Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés, 2008-2013

Az online kérdőívek válaszai alapján cigány/roma népismere-
tet 123 általános iskola, 5 összetett intézmény (általános is-
kola, gimnázium, szakközép- vagy szakiskola), 4 középiskola, 1 
szakiskola és 1 EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény) tanít. 

2. térkép. A 2014/2015-ös tanévben cigány/roma népismere-
tet oktató intézmények (Szerk. Híves Tamás, 2015)
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A vizsgált intézmények közül 121-et (90%) a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ tart fenn, a további fenntartók között 
egyházat (9 db), országos nemzetiségi önkormányzatot (2 db), 
egyesületet (1 db) és kft-t (1 db) találunk.
 A népismeret oktatása az intézmények mindegyikében 
magyar nyelven történik. A népismeret oktatása mellett 5 in-
tézményben a romani, 7 intézményben a beás, 1 intézmény-
ben pedig mindkét cigány nyelvet is oktatják.
 A népismeret oktatásával 194 fő foglalkozik, 64 intézmény-
ben 1 fő, 65 intézményben pedig két fő áll az iskolánként e 
tantárgyat tanulók rendelkezésére. A kollégák kevés kivétellel 
szinte mindannyian kinevezéssel tanítanak, mindössze 3 olyan 
kollégát találtunk, aki megbízással látja el ezt a feladatot. 
Ahogy ezt a nyelvoktató kollégák esetében is megfigyelhettük, 
e tantárgyat is döntően nők (76%) tanítják.

A cigány/roma népismeretet tanítók végzettsége

A cigány/roma népismeret tantárgyat oktató 194 fő végzettsé-
ge négy nagy csoportba sorolható, ám kompetenciáik egy-egy 
csoporton belül is nagyon változatos képet mutatnak.

Szakirányú végzettséggel a pedagógusok mindössze 23%-a 
rendelkezik (46 fő). A szakirányok között romológus, nemze-
tiségi tanító, de romapedagógiai mentortanár, valamint tanu-
lásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 
végzettség is található. 
 A hazai tanárképzés nagy hiányosságát mutatja, hogy a 
felsőoktatásban, de a továbbképzések között sem találunk 
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olyan képzési formákat, amelyek kiszolgálnák a köznevelési 
törvény által előírt alkalmazási feltételeket. A nevelési-okta-
tási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak 
végzettségi és szakképzettségi követelményei5 alapján feltétel-
ként meghatározott cigány/roma nemzetiségi tanító, ill. beás/
romani nemzetiségi nyelvtanár végzettséget önállóan nem le-
het szerezni.
 A Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia és Nevelésszo-
ciológia Tanszéke által akkreditált romológiatanár szak a vég-
zős hallgatókat ugyan feljogosítja a cigány/roma népismeret 
és (szakiránytól függően) a beás vagy a romani nyelv tanítá-
sára, ám erre a képzési formára bekerülni nem könnyű, mi-
vel bemeneti feltételként a jelentkezőnek a két cigány nyelv 
valamelyikéből középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. E 
feltétel bevezetését az indokolta, hogy a nyelvtanárképzést 
megalapozó képzés nincs, az alapképzés során a hallgatók 
általános romológiai ismereteket szereznek. A mesterképzés 
szolgál a hallgatók számára a nyelvtudási, nyelvi, módszertani 
és egyéb nyelvtanítási ismeretek és kompetenciák megszerzé-
sére, így ez az 5 féléves képzési forma nem helyettesíti a klasz-
szikus nyelvtanárképzés 10 félévét.
 Nehezíti a helyzetet, hogy – ahogy ezt a tanulmány nyelv-
oktató programjáról szóló részben már említettük –, mivel csak 
nagyon kevés középiskolában adódik lehetőség a beás/romani 
nyelvek valamelyikének tanulására, minőségi képzést nyújtó, 
szervezett nyelvtanfolyamok – mindenki számára elérhető 
módon pedig épp a hiányzó nyelvtanárképzés miatt nincse-
nek, ezért csak nagyon keveseknek van lehetőségük középfo-
kú nyelvvizsgával bekerülni a PTE által indított romológiatanár 
szakra. A szak népszerűségét kevésbé emeli az a tény, hogy az 
itt végző diplomás romológiatanárok elhelyezkedési esélyei 
nagyon rosszak a munkaerőpiacon, ugyanis az említett közne-
velési törvény nem írja elő ilyen szakirányú végzettséggel ren-
delkező pedagógus alkalmazását azokban a köznevelési intéz-
ményekben, amelyekben nemzetiségi nevelés, oktatás folyik, 
ezért az iskolák nem iskoláznak be, és mivel nem előírás, nem 
is igazán keresnek ilyen végzettségű kollégákat.
 Ezzel a diszfunkcionális működéssel magyarázható, hogy az 
iskola igyekszik az alkalmazásában álló, még nem teljes óra-
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számban foglalkoztatott szakirányú végzettség nélküli pedagó-
gusokat a cigány/roma népismeret oktatásába bevonni.
 Ezt igazolja vizsgálatunk is, ugyanis a kutatásban részt vevő 
intézmények népismeretet tanító – pedagógus és egyéb dip-
lomával rendelkező – kollégák között a legkülönbözőbb szakos 
tanárokat találjuk, szociálpedagógus, oligofrénpedagógia és 
tiflopedagógia szakos gyógypedagógus is van az intézmények 
cigány népismeret tanárai között. 
 A válaszadó intézményekben 6 főt találunk, akik „más vég-
zettségűként” tanítják ezt a tantárgyat – vagyis nem rendelkez-
nek diplomával vagy pedagógus végzettséggel, többnyire csak 
továbbképzéseken szerzett tanúsítványokkal (pl. Roma kisebb-
ségi nevelés, attitűdformáló, kompetencianövelő képzés).
 Összességében tehát a cigány/roma népismeret tantárgyat 
oktató pedagógusok végzettsége nem megfelelő, a képzési kí-
nálat nem elegendő, a valós igény és a lehetőség nem fedi egy-
mást.

A népismeret mint önálló tantárgy bevezetése

Az eddigi gyakorlat lehetővé tette a magyarországi nemzeti-
ségekről, kisebbségekről a különböző tantárgyakba integrált 
ismeretek átadását. Eszerint a Kisebbségi népismeret nevű 
tantárgy óratervi órájának tartalmát be kellett volna építeni 
a különböző tantárgyakba, ám ez az integrált ismeret gyakran 
elveszett vagy a tanóra során arra már épp nem maradt idő. 
Emiatt a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet - a kisebbségi om-
budsman kezdeményezésére újra szabályozta ezt a kérdést és 
eleget téve a jogalkotási javaslatnak, a jelenlegi törvényi sza-
bályozás szerint népismeretet már csak önálló tantárgy kere-
tében lehet tanítani.
 „A nemzetiségi népismeret tantárgy oktatására bármely ne-
velési-oktatási forma és évfolyam esetében heti egy tanórát, évi 
harminchét tanórát kell biztosítani. Szakiskolában a nemzetiségi 
népismeret oktatása nem kötelező, azonban heti egy tanórának 
megfelelő időkeretben a nemzetiségi népismeret követelménye-
ihez kapcsolódó tevékenységet kell biztosítani.”6
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A vizsgált intézmények a legkülönbözőbb időszakokban vezették 
be a népismeret oktatását. E tantárgy oktatása 98 iskolában, (az 
intézmények 73%-ában) a bevezetéstől kezdődően megszakítás 
nélkül zajlik. A többi intézményben volt olyan időszak, amikor a 
népismeret oktatása szünetelt. Bár rákérdeztünk, a legtöbb eset-
ben az intézményvezetők nem indokolták meg a szüneteltetés 
okát. A kapott válaszok között sajnos igazi okot nem találunk. (Pl.: 
„Nem tudom, mert csak egy éve vagyok az iskola igazgatója.”)

Fontosnak tartottuk megkérdezni az intézményvezetőktől azt 
is, hogy a tantestületük egységesen támogatta-e a cigány/
roma nemzetiségi népismeret oktatás bevezetését?
 Az egységesen támogatók indokai közül néhány:
 – A roma tanulók nagy aránya iskolánk tanulói között szük-
ségessé tette a tantárgy bevezetését az integráció elősegítése 
érdekében.
 – Mivel a nemzetiségi oktatás eleme, 2013-tól viszont, ami-
óta romológus végzettségű pedagógus oktatja, ő szívesen és 
nagy lelkesedéssel teszi ezt.
 – Tanulólétszám növekedés. 
 – Nem voltak ellenérvek, miért is lettek volna? Tanulóink 
kb. 85-90%-a beás cigány gyermek, a cigány kultúra érték, a 
magyar egyetemes kultúra szerves része.
 – A cigány nyelv oktatását nem fogadták el a szülők. A ci-
gány népismeret oktatásának örültek és támogatták. (József-
városi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Általános Iskola)
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 – Az oktatás bevezetését iskolánk minden pedagógusa tá-
mogatta, mert fontosnak tartottuk, hogy a magukat cigány-
nak valló tanulóink megismerjék saját kultúrájukat.
 – Az érvek mellette: gyökerek ismerete, művészeti terüle-
tek, (cigány) életmód ismerete - mesterségek ismerete, kipró-
bálása; munka - megélhetés időbeli változása.

Ha voltak ellenérvek a cigány/roma nemzetiségi népismeret 
oktatásának bevezetésére vonatkozóan, melyek voltak azok?
 – Korábban tantárgyakba integráltan, helyeztük el a tan-
anyagtartalmat. Ekkor az iskola minden tanulója szívesen ta-
nulta a népismereti részeket. A népismeret külön, kötelező tan-
tárgyként való megjelenésével azonban vannak szülők, akik 
nem kérik a cigány nemzetiségi oktatást. Ezek a szülők egyre 
erősebben hangoztatják cigányellenes – kirekesztő – gondo-
lataikat. Számunkra – akik a ’80-as években – elkezdtük az 
integráció – az elfogadás – befogadás gondolatának lassú és 
türelmes bevezetését ez nagy hátrány, és az eddigi munkánk 
tönkre tételét jelentik.
 – „Az én gyerekem ne tanuljon cigányul.”  
 – „Miért kellene ismernie a cigányok történelmét?”  
 – „Van a cigányoknak történelme?”
 – Nincs szakember, elérhető tananyag, felkészült szakember.
 – „Miért kell a gyerekemnek ilyet tanulni?”
 – Néhány nem roma szülőnek voltak ellenérvei, mivel inter-
kulturális oktatást vezettünk be.

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai miatt az intézmények 
alapító okirata módosításra került: A cigány/roma nemzetisé-
gi népismeret oktatása az alapító okiratban - az egyértelmű 
központi szabályozás ellenére is - nagyon változatos módon 
szerepel.

Vannak intézmények, ahol megszüntették már vagy épp kive-
zetik a népismeret oktatását,
 – Az új tantervünk nem tartalmazza a cigány/roma nem-
zetiségi oktatást. Heti egy órát beintegráltunk a közismereti 
tantárgyakba.
 – Kimenő rendszerben megszűnik, mert jelentősen csökken 
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a cigány tanulók létszáma. (Jelen pillanatban 3., 4. és 7., 8. 
évfolyamon integráltan történik.)
 – 2012/2013-as tanévig a szakiskola 9. és 10. osztályában 
is folyt cigány népismeret oktatás. Utána már csak az általá-
nos iskola évfolyamain.

De akadnak olyan intézmények is, amelyek számára ez a túl-
élést jelenti: 
 – Nemzetiségi iskolává váltunk.
 – Az osztályonkénti heti 1 órát egy-egy osztályban meg-
emeltük heti 2 órára /igény szerint/. Két éve a tehetséggon-
dozás keretében pedig cigány népismeret szakkör működik, 
ahol kifejezetten a cigány értékeket közvetítjük a tanulók felé, 
illetve kiemelten nagy figyelmet fordítunk a cigány autentikus 
ritmushangszerekkel való ritmizálásra, ezen belül a tehetséges 
gyerekek kitörési lehetőségeire /Országos Ki? Mit? Tud?, Fővá-
rosi Kulturális Szemlék, Pályázatok, Projektnapok, fellépések 
felkérések alapján, stb./
 – A kezdetekben tantárgyakba integráltan tanulta minden 
tanuló a népismeretet, aki mélyebb ismeretekre vágyott, sza-
badon választhatta a roma népismeret, illetve a lovári nyelv 
tantárgyakat. A jogszabályok megváltoztatásával, 2013-tól 
minden nyilatkozó tanuló önálló tantárgyként tanul népisme-
retet, a lovári nyelv szakkör szabadon választható.

Mivel a cigány/roma népismeret oktatása a többi tantárgytól 
eltérő módon és körülmények között folyik, a tantárgy taní-
tásának hatékonyabbá tételéhez kértük az intézményvezetők 
javaslatait, amelyekkel jobbá, hatékonyabbá lehetne tenni a 
cigány/roma nemzetiségi népismeret oktatását. Mint látjuk, a 
javaslatok átölelik a tantárgy tanításához szükséges teljes pa-
lettát: ehhez minden szereplő együttműködése szükséges, a 
családtól az oktatásirányításig. E tevékenység támogatásában 
fontos szerepe lenne az önkormányzati rendszernek, az állami 
és civil szférának együttesen.
 Szükséges a megfelelő pedagógusképzés, továbbképzési 
rendszer és tárgyi feltételek pótlása tananyagok, tankönyvek, 
tanítási segédletek formájában.
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Az intézményvezetők javaslatai

– Gondot jelent a tananyagtartalom ismerete - a tanárképzés-
nek nem képzik ugyanis kötelező részét a romológiai ismere-
tek, így az alapdiplomával rendelkező pedagógusok ismeretei 
ezen a területen hézagosak.
 – Iskolánk csak akkor tudja nyelvtanítással is színesíteni a 
cigány kultúra megismertetését, ha van olyan pedagógus, aki 
a nyelvet is képes oktatni.
 – Összefogással olyan népismereti könyvek megalkotása, 
melyek a pedagógusok és a tanulók munkáját is megkönnyítik. 
Cigány nemzetiségi tanárképzés megszervezése!
 – Programok finanszírozása. (Kulturális programok, kéz-
műves foglalkozások, kirándulások, a foglalkozásokhoz szük-
séges eszközök biztosítása, utazási költségek biztosítása.)  - To-
vábbképzések.
 – Tankönyvellátás hatékonysága. Tanmenetek szükséges-
sége. Pedagógus továbbképzések.
 – Cigány-roma nyelvű folyóiratok előfizetése a népisme-
retet oktató iskoláknak, digitális tananyagokhoz, szemléltető 
anyagokhoz központi hozzáférés biztosítása.  Romológiai kiad-
ványok biztosítása az ilyen intézményeknek.
 – Taneszközök, szemléltető eszközök (tankönyv, digitális 
tananyagok, CD-k, DVD-k) nagyon hiányoznak, nem jutnak 
el az iskolákhoz, nincs lista az intézmények kezében, mi közül 
választhatnak. Jó lenne, ha ezek az anyagok ingyenesek len-
nének. Fontos lenne, hogy a multikulturális neveléssel együtt 
fusson a cigány/roma nemzetiségi népismeret oktatás.
 – Hatékonyabb lehetne az oktatás, ha lenne megfelelő vég-
zettséggel rendelkező állandó oktatónk. Ez az elmúlt három 
tanévben problémát jelentett. Valamint segítene, ha lenne a 
különböző korosztályoknak megfelelő tankönyve.
 – A tankönyv hemzseg a hibás megállapításoktól, jobban a 
gyerekek életkori sajátosságaihoz kellene igazítani, használha-
tó munkafüzet sem ártana.
 – Szakos, nyelvismerettel rendelkező tanárok akár óraadó-
ként, utazó pedagógusként járnák a megyét. Megfelelő se-
gédanyagok, tankönyvek elérhető áron (külön kellene venni a 
többi tankönyvtől) Továbbképzések a nem szakos tanároknak.
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 – Ha jól felkészült romológus tanár taníthatná.
 – Sokkal több szakmai segítségre lenne szükségük a 
népismeretet oktató pedagógusoknak. Továbbá megfelelő 
mennyiségű és minőségű tankönyvek, munkafüzetek, se-
gédletek, és természetesen szakmai továbbképzések szük-
ségesek.
 – Hiányoznak a tankönyvek, segédanyagok, a tanulói mun-
kafüzetek.

Az intézményvezetők szinte ugyanezeket a szereplőket jelölik 
meg azoknál a válaszoknál is, amikor/ahol felsorolják, megne-
vezik azokat, akiknek a segítségére számítanának a népisme-
ret tantárgy tanítása során.
 – Helyben a szülőktől.
 – Magától a közösségtől, ahol a hagyományok őrzésével 
a gyerekek is részesei lehetnének a kultúrának, amit az iskola 
megerősítene. Jó lenne egy hiteles személy, aki példájával erő-
sítené a közösséget.
 – Roma nemzetiségi önkormányzat.
 – Segédanyagok, tankönyvek – Minisztériumtól – háttérin-
tézményeitől.
 – Elsősorban módszertani segítséget.
 – A fenntartótól (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) 
megfelelő finanszírozást, hogy az eltervezett programokat 
meg tudjuk valósítani.
 – Mindenkitől, aki elkötelezett a kérdésben, és beleszólása 
is van a folyamatba! Döntéshozók, egyetemek!
 – Az országos és a helyi roma kisebbségi önkormányzat 
támogatását várom: olyan programok, rendezvények és szak-
mai napok szervezésével, amelyek közelebb vihetik a tanulókat 
a roma kultúra és identitás megismeréséhez.
 – Az oktatásirányítás segítségét abban, hogy sikerüljön 
jobban megismerni egymást a többségi és kisebbségi társa-
dalom tekintetében. Így hatékonyabban csökkenthető lenne a 
romákkal szemben megnyilvánuló előítéletesség.
 – A tankönyvkiadó megfelelő minőségű és mennyiségű 
tankönyvet, munkafüzetet, digitális tananyagot adjon ki. 
 – A KLIK adjon nagyobb óraszámi lehetőséget, a tovább-
képzést finanszírozza.  A roma kultúráról és eseményekről több 
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információt kapjon az iskola, a helyi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat több információt nyújtson.
 – Az ezzel a területtel foglalkozó oktatás-vezetőktől várjuk 
a segítséget.
 – A fentiekben a cigány értelmiség közreműködésére szá-
mítva. Esetleg az ORÖ a milliárdos bevételeiből, ha nemcsak 
luxusbútorokra költene, hanem valamennyi fiatal számára 
színvonalas kiadványokat és szerzőket is finanszírozna.
 – Tanároknak külön képzés biztosítása bizonyos időközön-
ként, a nyelv tanulásának elérhetővé tétele, rendszeres hírfor-
rás biztosítása.
 – Az oktatásirányítás részéről nagyobb támogatásra lenne 
szükség másoddiploma megszerzéséhez. A tanítóképzésben 
hasznos lenne népismeret oktatás - speciális kollégium beve-
zetése.
 – Az oktatásirányítástól (oktatásszervezési kérdésekben) és 
kisebbségi képviselettől (szakemberek, művészek részvétele az 
oktatásban).
 – A falunkban ismereteim szerint legalább háromféle ci-
gány nemzetiség él. Mindegyiknek más a kultúrája, a régi 
mesterségeik. Ehhez a pedagógusnak az internetről és egyéb 
segédkönyvekből kell készülnie. Az OFI olyan szerzőket bízzon 
meg, akik összegyűjtik a cigányság kulturális értékeit és egy-
egy tankönyvben évfolyamonként ezt el is tudják készíteni.
 – Fontos a jó kapcsolat a családokkal, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal, a Tanodával. Civil szervezetekkel.

A nemzetiségi népismeret oktatása különösen fontos egy 
olyan nemzetiség esetében, amely kultúrájáról, történelmé-
ről, hagyományairól egyre kevesebbet tud, információi intéz-
ményes módon nem megerősítettek, ezért hajlamos azt érték-
telennek gondolni.
 Elengedhetetlenül fontos, hogy e tantárgy tanítása kereté-
ben releváns ismeretek korszerű módszerekkel kerüljenek fel-
dolgozásra és átadásra, elősegítve a diákok előítélet-mentes 
gondolkodásának, aktív szerepvállalásának és reális, pozitív 
cigányképének/identitásának kialakulását.
 A népismeret oktatása során szélesebb körű ismeretek át-
adására és bonyolult, a társadalom több szegmensébe erősen 
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beágyazott összefüggésrendszerek megértetésére van szük-
ség. Mindemellett fontos lenne támogatni egy reális, pozitív 
cigány identitás kialakulását is, amely elősegítheti, hogy a gye-
rekek magabiztosan álljanak ki a történelmében és hagyomá-
nyaiban gazdag cigány kultúra mellett.
 A jelen kutatás eredményei alapján azt látjuk, hogy e cé-
lok megvalósulását elősegítő személyi és tárgyi feltételek még 
nem teremtődtek meg. A cigány/roma népismeret oktatását 
leginkább azokban az intézményekben vezetik be, ahol a leg-
több a halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy cigány/roma 
tanuló, ahol a tanulókkal kapcsolatos pedagógiai, ill. nevelé-
si problémák sokkal gyakoribbak, mint máshol. Ugyanakkor 
ezeknek az intézményeknek csak kis százalékára igaz, hogy a 
személyi/tárgyi feltételei ideálisak, és minden adott a prob-
lémák szakszerű kezeléséhez. A legtöbb intézményben sem a 
tantárgy tanításához szükséges kompetenciákkal rendelkező 
pedagógust, sem olyan tankönyveket nem találunk, amelyek a 
cigány/roma nemzetiségi oktatás színvonalát ugyanolyan szin-
ten segítenék, mint más tantárgyakét. E tantárgy tanítói között 
a kutatás során mindenféle elkötelezettség és speciális tudás 
nélküli pedagógusokat is találtunk.
 Mindenképpen szükséges a cigány/roma népismeret taní-
tását újragondolni és a pedagógusképzés, pedagógus-tovább-
képzés rendszerében mihamarabb helyet találni azoknak a 
szaktudással rendelkező pedagógusoknak, akik e tantárgyak 
képzett szakemberei lesznek. Ideiglenes megoldást jelenthet-
ne, ha a népismeret tanítása kötelező, minősített továbbkép-
zésen való részvételhez köthető lenne – az akkreditált szak-
képzések már kínálnak erre lehetőséget.
 Tekintettel arra, hogy a cigány/roma népismereti tanköny-
vek, digitális tananyagok, szemléltetőeszközök, segédanyagok 
kínálata szűkös és kérdéses színvonalú, nincs is olyan elérhető 
tankönyv, amely egyedül, más könyvek használata nélkül meg-
felelne a NAT és a kerettanterv elvárásainak, ezért mindenkép-
pen szükséges e hiányzó tankönyvek megalkotása.
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A kutatás összegzése

Jelen kutatás célkitűzése a cigány/roma nemzetiségi oktatás 
jelenlegi helyzetének áttekintésére irányult az elmúlt néhány 
év jogszabályi változásainak tükrében. 
 A kutatás során azon intézmények adatai kerültek feldol-
gozásra, amelyek a 2014/2015-ös tanév során beás és/vagy 
romani nyelvoktató és/vagy cigány/roma népismeret tantárgya-
kat tanítottak a cigány nemzetiségi nevelés-oktatás keretében.  
 A cigány/roma nemzetiségi képzés során több rendszer-
szintű probléma nehezíti az intézmények munkáját. 
 A nem megfelelő vagy hiányos nemzetiségi tanárképzés, 
személyi, tárgyi feltételek egyenetlensége mind azt igazolja, 
hogy a cigány/roma nemzetiségi oktatás esetében hazánkban 
nem valósul meg a minőségi oktatáshoz való hozzáférés. 
 Sem a nyelvoktatás, sem a népismeret tantárgy tanítása 
során nem teremtődtek meg kielégítő módon az oktatás fel-
tételei a megengedő jellegű rendeletmódosítások ellenére 
sem (óraszám, alkalmazási feltételek), ezért a nemzetiségi 
nevelés, oktatás céljainak megvalósulása is csak részlegesnek 
mondható.
 A cigány/roma nemzetiségi oktatás 2014/15-ös tanévi 
helyzetét vizsgálva sok esetben e feltételek hiánya miatt nem 
alkalmazkodik/nem tud alkalmazkodni az új jogszabályi kör-
nyezethez. Az oktatási forma bevezetésének motivációjában 
alkalmanként a szülői igény is kétségbe vonható, a létszám-
adatok ugyanis azt látszanak igazolni, hogy az igénylést he-
lyenként főként az intézményi érdek határozta meg.
 A vizsgált intézmények között nem egy olyan található, 
amelyben a cigány/roma nemzetiségi nevelésnek-oktatásnak 
sokszor nincs tartalma, a feladattal megbízott pedagógusok 
nem rendelkeznek azokkal a tudásokkal és tárgyi feltételekkel, 
amelyek szükségesek lennének, így az egyébként döntően a 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köz-
tük a főként cigány/roma tanulók, minőségi oktatáshoz való 
hozzáférése emiatt sem valósul meg.
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Fejlesztési, változtatási javaslatok

A nemzetiségi nevelés-oktatás rendszerét szükséges újragon-
dolni, a rendelkezésre álló feltételekből kiindulva kialakítani 
azt a célrendszert, amely mentén működik, és amelyhez szük-
séges a személyi és tárgyi feltételeket is megteremteni. A to-
vábbiakban az alábbi feladatok átgondolást, megvalósítását 
javasoljuk:

 – Szükségesnek tűnik a cigány/roma nemzetiségi tanárkép-
zést megteremteni.
 – A pályán lévő pedagógusok képzését, továbbképzését az 
átmeneti időszak miatt újragondolni és újraszabályozni.
 – A köznevelésről szóló törvény egyes feladatok (mint az 
intézményvezetői, szakértői, gyakorlatvezetői feladatok) ellá-
tását a pedagógus szakképzettség mellett a pedagógus szak-
vizsga teljesítéséhez köti. A pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzésben teljesíthető, ennek országos lehetőségeit 
szükséges lenne számba venni és a felsőoktatási intézmények-
ben nagyobb nyilvánosság előtt hirdetni.
 – Szükséges a nyelveket oktató egyetemek és az MTA 
Nyelvtudományi Intézetének együttműködése. Az egyetemek 
a hiányzó alapkutatásokhoz biztosítani tudják a hallgatókat, 
a terepet és a szakértelmet, a Nyelvtudományi Intézet nyel-
vészei hozzájárulnak e nyelvek elméleti, szakmai hátterének 
megerősítéséhez. 
 – Fontos, hogy az eddig elért eredményeket az egyete-
mek a nyelvoktatás során használni tudják, kipróbálhassák, az 
eredményeket korrigálják – ezért nélkülözhetetlen az egyete-
mek és a Nyelvtudományi Intézet együttműködése.
 – Mind a beás, mind a romani nyelvet beszélő cigány kö-
zösségek nyelvi állapotáról további tudományos igényű kuta-
tások, felmérések szükségesek egy átgondolt és alapos nyelv-
tervezési stratégia kialakítása érdekében.



49

Fejlesztési, változtatási javaslatok 

 – Bár van érdeklődés a cigány nyelvek iránt, a nyelvtanulási 
igények kielégítéséhez szükséges feltételek hiányoznak (nyelv-
tanfolyamok, továbbképzések a nyelvet tanítóknak, nyelv-
könyvek, multimédiás eszközök stb.). 
 – Tudományos alapú nyelvtervezés és standardizálás hiá-
nyában – éppen a társadalmi érdeklődés növekedése miatt – 
nagy a veszélye a tudományos szemléletet nélkülöző munkák 
elterjedésének. 
 – Az eddigi és a továbbiakban leírt tevékenységek pótlá-
sával megalapozódhatna a meglévő felsőoktatási szerkezetbe 
beépülő nemzetiségi nyelvtanárképzés, melynek ma még sem 
a személyi, sem a tárgyi feltételei nincsenek meg. 
 – A kutatási fejlesztési feladatok mellett – mindkét nyel-
vet érintő (beás, romani) – innovációs fejlesztésekre is szükség 
van. A szótári munkálatok, számítógépes korpusznyelvészet, 
egy nyelvészeti tudományos és információs központ kialakí-
tása pedig a beás nyelv területén elért eredmények korszerű 
rögzítése és tárolása miatt válik fontossá.

A megvalósítandó feladatok köre feltehetően ennél jóval szé-
lesebb, ám e munkálatok megkezdésével sokáig nem késleked-
hetünk a nyelvi közösség identitásának és nyelvhasználatának 
megerősítése érdekében valamint a nyelvcsere folyamatának 
intenzitása miatt. 
 A kutatási eredmények azt igazolják, hogy a magyarországi 
két cigány nyelv beszélői körében a nyelv átörökítése már nem 
folyamatos, ám az igény erre – változó erősséggel – minden 
korosztály esetében megfigyelhető. Ezt a feladatot szinte kivé-
tel nélkül az oktatási intézményekre bíznák a családok. A jelen-
legi körülmények között azonban a köznevelés az előzőekben 
ismertetett hiányok miatt ezt a feladatot nem tudja maradék-
talanul ellátni, hisz a megvalósuláshoz szükséges alapfeltételek 
sem léteznek. Ha pedig egy nyelvet nem használnak az oktatás-
ban, az súlyosan veszélyezteti a nyelv fennmaradását is. 
 E hiányok pótlása csak nagyon körültekintő, ám nagyon ak-
tuális nyelvpolitika segítségével lehetséges. A hazai nyelvpoli-
tika a magyarországi cigány nyelvek, így a beás nyelv státusz- 
és korpusztervezési feladatait nem tekinti elegendő mérték-
ben fontosnak, intézkedései ezek megvalósulását nem szor-
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galmazzák. E téren egyfajta halogató álláspont érzékelhető. Ez 
azonban rendkívül veszélyes politika egy kisebbség számára, 
hisz a tétlenség teljes nyelvvesztést okozhat, mely azonban – 
különösen egy anyaországgal nem rendelkező kisebbség ese-
tében – az alapvető emberi és nyelvi jogok szempontjából sem 
megengedhető, súlyos „nyelvi és oktatási diszkrimináció”-t je-
lent (vö. Kontra, 2003).
 Az államnak tehát mielőbb meg kell teremtenie a magyar-
országi cigány/roma nemzetiségi tanárképzés (melynek része 
a beás és a romani nyelvtanárképzés is) feltételeit. Ezek meg-
teremtéséig indokoltnak tűnik az átmeneti időszak teendői-
nek végiggondolása. Bár feltehetően több lehetőség adódhat 
ennek az időszaknak az áthidalására, az alábbiakban kettőt 
javaslok.
 Nem csupán átmeneti megoldást jelenthet a PTE BTK 
Romológia és Nevelésszociológia Tanszékéhez kapcsolódó 
Beás Nyelvi és Irodalmi Központ létrehozása. Természetesen 
indokoltnak tartanám egy ilyen központ kialakítását a romani 
nyelv esetében is.
 Az államilag elismert cigány nyelvek – az Európa Tanács 
által is szorgalmazott – emancipálásához, az alapképzési és 
szakirányú szakok műveléséhez, valamint az identitás megőr-
zéséhez a cigány nyelvek oktatása, a cigány (romani és beás) 
tanfolyamok szervezése – státusz- és korpusztervezési felada-
tok, tananyagok, hanghordozók készítése – egy tanszékhez 
kapcsolódó központon keresztül. 
 Különösen indokoltnak tűnik a nyelvet tanulni és visszata-
nulni kívánók számának növelése. Ennek keretei intézménye-
sen nem alakultak ki. A cigány nyelvi kurzusok intézményesen 
jelenleg a már működő tanszékeken (így a PTE Romológia és 
Nevelésszociológia Tanszékén is) csak az egyetem hallgatói 
számára elérhetőek, ám az igények ennél jóval szélesebb kö-
rökből is érkeznek, ezért szükséges e nyelvtanulást biztosító 
kurzusok nyitottá tétele, amelyre viszont a különböző egyete-
mi karok nem állnak készen. 
 A magyarországi beások esetében különösen indokolt 
(földrajzilag, területileg), hogy a Pécsi Tudományegyetem lás-
sa el azokat a feladatokat, amelyek a nyelvtanárok, a nyelvet 
tanítók képzését, illetve meglévő nyelvtudásuk állami elismer-
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tetéséhez való hozzásegítését vagy annak megszerzését jelen-
tik. Ugyanezt mondhatjuk el a romani nyelvről is.
 A Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszoci-
ológia Tanszéke lehetne az a tudományos és szakmai háttér, 
amely ezeknek a munkáknak keretet adna. Ám a tanszék ed-
digi tevékenységeihez kapcsolva nem vállalhatja e feladatok 
kézben tartását, irányítását, mert ezek meghaladják a jelenlegi 
tanszéki funkciókat, feladatokat, amelyekre kapacitása van.
 Ezért válna indokolttá olyan nyelvi és irodalmi központ lét-
rehozása, melynek feladata a beás/romani nyelv kutatása és 
ápolása, ezen belül különösen e nyelvekkel kapcsolatos terve-
zési és standardizálási folyamatok, szakmai viták koordinálása.
 E központ feladata lehetne:
 – a Profex Beás Nyelvvizsga-helyén a folyamatos vizsgázá-
si lehetőség biztosítása, nyelvvizsga anyagának fejlesztése, a 
romani vizsgahely kialakítása,
 – a nyelv iránt érdeklődő személyek, intézmények számára 
szakmai szolgáltatás nyújtása, képzések, továbbképzések, ta-
nácsadások, (mű)fordítói tevékenység, tolmácsolás formájá-
ban,
 – a nyelvet oktatók és azt tervezők számára továbbképzési 
és együttműködési hálózat kiépítése,
 – bekapcsolódás az országos és nemzetközi pályázati rend-
szerekbe a nyelvfejlesztő és e nyelvekkel kapcsolatos tervező, 
alkotói és kiadói tevékenységek finanszírozásához,
 – a nyelvek oktatásához szükséges segédletek létrehozása, 
kiadói tevékenység koordinálása,
 – a beás/romani nyelven eddig megjelent művek össze-
gyűjtése, rendszerezése, lehetőség szerint számítógépes fel-
dolgozásuk – adatbázis létrehozása (a PTE BTK NTI Romológia 
és Nevelésszociológia Tanszék pályázati forrásokból már el-
kezdte ennek létrehozását),
 – kapcsolatfelvétel és együttműködés a határon túli, ill. 
nemzetközi cigány szervezetek és közösségek hasonló intéz-
ményeivel.

A Pécsi Tudományegyetemen a 2006/07-es tanévtől önálló, 
akkreditált doktori iskola indult Oktatás és Társadalom né-
ven, melyben a romológia alprogramnak igen fontos szerepe 
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van. Hasonló programok az egyetem más doktori iskoláiban 
ma is működnek: ezek közül különösen fontos az Alkalma-
zott Nyelvészeti Doktori Iskola, Multidiszciplináris Bölcsészeti 
Doktori Iskola politológia alprogramja). E doktori iskolák hall-
gatói a beás és a romani nyelvek tudományos megismerésé-
nek és művelésének alapjait teremtik meg. A doktori iskolák 
romológia, illetve a két cigány nyelv kutatása és oktatása iránt 
elkötelezett hallgatói közalkalmazotti munkaviszonyban vagy 
óraadóként és kutatóként közreműködnek a romológia szak, il-
letve a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék munkájában. 
A tudományos utánpótlást mind a beás, mind a romani (lovári) 
nyelv területén a PTE doktori iskoláin keresztül biztosítani le-
het a közeli és a távolabbi jövőben.
 A kisebbségi nyelvek megerősítésére, a nyelvcsere ellen-
kező irányba fordítására különféle módok léteznek, a többségi 
társadalom támogatása nélkül azonban ezek a próbálkozások 
kevésbé lesznek sikeresek. Fontos lenne annak hangsúlyozá-
sa – a pedagógusképzéstől a gyakorlati oktatásig, a pedagó-
gia szak tartalmának kialakításáig -, hogy a többnyelvűség ér-
ték, amit meg kell őrizni. A többnyelvűség nem kizárólag az 
anyanyelv mellett tanult idegen nyelvre vonatkozik, hanem 
szerencsések azok, akik a kétnyelvűséget a családból hozzák, 
amelyekhez harmadik vagy többedik idegen nyelvet lehet még 
tanulni. Európa számos országában jellemzi ez az értékválasz-
tás az oktatást.
 A legtöbb kisebbségi beszélő a saját nyelvével kapcsolat-
ban pozitív attitűddel rendelkezik, ám ha a többségi társada-
lom nem segíti annak tudatosítását, hogy az általuk beszélt 
nyelv ugyanolyan értékes, mint bármelyik másik, ez a pozitív 
attitűd elhalványul.
 Az oktatásnak segítenie kell a nyelv presztízsének megte-
remtését. Elő kell segíteni, hogy a kisebbségi nyelv minél több 
használati funkcióban tudjon megjelenni, lehessenek anya-
nyelvű sajtótermékek, adások, anyanyelvi oktatás – lehetőleg 
minden szinten, beleértve a közép- és felsőfokú szakképzést is. 
Ez egyben nyelvélénkítést is eredményez azzal, hogy a korláto-
zott funkciókban használatos kisebbségi nyelv szerepköreit és 
színtereit bővíti. 
 Mielőbb ki kell alakítani azt a támogató, hozzáadó okta-
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tási környezetet, amely segíti újra felértékelni a romani/beás 
nyelvet, mint sokak anyanyelvét a nemzedékek közötti nyelvát-
adásban. Amennyiben marad elégséges számú anyanyelvi be-
szélő, tudatos revitalizációs lépéseknek köszönhetően a nyelv-
átadás visszatérhet a család természetes keretei közé, mivel a 
család épp a gyermek iskolai sikeressége miatt válik érdekeltté 
e nyelvek átadásában. 
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Függelék

Néhány interjú azon intézmények vezetetőivel és/vagy okta-
tóival, ahol a 2014/2015-ös tanév során nemzetiségi nevelés-
oktatás zajlott.

INTERJÚ A TATABÁNYAI FÜZES UTCAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐJÉVEL 

Látogatásomat előzetesen egyeztettem az intézmény vezetőjé-
vel. Rendkívül segítőkésznek mutatkozott, hamar tudtunk idő-
pontot találni. (Összehasonlításként: először egy győri intéz-
ményt kerestem meg, kérésemet írásban kellett benyújtanom, 
két hét múlva kaptam egy választ, miszerint egyeztetniük kell 
az intézmény fenntartójával, hamarosan válaszolnak, majd az-
óta semmi sem történt.) Az iskola Tatabánya munkásnegyedé-
nek központjában fekszik, régi épület, viszonylag jó állapotban. 
A környék lakossága 100%-ban cigány/roma származású. Az 
egykori ipartelepekhez épült hatlakásos házakban élnek. (Egy 
ház, hat bejárat, hat szoba.) A családokban alacsony a munka-
nélküliség, szinte mindenki az üzemekben dolgozik betanított 
munkásként, jövedelmük alacsony, de rendszeres. Néhányan 
(mind cigány/roma származású) az iskolában kaptak munkát 
takarítóként, karbantartóként, fűtőként, gondnokként.
 Az interjú során két fontos tapasztalatom volt. Egyrészt az 
engem fogadó igazgató és nyelvtanár rendkívüli elhivatottsá-
ga, másrészt a gyerekek nyitottsága, bizalma mind a pedagó-
gusok felé, mind felém. Amikor kiderült, hogy muzsikus va-
gyok, többen odajöttek, énekeltek nekem, (Cigány Himnusz, 
Magyar Himnusz cigány módra – az ott hallott kifejezéseket 
használom.) Az egyik gyerek még a telefonszámomat is el 
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akarta kérni, hogy furulyaórára járjon hozzám! A legfontosabb 
megállapítás véleményem szerint az volt, hogy: „Erősödik az 
intolerancia a környék nem cigány/roma lakosságában. Erre 
az egyetlen megoldás az lenne, ha MINDEN megyeszékhelyen 
nyílna egy Gandhi Gimnázium!”
 Az eredeti intézmény több mint 100 éve van jelen, jelen-
legi formájában és helyén 15 éve működik. Az iskola jelenleg 
97 tanulóval foglalkozik, akik a környék ipartelepi házaiban él-
nek. Igen gyakori a tanulók cseréje. Sok család továbbköltözik 
Ausztriába, ahol a már odatelepültek segítségével munkát is 
kapnak, helyükre a környék falvaiból költöznek be családok. 
Tavaly a karácsonyi szünetet követően pl. 27 gyerek ment el és 
jöttek a helyükre újak. Ez sajnos megnehezíti a pedagógusok 
dolgát, mivel az osztályközösség kialakítása szinte lehetetlen. 
 A KLIK az iskola fenntartója, az intézmény vezetőjével 
együtt 19 pedagógus, ebből 1 fő pedagógiai asszisztens dolgo-
zik az iskolában.
 Az intézmény kifejezetten a romani nyelvoktatásra és nép-
ismeretre szakosodtak. A diákok 100%-a cigány/roma szárma-
zású. Jelenleg 1 fő szintó, 2 fő beás, a többi oláhcigány. Ezt 
önbevallás alapján tudják meg a felvételkor, de tekintettel az 
iskola profiljára, ezzel eddig probléma nem volt.
 Jelenlegi formájában 4 éve zajlik az intézményben cigány 
népismeret oktatása, de ezt megelőzően 15 évig a történe-
lem, irodalom és ének-zene tantárgyakba beépítve valósult 
meg, ami egyébként a mai napig megmaradt, csak kiegészült a 
nyelvoktatással és népismerettel.
 A nyelv és a népismeret oktatása, mint említettem, 15 éves 
múltra tekint vissza. A hangsúlyozott profilváltásnak és a spe-
ciális tantárgyak bevezetésének az igazgató elmondása szerint 
két oka volt: 
 – A lakosság körében kifejezett igény mutatkozott erre.
 – A megváltozott törvények, rendeletek miatt a megmara-
dás érdekében szükség volt a váltásra.
 Jelenleg 2 pedagógus tanítja ezeket a tárgyakat. Egy a nyel-
vet, egy pedig a népismeretet. A népismeretet oktató peda-
gógus cigány származású. Mindkét pedagógus a PTE hallga-
tója volt. A nyelvtanár romológia szakon, a népismeret tanár 
szociológia szakon végzett, jelenleg pedagógiai asszisztens, a 
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diplomához előírt nyelvvizsgára készül. Problémát okoz, hogy 
a nyelvtanár két év múlva nyugdíjba vonul és az utánpótlás 
egyelőre nem biztosított.
 Segítséget e tantárgyak tanításához három helyről kapnak: 
a PTE Romológia tanszékétől és az ott kiadott könyvekből, az 
internetről és azoktól a kollégáktól, akik eddig is és azóta is be-
leveszik a népismeretet a történelem, irodalom és ének-zene 
tantárgyakba, így összedolgoznak.
 Kifejezetten pozitívan fogadták a tanulók is, a szülők is e 
tantárgyak bevezetését, a már ismertetett előzmények miatt 
nem volt meglepetés a tantárgyak bevezetése.
 Gyakori, hogy a gyerekek „visszatanítják” romani nyelvre a 
szülőket, így az iskolai nyelvoktatásnak komoly kultúramegőr-
ző szerepe van, nagyban erősíti a családok identitástudatát.
 A kollégákkal beszélgetve három problémát említettek e 
tantárgyak tanítása során.
 – Nincs tankönyv és nő az intolerancia. A támogatásokat 
célszerűbben kellene elosztani, engedélyezni a szabadabb fel-
használást. 
 „Jó, hogy a támogatások jóvoltából elvihetjük a gyereke-
ket nyaralni, tényleg remek dolog, de jobb lenne, ha a kapott 
pénzből felújíthatnánk az iskolát, rendes portát építhetnénk a 
bejáratnál, mert ez nagyban segítené a bizalom erősödését a 
nem cigány/roma lakosság Az itt dolgozó pedagógusok elköte-
lezettek a nyelvoktatás és népismeret tantárgy mellett, hasz-
nosnak tartják, tapasztalataik pozitívak.
 A jövőre nézve fontos feladatunk a hamarosan nyugdíjba 
vonuló nyelvtanár pótlása és egy tankönyv készítése.

Tatabánya, 2015. március 12.

Az interjút Révész József PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ A KAPOSVÁRI PÉCSI UTCAI 
TAGISKOLA VEZETŐJÉVEL 

Az interjút az intézmény igazgatónőjével készítettem telefonos 
egyeztetést követően 2014. február 27. napján.
 1929 óta működik az iskola. 143 tanuló jár hozzánk. Az 
iskolához közeli városrészekből, beiskolázási körzetből járnak 
hozzánk a tanulók. Főként az 1960-as években kialakult, ro-
mák által lakott környékről. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tartja fenn az iskolát.
 22 fő pedagógus végzi itt a munkáját. Rengeteg szabadidős 
foglalkozást szervezünk, illetve szakkört ajánlunk az érdeklődő 
diákok számára, hogy minél hasznosabban tudják eltölteni a 
szabadidejüket.
 Kiemelt figyelmet fordítunk a cigány tanulók oktatására, 
nevelésére. 2004-től bevezettük a magyar nyelven folyó ci-
gány kisebbségi oktatást, 2008-tól beás nyelvet tanítunk. A 
nyelv oktatásának kezdeményezése az akkori Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat, mai nevén: Roma Nemzetiségi Önkormány-
zattól indult.
 2013 szeptemberétől a Nemzetiségi oktatás keretén belül 
Tánc/mozgás tantárgyat vezettünk be, ahol cigány táncot is ta-
nulnak a gyerekek, illetve a meglévő ismereteiket mélyítik el. 
Többnyire beás és oláh cigányok járnak hozzánk.2004 óta tan-
tárgyi integráció keretén belül, majd a 2013/2014-es tanévtől 
külön tantárgyként szerepel a cigány népismeret a tantervünk-
ben. Nálunk a nemzetiségi oktatás vállalt program, mert a ta-
nulóink jelentős része cigány származású).
 Egy pedagógus tanítja a tantárgyat. Továbbá tánc/moz-
gás óra keretén belül a cigánytánc tanítása és szinten tartása 
is megtörténik. Valamint beás nyelvoktatás is zajlik az intéz-
ményben, melyeket szintén ugyanaz a pedagógus oktat. Alap-
végzettségét (tanító - óvodapedagógus) a Kaposvári Egyetem 
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán szerezte, majd 
romológus végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán.
 Az intézmény minden olyan tárgyi és személyi feltételt 
igyekszik biztosítani, ami a tantárgy tanítása során szükséges. 
Tanterem, interaktív tábla, cigány szakirodalom. Beás nyelv-
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könyvek, tankönyvek. Az eszközök magas költségigénye miatt 
önerőből nehezen oldotta volna meg az intézmény a beszer-
zést, viszont szerencsére a pályázati lehetőségeket kihasználva 
be tudtak szerezni minden olyan eszközt, ami a cigány népis-
meret tanítása során szükséges lehet.
 A tanulók a tantárgy bevezetését minden probléma nélkül 
elfogadták, sőt örültek neki, mert sokkal szabadabb, hozzájuk 
közelebb álló témákat dolgoznak fel az órák során.
 Nem jelentett problémát a szülők számára sem a tantárgy 
bevezetése. A gyermekek kedvelik az órákon való részvételt, 
mert sok interaktív feladatot kapnak, melyek segítségével mé-
lyebben elsajátíthatják a szerzett ismereteket. Alternatív pe-
dagógiai módszerek segítségével és a megfelelő tanulásszer-
vezéssel könnyebben elsajátíthatók az új ismeretek.
 Első, második, ötödik és hatodik osztályban önálló tan-
tárgyként tanulnak a diákok cigány népismeretet. Alapvető-
en zavartalanul folyik az oktatás/nevelés. A felső tagozatban 
időnként előfordul, hogy a diákok kiesnek szerepükből. Mivel 
a tantárgyat oktató pedagógus is roma származású, több alka-
lommal volt rá példa, hogy inkább „közülük valónak” tekintet-
tek rá. Amikor ezt tapasztalja a pedagógus, megfelelő pedagó-
giai módszerek alkalmazásával felhívja a diákok figyelmét arra, 
hogy ő itt pedagógusként kerül velük kapcsolatba.
 A nemzetiségi oktatás nálunk kötelező elem, egyébként 
pedig hasznos, ha a gyerekek megismerkednek múltjukkal, a 
különböző népcsoportok hagyományaival, viselkedéskultúrá-
jukkal. Mivel többségében roma/cigány származású tanulóink 
vannak, adott volt, hogy a tantárgyat bevezetjük.
 A fenntartónak a jövőben kifejezett szándékában áll, hogy 
nemzetiségi iskola legyen intézményünkből.

Kaposvár, 2015. 02. 27.

Az interjút Zalavári Eszter PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA VEZETŐJÉVEL 

ÉS A CIGÁNY NÉPISMERETET ÉS NYELVET OKTATÓ 
PEDAGÓGUSSAL

1734-ből már vannak dokumentumok az iskolamester tevé-
kenységére, ami arra utal, hogy Jánoshalmán ez az időpont az 
oktatás kezdete. 1755-ben épült fel az első egytantermes épü-
let, amely azóta folyamatosan bővült és érte el a mai formáját. 
1993 óta viseli a Hunyadi János nevet.
 A középfokú oktatást a városban 1963-ban vezették be. Az 
első évfolyam a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium kihelye-
zett osztályaként indult Jánoshalmán. A második évfolyam Já-
noshalmi Általános Gimnázium névvel került az anyakönyvbe. 
A gimnázium 1968-tól 2007-ig működött önálló intézmény-
ként, jelenlegi formájában 2012 óta működik.
 2015. március 10-én a tanulólétszám 493 fő az iskolában. 
A környező településekről és helyből járnak intézményünkbe a 
tanulók: Jánoshalmáról, Kéleshalomról, Borotáról, Mélykútról, 
Bácsalmásról. Amíg volt kollégium addig Nemesnádudvarról is 
sok tanuló folytatta nálunk tanulmányait.
 Intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ. A pedagógusok létszáma 58 fő. Sajátos profilt 
ad az intézménynek a német nemzetiségi nyelvoktató prog-
ram, ahol heti öt órában tanulják a diákokat a német nemzeti-
ségi nyelvet. Valamint cigány kisebbségi osztály is indul cigány 
tanulók számára, ahol a cigányság történelméről, irodalmáról, 
hagyományairól tanulnak. 133 fő olyan cigány tanulónk van, 
akinek nyilatkozata is van erről. De számszakilag többen van-
nak, csak nem vállalják fel a cigány származásukat. A cigány 
tanulók zöme churari és lovári csoporthoz tartozik.
 2009 szeptemberétől zajlik az intézményben nemzetiségi 
cigány népismeret oktatása. Sok a cigány származású tanu-
ló, ezért fontosnak tartottuk megismertetni a tanulókat a ci-
gányság kulturális, néprajzi, zenei, életmódbeli örökségének 
jellemző sajátosságaival, értékeivel. A zene és a tánc segítsé-
gével, az irodalmi és a képzőművészeti alkotásokon keresztül 
bemutatni a cigány emberek szokásait, lelki világát. Egyrészt 
segíteni, megértetni a cigányságra jellemző érték és norma-
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rendszert, a cigány kultúra európai kultúrában való elhelyez-
kedését, másrészt erősíteni identitástudatukat.
 Egy fő tanítja ezt a tantárgyat. Nemzetiségi cigány/roma ta-
nító, magyar nyelv és irodalom műveltségterületen. Az Eötvös 
József Főiskolán szerezte a végzettségét 2010-ben. 
 Sajnos sok segítséget egyelőre nem kap, tudomásom sze-
rint még nincs kidolgozva egy egységes módszertani rendszer, 
amely segítséget tudna nyújtani, így egyelőre csak saját maga 
tapasztalatára van utalva.
 Nem volt zökkenőmentes a lovári nyelv és a cigány nép-
ismeret oktatásának bevezetése, először idegenkedtek, szé-
gyenkeztek a nyelv használatától. Arra a kérdésre, hogy ki be-
széli a nyelvet, a gyerekek közül senki nem tette fel a kezét. 
Ugyanazzal a problémával szembesültem a szülőknél, mint a 
gyerekeknél, először idegenkedve fogadták e tárgyat. Vélemé-
nyem szerint valószínűleg a sok negatív tapasztalat lehet az 
oka, mint például a cigányiskola, szegregáció, negatív diszkri-
minációval sújtott kisebbségi réteg, faji megkülönböztetés.
 Szerencsére csak pozitív tapasztalataim vannak. Az évek 
során bebizonyosodott, hogy mennyire fontos, hogy a gyere-
kek megismerkedjenek saját kultúrájuk sokszínűségével. Véle-
ményem szerint a nyelvtanulás fejleszti a tanuló empátiáját és 
toleranciáját, más kultúrák iránt is kíváncsiságot érez.
 Nehézséget jelent felismertetni a kisebbségi és a többsé-
gi társadalommal is a „másság” megismertetésének fontos-
ságát, elfogadását. Mindenképpen jónak tartom e tantárgy 
bevezetését. Minden egyes letanított óra megerősít a lovári 
és a cigány népismereti tantárgy tanításának fontosságáról. A 
gyerekek sokkal nyitottabbak, magabiztosabbak, közlékenyeb-
bekké váltak, folyamatos a pozitív megerősítés.
 A célom a jövőre minél szélesebb körben megismertetni a 
kultúrát és a nyelvet. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy véle-
ményem szerint nagyon kevés írott anyag áll rendelkezésünk-
re, az sincs egységesítve. Szeretnénk, ha lenne osztályokra le-
bontva tanmenet, könyvek, munkafüzetek, hanganyagok.

Jánoshalma, 2015. március 16.

Az interjút Markos Gabriella PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ A PÉCSI GANDHI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
IGAZGATÓNŐJÉVEL

1994-ben kezdte meg az iskola a működését alapítványi iskola-
ként, tehát nem állami fenntartásban. Tulajdonképpen a dél-
dunántúli roma/cigány fiatalok iránt elkötelezett szervezetek 
és magánemberek kezdeményezésére jött létre.
 1994 februárjában még hat és fél éves képzésben vettek 
részt a gyerekek, mert hatodik osztályban elhozták őket félév 
után. Egy félévet ismerkedtek a környezettel és utána épült rá 
rendesen a hat év, tehát az általános iskola hetedik és nyolca-
dik osztálya és a négy év gimnáziumi képzés. 
 Később ez megszűnt, és jelen pillanatban négy és öt éves 
képzésünk van a felnőtt oktatáson kívül.
 A négy éves képzésre kevesebben jelentkeznek, az öt éves-
re többen, hisz ez az Arany János Kollégiumi Programhoz kötő-
dik. Mindez azt jelenti, hogy egy előkészítő év áll rendelkezés-
re, hogy a hiányosságokat feltárhassuk és azokat a kompeten-
cia területeket fejlesszük, melyek képessé teszik a fiatalokat 
a gimnáziumi követelményeknek való megfelelésre, ezáltal a 
sikeres érettségi vizsga megszerzésére. 
 Jelenleg 150-160 tanulónk van. Ez sajnos most kevesebb, 
mint ami szokott lenni, de azt gondolom, minden köznevelési 
intézmény küzd a gyermek- és tanulólétszámért.
 A Gandhi Gimnázium egy roma nemzetiségi intézmény, 
legalábbis így identifikálja magát, de ha belegondolunk lehető-
sége lenne minden hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulónak ebben a programban részt venni és tanulni. Itt 
ismét az Arany János Kollégiumi Programról beszélek, hiszen 
ezt kifejezetten rájuk találták ki. Sőt, nem kötődik nemzetisé-
gi hovatartozáshoz, így ez nem feltételezi, hogy nemzetiségi 
tartalmakat kellene tanulnia a diákoknak. A mi iskolánk talán 
annyiban más, hogy kezdetektől fogva küldetése volt, hogy itt 
fel legyen karolva a cigány nyelvtanítás illetve a cigány népis-
meret tanítás, emiatt tehát eléggé meghatározott azoknak a 
diákoknak a köre, akik a mi intézményünket választják.
 Felnőtt képzésünk is van, az ebben résztvevők aránya is év-
ről évre csökken, hiszen egyre többen jelennek meg a piacon, 
akik hasonló szolgáltatást kínálnak. 
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 Jelenleg 150-160 diák tanul nálunk, akik elsősorban a dél-
dunántúli településekről jöttek hozzánk.
 Az iskola először alapítványi, majd közalapítványi iskola 
volt. Egy működésképtelen kuratóriumi időszak után a magyar 
állam úgy gondolta, hogy a Gandhi Gimnázium stabil fenntar-
tása fontos és a közalapítvány megszüntetése után egy gaz-
dasági szervezetet, egy nonprofit kft-t hoztak létre, a neve 
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Ő a fenntartója 
jelenleg is. Tulajdonosi összetételét tekintve 90%-ban a Ma-
gyar Állam, 10%-ban Pécs Város Önkormányzata a tulajdonos.
 A kezdeti létszámhoz képest jóval kevesebb. Én 2012 óta 
dolgozom az intézményben, azóta 40%-kal csökkent az alkal-
mazotti létszám. Ez természetesen nem csak a pedagógusokra 
vonatkozik, hanem a kisegítő munkakörökre is. Gyakorlatilag 
tizennégyen vagyunk a Gimnázium nevelés-oktatás területén, 
vezetőkkel együtt, és kilenc fő látja el a kollégiumot.
 Ezen kívül vannak olyan kollégák, akik bizonyos vagy pe-
dagógus, vagy hozzá hasonló képzettséggel segítik a nevelő, 
oktató munkát. Van pedagógiai asszisztensünk, rendszergaz-
dánk, könyvtárosunk. 
 Két hónapja pedig sikerült egy szociális munkás végzett-
ségű iskolalátogatót felvennünk, akinek az a feladata, hogy a 
beiskolázási tevékenységét segítse az intézménynek. Kapcso-
latot tart az általános iskolákkal, az önkormányzatokkal, roma 
önkormányzatokkal, családsegítőkkel és közvetlenül képviseli 
az intézményt, ill. próbál minél több diákot meggyőzni arról, 
hogy a Gandhi Gimnázium egy jó választási lehetőség.
 A napokban került hozzánk egy másik kolléganő, aki roma 
nemzetiségi referensként nagy gyakorlattal, tapasztalattal és 
komoly kapcsolati tőkével rendelkezik, így bízunk benne, hogy 
hatékonyan fog tudni részt venni az intézmény népszerűsíté-
sében. Sajátos profilként én mindenképp a nyelvoktató, nem-
zetiségi oktatást emelném ki az intézményünkben. Heti három 
órában tanítjuk a beás nyelvet, és heti háromban a lovári nyel-
vet az angol és a német mellett.
 A Gandhi Gimnáziumban mindig úgy volt, hogy az egyik 
nyelvet választhatja vagy az angolt vagy a németet és, másik 
nyelvként a cigány nyelvek valamelyikét.
 Kezdetben úgy volt, hogy kettő évig tanulták vagy a beás 
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vagy a lovári nyelvet, majd váltás történt, aki addig a beást 
tanulta két évig, a következő két évben a lovárit tanulta, és 
persze ez fordítva is igaz volt.  
 Jelenleg úgy zajlik mindez, hogy az angol és német mellé 
választhatják az egyik roma nyelvet és ezt négy évig tanulják, 
ezzel is elősegítve, hogy érettségire akár nyelvvizsgát is szerez-
hessenek. Tulajdonképpen nem kettő roma nyelvet beszélnek 
közepes szinten, hanem egyet nagyon jól.
 A diákok 95-98%-a cigány származású, mely információ ön-
bevalláson alapul. Nagyon sok ma már a vegyes házasság, itt 
még nehezebb eldönteni a nemzetiségi hovatartozást. 
 Hogy milyen csoportból jönnek, azt a nyelvválasztásból 
lehet sejteni, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy mivel 
dél-dunántúli településekről kerülnek hozzánk a diákok, így 
elsősorban beás közösségekből érkeznek. A kérdés az, hogy 
beszélők e vagy passzív nyelvhasználók. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a gyerekek szinte mind passzívak. Mikor hoz-
zánk kerülnek, nem tudnak kommunikálni, egy-két kifejezést 
ismernek és megértenek, de kifejezni nem tudják magukat. El-
mondásuk szerint otthon csak a szülők vagy csak a nagyszülők 
beszélik a cigány nyelvüket.
 Fontosnak tartották, e tantárgyak bevezetését elődeim, 
hogy az akkori és a mostani cigány/roma kisebbségnek, ma 
már nemzetiségnek és fiataljainak ugyanolyan oktatásban le-
gyen része, mint mindenki másnak. Szükség volt egy nemze-
tiségi oktatást biztosító intézményre középfokon is, ahogy a 
horvátoknak, szerbeknek és mindenkinek van erre lehetősége.
 Ehhez kellett egy olyan komplex tantárgy, mint a cigány 
népismeret, mely alkalmas arra, hogy a történelemtől a szo-
kásokig, a hiedelmeken át minden területen megmutassa az 
értékeket. Azt gondolom, az identitás ápolásában, megőrzésé-
ben, erősítésében is kiemelt szerepe van. Ezek a fiatalok csak 
úgy válhatnak a magyar társadalom hasznos részévé, ha tisztá-
ban vannak saját gyökereikkel.
 Jelen pillanatban ketten tanítják, de többen is tudnák ezt 
tanítani, mert megvan hozzá a végzettségük. Romológia tanári 
végzettséggel rendelkeznek. Az egyik lovári nyelv és kultúra a 
másik beás nyelv és kultúra szakirányon végzett a Pécsi Tudo-
mányegyetemen.
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 Van egy olyan közvetlen kapcsolati hálójuk, mely alkalmassá 
teszi őket, hogy bármilyen információt begyűjtsenek. Továbbá ta-
nulmányaikat is olyan emberek között végezték, akik vagy ehhez a 
népcsoporthoz tartoznak vagy komolyan kutatták ezt a területet. 
A legnagyobb kihívást talán a cigány népismeret órán az IKT 
eszközök használata jelenti. Nagyon sok filmet, hangzóanyagot 
kell keresniük az interneten, de ezeket sikerrel használják fel a 
tanítás során.
 Mikor a tanulók ide jelentkeztek tisztában voltak az isko-
la profiljával és azzal, hogy milyen tantárgyak szerepelnek a 
tanmenetben. Hozzáállásuk a tárgyhoz olyan, mint bármelyik 
másikhoz. Vannak, akiket jobban érdekel és motiváltabbak, 
mások pedig kevésbé, de azt gondolom, ez minden diákra és 
tantárgyra igaz.
 A szülők is tisztában vannak azzal, hogy a Gandhi Gimnázi-
umban milyen speciális tárgyakat tanulhat a gyermekük és mi-
vel ide íratják be őket, azt gondolom, fontosnak tartják, hogy a 
saját kultúrájukat, nyelvüket intézményes keretek között meg-
ismertessék a gyermekeikkel.
 Mindemellett fontosnak tartják a nyugati nyelvek tanítását 
is, hisz tisztában vannak vele, hogy egy cigány nyelvvel a mun-
kaerőpiacon nem sok eséllyel indulnak.
 Heti egy órás tantárgyról van szó és viszonylag érdekesen 
lehet tanítani. Talán azért, mert sok mindenhez köthető, vi-
szonylag könnyebb a diákok szemszögéből érettségi vizsgát 
szerezni ebből a tárgyból.
 Nálunk sokan választják érettségi tantárgynak. Projektet is 
kell készíteniük és úgy látom, ezáltal sokkal motiváltabbak is, 
főleg az utolsó két évben.
 A többiek számára, akik nem ebből kívánnak érettségizni 
kevésbé motiváltak, de ha ehhez kapcsolódóan egy projekthe-
tet szervezünk, mint ahogy azt már évről évre tesszük, aktívan 
vesznek benne részt. Minden évben szervezünk projekthetet, 
az ehhez kapcsolódó programokon aktívabban vesznek részt a 
diákok, s talán kedvet kapnak egy projektmunka elkészítésé-
hez is.
 A tanítás során nehézséget jelent egyértelműen a tanesz-
köz hiány. Ahhoz képest, hogy nálunk már húsz éve tantárgy, 
ma sincs olyan korosztályokra bontott tankönyvcsomag, ami 
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tematikusan rendezné az ismereteket. Egy könyvből tanítunk, 
amit négy vagy öt évre kell, hogy beosszon a tanár. Mindez azt 
jelenti, hogy rengeteg saját anyagot kell gyűjtenie, készítenie, 
hogy a gyerekeknek megfelelő órákat tudjon szervezni. Nin-
csen munkafüzet, ami szerintem igen fontos lenne, elektroni-
kus tananyagok, amelyeket oktatási szakemberek lektoráltak, 
szintén nincs.
 A másik probléma, hogy hogyan kezdje a tanár az oktatást, 
hisz vannak diákok, akik olyan általános iskolából jönnek, ahol 
a normatíva fejében a kisebbségi oktatást, cigány népisme-
retet be kellett építeni vagy külön tárgyként, vagy egy másik 
tárgyba integrálva, így ők előismeretekkel rendelkeznek.
 A nagy kérdés, hogy az új NAT szerint minden diáknak kell 
foglalkoznia a cigányság történelmével, hagyományaival, mint 
nemzetiséggel foglalkozni, mennyire fog beépülni a magyar 
oktatási rendszer gyakorlatába. Valóban tudnak-e az ehhez a 
népcsoporthoz nem kötődő, minimális ismeretekkel rendel-
kező pedagógusok bármit is oktatni ezekből a témákból. Azt 
gondolom, ebben is komoly hiányosság van, mert a pedagógu-
sokat fel kellene minderre készíteni, továbbképzésekkel. Rend-
kívül fontosnak tartom a hiteles tananyag elkészítését is. 
 Egy olyan intézmény, mint a Gandhi Gimnázium nem mel-
lőzheti ezt a tárgyat, az egy másik kérdés, hogy majd a magyar 
oktatás rendszere valóban hogyan tudja integrálni a tantárgyi 
rendszerébe a nemzetiségi oktatást. A pedagógiai gyakorlat 
ezt ki tudja-e vitelezni?
 Jelenleg az oktatási rendszer minden szintjén komoly át-
alakítások zajlanak, melyhez a Gandhi Gimnáziumnak is alkal-
mazkodnia kell. Már nem elég a sikeres érettségire, valamint a 
felsőoktatási intézmények színvonalára felkészíteni a diákokat. 
 Jelenleg azon dolgozunk, akár más intézménnyel összefog-
va, hogy az érettségi mellé egy szakmát is a kezükben tudjanak 
a diákjaink. Hisz azt tudjuk, hogy a cigányok/romák életében a 
szakképzettségnek igen fontos szerepe van, mert nagyobbak a 
lehetőségek a munkavállalásra. 

Pécs, 2015. április 14.

Az interjút Hideg Gabriella PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM TANÁRSEGÉDÉVEL

Interjúalanyom az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Taní-
tóképző Kar tanársegéde, aki 2011-től doktori iskolánk okta-
tásszociológiai hallgatója, romológiai specializáción. Kutatásai 
során a horgosi Október 10. Általános Iskolában vett részt a 
Hallgatói Mentorprogram keretein belül.
 Az első hivatalos iskolaépület 1985-ben épült az akkori 
Községi Tanács épülete mellett, a falu központjában. 1900-ban 
Kárász Karolina hagyatékából felépült a mostani iskola régi 
épületrésze. Az épület leány (árva) iskola volt. Ez az iskola a Ka-
tolikus Egyház keretein belül működött. 1971-ben hozzáépült 
a jelenlegi iskola rész.  
 Az iskolának jelenleg huszonegy tanterme van, ezen kívül 
az iskolaépület tornateremmel, könyvtárral és felszerelt infor-
matika teremmel valamint sportpályákkal rendelkezik, mind-
emellett korszerű konyhája és ebédlője is van. 
 Az iskolában több szakcsoport is működik: fiatal csillagá-
szok, matematikusok, színjátszók csoportja, emellett már 11 
alkalommal meg lett szervezve a Bontakozás tábor, amelyen az 
iskola tanulói és a testvériskolák vehetnek részt. Az iskolai te-
vékenységek állandóan bővülnek, örömmel tartják a kapcsola-
tot a testvériskolákkal is Mindszentről, Röszkéről és a Bosznia-
Hercegovina-i Gradačacról is. 
 Az iskolában jelenleg negyvenkét tagozat működik, amiben 
431 tanuló van. Ebben az iskolában hat kisegítő tagozat van, 
ahova szellemileg sérült tanulók járnak. A település 85%-ban 
magyar lakta település, úgyhogy az iskolás diákok nemzetisége 
is megfelel ennek az aránynak. 
 Az iskola fenntartója maga az Állam – Magyarkanizsa ön-
kormányzata.
 Az iskolának 84 dolgozója van, ezek közül 65 tanár, egy 
pszichológus, egy könyvtáros szakmunkatárs és egy pedagó-
gus asszisztens. A tanítás szerbül és magyarul folyik.
 Az iskolának jelenleg 200 hátrányos helyzetű tanulója van, 
ezek közül 76 diák roma származású, a csoportokat nem hatá-
rozta meg még senki sem, és a szülők sem nyilatkoztak még.
 2010-ben az oktatási rendszer bevezette, hogy minden 
iskola köteles az addig elszigetelten élő, hátrányos helyzetű, 
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illetve roma diákokkal foglalkozni inklúziós oktatáson belül. A 
horgosi általános iskola azóta elkötelezettnek érzi magát és kü-
lön figyelmet fordít ezekre a tanulókra.
 Úgy érezték, hogy ha már az állam is e mögött az oktatá-
si rendszer mögött áll és támogatja, érdemes ezeket a gyere-
keket felkarolni, mert köztük is vannak tehetséges gyerekek, 
akiknek nem adott a lehetősége tanulni a nyelvi, családi, illet-
ve anyagi helyzete miatt. Céljuk a beiskolázási mechanizmus 
radikális megváltoztatása. Ezért 2010 szeptemberétől minden 
gyerek automatikusan egy normál tagozatba került, a szakér-
tői vizsgálatot nem a beiskolázás előtt, hanem utána végezték 
el. Az eredmények után pedig az iskola és a szülő dönti el, hogy 
igénybe veszik-e a szakértői bizottságok segítségét. 
 A tantárgyat egy tanár tanítja, Dimovity Zoltán, aki az isko-
la pedagógiai asszisztense.
 Dimovity Zoltán az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karán szerzett alapszakos tanítói diplomát. Mivel 
Szerbiában törvénybe lett iktatva a pedagógiai asszisztensi 
munka, Zoltán pedig roma származású értelmiségi, az isko-
la úgy döntött, vele tölti be ezt az állást. A pedagógussal és a 
pszichológussal jó kapcsolatot ápol. Roma tánccsoportot vezet 
az iskolában, és igyekszik megismertetni a fiatalokat a hagyo-
mányokkal és a roma kultúrával. Különböző továbbképzéseken 
vett részt, nemrég szerzett oklevelet a Roma nyelv a nemzeti 
kultúra elemeivel tanfolyamon, ami egyben lehetőséget bizto-
sít neki az azonos elnevezésű választható tantárgy tanításához.
 A mindennapokban segít neki az alapképzésben szerzett 
tudása, a pedagógus és pszichológus véleménye, az esetleges 
továbbképzése és a nemzetisége is.
 Zoltánt kifejezetten szerették a tanulók, örömmel járnak 
az óráira és nagyon szeretik a tánctanításait is. Emellett az 
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzős 
hallgatói is besegítenek egy IPA projekt által tervezett hátrá-
nyos tanulók fejlesztésébe, akiknek munkáját szintén nagyon 
kedvelik a gyerekek.
 „Ha a falkával próbálsz kommunikálni, falba ütközöl, mert 
csak hajtják a magukét, és támadnak, de ha külön a családot 
szólítod meg, egész másként viselkednek, rögtön lehet velük 
tárgyalni.” – nyilatkozta Zoltán interjúalanyomnak.



68

Orsós Anna: Cigány/roma nemzetiségi oktatás

 Az alsós diákok nagyon nyitottak és szeretnek játszani. Zol-
tán és a Hallgatói Mentorprogram, azaz a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar hallgatói igyekeznek olyan játékos atmoszfé-
rát létesíteni a gyerekeknek, amely által fejleszteni tudják a 
részképességeiket. Egy évi Mentorprogram alatt a gyerekek 
sokat fejlődtek. A fejlesztés mégsem áll meg ezen a ponton, 
ugyanis ezekkel a diákokkal éveket kell foglalkozni ahhoz, hogy 
bennük tudják tartani az erőt, a motivációt.
 A fő nehézségek egyike a gyerekek nyelvi hátránya. „Sajnos 
egyelőre csak azok a cigány származású fiatalok tudnak meg-
felelni a közoktatási rendszer igényeinek, akik rengeteg külső 
segítséget kapnak, ami azt jelenti, hogy anyagilag és szellemi-
leg is támogatva vannak „közösségen kívül” is. A motiváció hi-
ánya csak egy a sok közül, amely a gyerekek ”alulteljesítését” 
implikálja.” A konkrét, fő nehézségek a következők: ehhez kap-
csolódó pedagógiai gyakorlat, hátrányos megkülönböztetés, 
szegregatív gyakorlat, a roma népesség szociális helyzete, ma-
gas arányú munkanélkülisége, nyelvi hátrányok, családi szoci-
alizáció, illetve az, hogy a roma gyerekek óvodába járó aránya 
igen alacsony. 
 Rendkívül fontos ennek az oktatásnak az elemeivel és 
problematikájával foglalkozni.
 Tavaly lezárult az első Hallgatói Mentorprogram, ahol a 
pedagógusjelöltek, helyi civil szervezetek és a Szegedi Tudo-
mányegyetem Neveléstudományi Intézete fogott össze annak 
érdekében, hogy segítsék a gyerekek szociális és tanulmányi 
integrációját. A programhoz a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete is 
csatlakozott. Idén tovább szeretnék fejleszteni ezt a projektet 
és annak hatékonyságát.

Pécs, 2015. március 25.

Az interjút Vass Dorottea PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ A SZENTBALÁZSI ISKOLA IGAZGATÓJÁVAL

– Az iskola 1963 óta működik felső tagozatos iskolaként. Jelenleg 
129 tanuló jár ide. 130 körüli a létszámunk most már egy-két év 
óta, 157-ről csökkent le az utóbbi három-négy évben. Székelyte-
lepülés, Szentbalázs, még hat körzetes település van: Sántos, Cse-
rénfa, Hajmás, Gálosfa, Bőszénfa és Kaposgyarmat. Körzeten kí-
vüli településekről pedig Kaposvárról járnak, Terecsenypusztáról, 
Simonfáról és Gödréből, Baranya megyéből.
 Az iskola fenntartója a KLIK.16 pedagógusunk van. Az is-
kola ökoiskola. Természet-közeliségünket kihasználva ez az a 
profil, amit képviselünk.
 Hogy hány cigány tanuló jár az iskolába erre kimutatás 
nincsen. Becsült érték van: 30%-ot szoktunk írni a különböző 
kimutatásokba. Ők beások. A gyerekek nem is nagyon tudják, 
ezt inkább a felnőttektől tájékozódva tudjuk.
 – Az intézményben nemzetiségi cigány népismeret okta-
tás 1998 óta folyik. Nálunk nem tantárgyként, hanem a tan-
tárgyakba beépítve bizonyos óraszámban bonyolítjuk ennek 
a témának a tanítását. Hát, gondolom, hogy azért tartották 
fontosnak, mert akkor még nem 30% volt, hanem sokkal na-
gyobb volt az arány, a cigány népesség aránya. Illetve amikor 
1998-ban bevezették, akkor még a családok is jobban tartották 
otthon is a hagyományaikat és tudták a saját népük… ismerték 
a saját népük hagyományait és ezt akkor úgy gondolták, hogy 
fel kell karolni. Mind a tizenhatan tanítjuk ezeket az ismere-
teket a tantárgyainkban, külön végzettség nélkül. Népismeret 
oktatónk nincsen, úgyhogy mindenki a saját főiskolai, egyete-
mi végzettsége alapján tanítja.
 Elkészítettük az ehhez kapcsolódó helyi tantervünket, és 
hogyha ahhoz bármilyen segítség kell, akkor az interneten, il-
letve különböző könyvekből tudnak információt szerezni.
 A tanulók nem feltétlen tudják, hogy ők külön ezt tanulják, 
mert akkor, amikor szövegértésből egy szöveg feldolgozása 
van, és az éppen cigány népmese feldolgozása, az ugyanolyan 
természetes, mintha más lenne. A küzdősportoknál is ugyan-
így van, tehát nem feltétlen. Abban az esetben nyilvánul meg, 
illetve abban az esetben tudják konkrétan, amikor például 
versenyre készülnek. Az egyetem szervezésében volt versmon-
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dó verseny, akkor azt anyanyelven kellett. Nem használják az 
anyanyelvüket, de volt már rá példa, hogy egy-két tanuló az 
előző években erre felkészült.
 Szerintem otthon sem használják a gyerekek, mert őtőlük 
ilyen információt… vagyis hát, amikor kérdeztük, akkor azt 
mondták, hogy ők ezt nem. Minden szülő tud a bevezetéséről, 
mert amikor a gyerek első osztályba lép, akkor egy nyilatkoza-
tot kell aláírni a szülőnek, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ennek a 
törvénynek az értelmében a cigány népismeret oktatása folyik 
az iskolában, és éppen ezért nemcsak bizonyos csoportoknak, 
hanem a teljes … tehát mindenkit tanítunk. Ezt nyilatkozat-
ban alá kell írniuk. Nem lázadnak ez ellen, bár volt rá példa …, 
cigány szülő nem írta alá, amikor később érkezett és … tehát 
volt rá példa, aki megtagadta ennek az aláírását. Attól mi még 
ugyanúgy tanítjuk, mert nem tudunk ettől eltekinteni. Ha ez 
neki nem tetszik elmegy másik iskolába.
 Akkor, amikor bármelyik tantárgynál előkerül, akár törté-
nelemből, akár énekből, bármilyen tantárgyból maga a cigány-
ság történelme, hagyománya, énekei, ünnepei, bármi, akkor 
attól függően nyilatkoznak meg a gyerekek, hogy milyen hát-
tértudásuk van. De, pontosabban, a háttértudás nem feltétle-
nül a cigányságra vonatkozik, hanem egyszerűen intelligencia, 
meg tájékozottság, illetve hogy hogyan viszonyul akár bármi-
lyen más, vagy az adott tantárgyhoz. Nem… hogy is fejezzem 
ki magam … nem igazán ismerik saját hagyományaikat sem. 
Azoknál a hagyományoknál igenis tudunk nekik újat mondani, 
ami esetleg ünnepekkel kapcsolatos, az összes többiről nincs 
tudomása, mert otthonról sem hoz ilyen dolgot. A cigány tánc 
és az egyéb, az a lakodalmas zenében megnyilvánul, de az au-
tentikus táncot, az két-három gyerek volt, akit farsangra fel-
készített pedagógus, de egyébként vagy azért mert szégyelli, 
vagy azért, mert nem is ismeri és nem is akar vele foglalkozni. 
Az például megtörténik, hogy cigány gyerek nem ül cigány gye-
rek mellé azért, mert cigány. Másik iskolába azért nem megy 
el, merthogy ott jó, hogy nem cigányok közé megy.
 A népismeret oktatásával kapcsolatban az oktatással kap-
csolatban nincs nehézség. A nehézség az inkább a mögöttes 
tudásban van, vagy az éppen aktuális tudás befogadásánál 
van. De az meg ezeknél a tanulóknál a többi tantárgynál is 
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ugyanúgy érvényes. Tehát külön nem lehet ilyet felfedezni. 
Most már megváltozott a helyzet, mert most már hon- és 
népismeret oktatása is van. Tehát ez most már az új NAT-tal 
azt kell, hogy mondjam, hogy úgy oldódott meg, hogy jobban 
belekerül és ott már egy óraszámot is kapott. Most úgy gon-
dolom, hogy az viszont elegendő lesz, persze tudom, hogy ez 
csak ötödik osztályban van, de ott, abban az osztályban ele-
gendőnek tartom, a többinél pedig a különböző tantárgyak-
ban is elegendőnek tartom. Ha lenne olyan háttér, akár civil 
szervezet, akár szülői háttér, amikor igényelné, illetve számára 
közel hoznánk a saját identitását, akkor … akkor lehetne ered-
ményesebb. De pillanatnyilag teljesen elzárkóznak ettől.
 – Mi ezt szeretnénk így integráltan folytatni, hogy tan-
tárgyakban tanítjuk. Illetve akkor, amikor továbbtanulásban 
támogatjuk ezeket a gyerekeket, akkor megcélozni olyan in-
tézményeket, ahol esetleg azzal a kultúrával többet tudnának 
foglalkozni. Azt hadd mondjam el, hogy Pécsre került be egy 
tanulónk, utána ugyanúgy az Arany János Programban Szek-
szárdra őt küldtük oda tovább, onnan is kimaradt, mert a kö-
töttségeket nem tudta elviselni. Ennek ellenére ezt a vonalat 
szeretnénk a továbbiakban is erősíteni. 

Kaposvár, 2015. március 5.

Az interjút dr. Kopházi-Molnár Erzsébet PhD 
hallgató készítette.
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INTERJÚ A CSÖKÖLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRÁVAL

Az iskola 1975-ben épült. Korábban más épületben folyt a taní-
tás. A tanulók száma folyamatosan változik, jelenleg 129 fő. A 
tanulóink Rinyakovácsi, Gige, Csököly, Kiskorpád településekről 
járnak ide iskolába. Minden évfolyamon egy osztály működik. 
 Az iskola fenntartója a KLIK, előtte Csököly Önkormányzata 
volt a fenntartó. A tantestület létszáma is változó. A 16 állás-
helyen jelenleg 13 pedagógus dolgozik, közülük egy fejlesztő 
pedagógus. A felsős tantárgyak nagy részét (szakos ellátottság 
hiánya miatt) utazó pedagógusok látják el.
 Az intézmény sajátos profiljának része pl., hogy az óvoda-is-
kola átmenetet megkönnyítendő, a leendő elsős tanító fél éven 
át heti egy alkalommal átjár az óvodába, ismerkedik a gyere-
kekkel, foglalkozásokat látogat, stb. Gergely-járás az iskolában. 
Valamint a Vidám Iskolakezdés projekt, ami augusztus végén 
kezdődik közös játékkal, énekkel. Ekkor csak az elsősöké az isko-
la és együtt dolgoznak az óvó nénikkel, leendő tanítókkal.
 Az IPR bevezetése és működtetése a 2003/04-es tanévtől. 
Hatékonyabb tanulássegítő, szociális és kapcsolati rendszer ki-
építése és gyakorlati megvalósítása a HHH és HH tanulók tár-
sadalmi esélyeinek növelése érdekében.
 A cigány tanulók aránya viszonylag magas, 80-85% közötti, 
a beás nyelvet ismerik a legtöbben, de vannak, akik már nem 
beszélik a nyelvet. Sok a vegyes házasságból született gyer-
mek, az ő esetükben nehéz eldönteni, hogy a nemzetiséghez 
való tartozást fontosnak tartják-e. 
 Cigány nemzetiségi népismeret oktatása nem folyik az 
intézményben. 2009/10-es tanévtől kezdődően a Nemzeti 
Alaptanterv műveltségi területeibe integráltan folyik oktatás. 
Különböző tantárgyak tematikájában jelennek meg a nemze-
tiségi tartalmak adott óraszámban (helyi tanterv tartalmazza, 
elsősorban a magyar, ének-zene, tánc és dráma, rajz, történe-
lem és természetismeret tantárgyak keretében). Én magam 
az informatika tantárgy keretein belül igyekszem beépíteni a 
multikulturális tartalmakat a tananyagba. 2010-ben 1 hetes 
projektet valósítottunk meg a témában.
 A roma tanulók magas létszáma miatt is indokolt volt a 
népismereti tartalmak beépítése a tantervbe, tantárgyakba, 
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hogy megismerhessék népük eredetét, kultúráját, a származá-
sukról szóló történeteket. 
 Minden pedagógusnak be kell építenie a tanmenetébe, 
még az utazó pedagógusoknak is ezeket az ismereteket. A 
cigány népismeret oktatására külön senkinek nincs szakvég-
zettsége, így óráit egyéb szakos végzettsége szerint tartja. Se-
gítséget a helyi környezet adatközlőitől, az internetről és az 
intézmény állományában lévő szakirodalomból kaphatnak a 
pedagógusok. Több 30 órás akkreditált továbbképzés során is 
gyarapíthatták az ismereteiket az elmúlt időszakban. Déri Ildi-
kó, volt iskolavezető volt a motorja a multikulturális nevelés 
fontosságának és alkalmazásának. Az utóbbi időben a pedagó-
gusok magukra vannak utalva. Jelenleg semmiféle segítséget 
nem kapunk senkitől. 
 A tanulók örültek ennek a tantárgynak, érdeklődve fogad-
ták. Sokan nem ismerik kultúrájuk, népük történetét, erede-
tét, csak 1-1 részletét. Szívesen vesznek részt az ilyen témájú 
órákon. A magyar szülők közül voltak, akik nem adták bele-
egyezésüket, amíg nem kaptak számukra megfelelő ismerte-
tést ezzel kapcsolatban.
 Sok új ismeretet kapunk a gyerekektől, illetve a szüleiktől 
is, amelyeket évről évre kibővítve be tudunk építeni a tan-
anyagba. Hiszen, ha nem a gyerekek szájából hangzik el, akkor 
mi hozzá tudjuk tenni az óra anyagához. Szülőkkel való kapcso-
lattartásunk is sok esetben bővíti népismereti tapasztalásun-
kat. Meghívnak bennünket ünnepeikre, ahol részesei lehetünk 
a szokásaiknak, hagyományaiknak. Így a gyerekeknek azokról 
a szokásokról tudunk képet adni, amik az ő lakókörnyezetük-
ben vannak. Az internetről szedett szokások, hagyományok 
sok esetben eltérnek a náluk lévőktől. Mint azt megtanultuk 
azért, mert különböző népcsoportok vannak, illetőleg terüle-
ti különbségek is előfordulnak. Az övéktől eltérőket általában 
nem, vagy csak kevésbé ismerik, így hasznosítható a szakiro-
dalmakból, illetve az internetről szerzett információ is, hiszen 
bővítjük vele a tudásukat. 
 A nehézséget a teljes elfogadás hiánya jelenti, amely fel-
lelhető a pedagógusokban, gyerekekben, szülőkben egyaránt. 
Különféle véleményeket oszt a tanári közösség is, van, aki 
szívvel lélekkel tudja csinálni, van, akinek ez nehézséget okoz. 
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Beszélgettem a pedagógusokkal erről a témáról, van, aki ki-
mondottan azt vallja, hogy a magyar hagyományokat kellene 
inkább szorgalmazni a cigányoknak, nem az ő hagyományaikat 
nekünk. Ők akarnak itt élni, akkor fogadják el azt, ami itt van. 
Ismerjék meg és fogadják el a kultúránkat. 
 A szakirányítás nagyon hiányzik, nincs, aki összefogja, el-
lenőrzi ezt a munkát. Szükséges lenne ahhoz, hogy előrehala-
dás legyen ezen a területen, addig kimondottan csak az egyes 
pedagógusokon múlik. 

Kaposvár, 2015. április 9.

Az interjút Óvári Heléna PhD hallgató készítette.

INTERJÚ A SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
CIGÁNY NÉPISMERETET TANÍTÓ TANÁRÁVAL 

1816-ra épült fel az első iskola. 185 fő iskolánk tanulóinak a szá-
ma, kettő kivételével mind sükösdi. 1 fő Mélykútról és 1 fő Ne-
mesnádudvarról jár át. Az iskola szakmai fenntartója a KLIK, Ba-
jai Tankerület, működtetőnk Sükösd Nagyközség Önkormány-
zata. 19 fő tanít itt. A cigány kisebbségi népismeret oktatása, 
angol nyelvi tagozat, német nyelvoktatás sajátos profilja az 
intézménynek. 63 cigány tanuló jár az iskolába inkább beások. 
 A nemzetiségi cigány népismeret oktatása 2003/2004-es 
tanévtől folyik az intézményben. A faluban sok a cigány csa-
lád, a tanulói létszám indokolta e tantárgy bevezetését. Ezen 
kívül elősegíti az iskolai sikerességet, a hátrányok mérséklését 
és az integrációt.  1 fő, heti 6 órában tanítja ezt a tárgyat. Az 
alsó tagozaton heti két óra (heti fél-fél óra minden osztályban), 
felső tagozaton heti 4 óra (heti 1-1 óra minden osztályban). 
 Ugyanakkor összesen 22 óra jut olyan délutáni elfoglalt-
ságokra, amelyekben való részvételre ösztönözzük a cigány 
diákokat. Ezek: színjátszó szakkör, tanulást segítő foglalkozás, 
német és angol nyelvi szakkörök, cigány népzene, néptánc és 
népdal, hagyományőrző néptánc és néprajz, Barangoló szak-
kör, kézimunka és játék szakkör, kamarakórus, informatika és 
média szakkör, cigány népismeret. 
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 A tantárgyat tanító szaktanárnak van egy tanúsítvány (120 
órás továbbképzésről), a bajai Eötvös József Főiskolán sze-
reztem. A képesítés megnevezése: Romológia pedagógus-to-
vábbképzés. Záró dolgozattal és záróvizsgával zárult. Tanodai 
tanúsítványt is szereztem, ez egy 40 órás továbbképzés volt. 
Először csak a Magyar Közlöny által megadott irányvonalak-
ra támaszkodhattam. Kimásoltam a részletezett tantárgyi té-
maköröket évfolyamonként. Sem tanmenet, sem nevelői ké-
zikönyv nem volt. Elmentem a könyvtárba, onnan kihoztam 
minden könyvet, ami a cigányokkal kapcsolatos volt. Kettő kü-
lönösen hasznos volt, Rostás-Farkas György könyvei. A Gandhi 
Gimnáziumból is ellátogattak hozzánk, kaptam tőlük két igen 
használható, hasznosítható könyvet. A mesegyűjteményeket 
még a fölsősök is szeretik, a verses könyveket, történeti elbe-
széléseket, kétnyelvű olvasókönyveket, roma népismereti tan-
könyveket, CD-ket is segítségként használom az órákon. 
 Ugyanakkor a tanmenetet egyedül kellett elkészítenem, 
sok-sok anyaggyűjtés után. A témák tanítási órákra való lebon-
tása igen nagy feladat volt. Segítségemre van a cigány kisebb-
ségi önkormányzat is. 
 Úgy próbáltam bevezetni a tantárgyat, hogy ne is vegyék 
észre, hogy ez tanóra. A szabadban, a parkban kezdtem el me-
sélni, lassanként odaültek a gyerekek. Aztán én is mentem oda 
hozzájuk, beszélgetni. Később megszerették, és maguktól is 
eljöttek, ottmaradtak az órákon.
 A szülőkkel napi kapcsolatban vagyok, ők hamar elfogad-
tak és támogatták e tantárgy bevezetését. Ha például egy ci-
gány gyerek reggel nem jött iskolába, elmentem a cigánysorra, 
és felkerestem a szülőket. Éppen lógás volt, reggel eljött ott-
honról a gyerek. Így kiderült, az apja megkereste és elhozta 
az iskolába. Én ismerem a kiterjedt családi kapcsolatokat is, 
meg sükösdi is vagyok régóta, így könnyen fogadták a tantárgy 
bevezetését. Szükséges a célok – integráció, hátránykompen-
záció, iskolai sikeresség – elérése érdekében. Mindig úgy fogok 
a dolgokhoz, ahogy éppen szükség van rá. Sokat beszélgetek 
velük, ezt nagyon igénylik. Náluk mások a szokások, a lányok 
például a konyhában a kortársaikhoz képest korábban főznek. 
Ezért órán ezzel is foglalkozunk. A tanmenet tartalmaz nevelői 
beszélgetést, foglalkozunk egészséges életmóddal, mesékkel, 
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szokásokkal, hagyományokkal, ünnepekkel, népszokások-
kal, szenvedélybetegségekkel, olvasunk verseket, meséket, 
mondákat, imákat, ezeket rajzosan meg is jelenítjük, drama-
tizálunk. A nagyobbakkal tanulmányozunk kisebbségi tanul-
mányokat, kisebbségi helyzettel foglalkozó kutatásokat. Ezek 
mind a cigánysággal kapcsolatosak természetesen. 
 Nagy büszkeségem, hogy már két évben részt vettünk a 
Gandhi Gimnázium országos cigány mesemondó versenyén, 
ahol emléklapot kaptunk, és az egyik tanulónk országos első 
helyezett lett. Összedolgozunk a Tanodával és a cigány önkor-
mányzattal az integráció és a felzárkóztatás érdekében, ebben 
jó tapasztalataink vannak. De maga a tantárgy is nagyon hasz-
nos. Az iskola próbál nevelni, a család gyakran visszahúzza a 
gyereket, és ő az erősebb. Jobb lenne, ha kisebb osztálylét-
számok lennének. Ezek a tanulók fáradékonyabbak, jobban 
igénylik az egyéni foglalkozást, ez nagyobb létszámnál elkép-
zelhetetlen. Ahol a családi háttér támogatja az iskolai nevelést, 
ott jó eredményeket érünk el. Egy nagyon hátrányos helyzetű 
család gyermeke például leérettségizett. Ahol nem, ott kevés-
bé. Jónak tartom, hogy az igazolatlan hiányzás miatt levonnak 
a családi pótlékból. Régen csak ment a jelentés, meg a levele-
zés, ha valamelyik tanuló igazolatlanul hiányzott. A szülők még 
falaztak is a gyerekeknek. Most drasztikusan lecsökkentek az 
igazolatlan hiányzások. Ez nagyon jó. 
 Jónak tartom e tantárgyak bevezetését a fentiek miatt és a 
nevelés miatt. Lényeges lenne néhány dolgot megváltoztatni 
a gondolkozásukban is. Például az „Aranykezű Csabi” az náluk 
egy dicsőséges név, pedig arra utal, hogy milyen nagyban lop 
az az ember. Tehát muszáj próbálkozni, beszélgetni, nevelni. 
 Mindenképpen továbbra is szeretnénk járni a mesemondó 
versenyre. Említettem már a kis létszámú osztályokat is. To-
vábbra is fontos a jó kapcsolat a családokkal, az önkormány-
zattal, a Tanodával. 

Sükösd, 2015. március 9.

Az interjút Dobokai Róbertné Simon Dóra 
PhD hallgató készítette.
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INTERJÚ A KÖRZETI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DARÁNYI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJÁVAL ÉS NEMZETISÉGI  

CIGÁNY NÉPISMERETET TANÍTÓ SZAKTANÁRÁVAL

Nagyon régóta működik az iskola, amióta nyolcosztályos álta-
lános iskolák léteznek Magyarországon, azóta működik általá-
nos iskolaként a darányi iskola. Pontos évszámot nem tudok 
mondani, körülbelül 1945 óta, a II. világháborút követően, de 
előtte is volt már itt elemi iskola. Én 38 éve tanítok ebben az 
iskolában.
 Jelenleg 199 tanulónk van, ami kevesebb az előző évekhez 
képest. Átlagosan 200-220 diákunk szokott lenni egy tanévben, 
de a létszám tanéven belül is szokott változni, nagy az íves moz-
gás. Az iskolába 95%-ban hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek járnak, ami szinte magával vonja a folyamatos 
fluktuációt. Az idei tanévben voltunk már 210-en és 195-en is.
 Összesen öt településről járnak ide iskolába: Istvándi, Da-
rány, Drávagárdony, Kastélyosdombó, Drávatamási, továbbá 
vannak diákjaink Barcsról is. Azok a barcsi tanulók kerülnek 
hozzánk általában, akikkel nem bírnak az ottani általános is-
kolákban. Korábban Dobszáról, a környező baranyai telepü-
lésekről és a déli térségekből is jártak ide gyerekek, de most 
nincsenek. Nemcsak Barcsról járnak hozzánk gyerekek, hanem 
Darányból is járnak Barcsra. Ennek oka, hogy nekünk nagy 
létszámú osztályaink vannak, nem tudunk párhuzamos osztá-
lyokban dolgozni és nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, 
ezért a szülők egy része úgy dönt, döntött, hogy a barcsi isko-
lák valamelyikébe viszi gyermekét. E tendencia megerősödött 
az utóbbi két évben, amióta állami fenntartás alá kerültünk, 
talán ez lehet az egyik oka annak, hogy kevesebb diákunk van. 
 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskola fenn-
tartója, állami iskola a miénk.
 Tizenhatan vagyunk itt. Tizenhat főállású pedagógus van 
kilenc tanulócsoportra. Továbbá óraadóként egy nyugdíjas 
kolléga segíti tíz órában a munkánkat, és vannak úgynevezett 
áttanítók, akik a szakos ellátottságot szolgálják. Nekünk hiány-
szak a kémia, amit egy barcsi kolléga tanít. A biológia szakos 
tanárunk pedig éppen GYES-en van, így ezt a hiányt is egy bar-
csi tanárnő pótolja.
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 Tíz-tizenöt éve a tanulóink 40%-a volt hátrányos helyzetű, 
ma már ez 80-90%-ra tehető. Sajnos a dél-somogyi térségben 
egyre több a mélyszegénységben élő család, így egyre maga-
sabb a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyere-
kek, tanulók száma is. Sajátos profilnak tudható be talán, hogy 
a mi iskolánk integrációs bázisintézményként működik. Vállal-
tuk, vállaljuk azokat a szakmai kihívásokat, hogy a hátrányos 
helyzetű gyerekeket is eljutassuk a nyolcadik osztályig, sőt 
bejutassuk őket a középfokú oktatásba, hogy szakmát, esetleg 
érettségit szerezzenek. Az évek során azonban többször átér-
tékeltük, módosítottuk céljainkat. 
 Először próbáltunk erőnkön felül, minél több diákot érett-
ségit adó intézménybe küldeni, majd beláttuk, hogy inkább egy 
biztos szakma választása és megszerzése a jobb cél számukra. A 
kitartó és szorgalmas diákoknak elsősorban azokat a középisko-
lákat ajánljuk, akik szívesen fogadják őket. Arról már beszéltünk, 
hogy a mi gyerekeink nagy számban hátrányos helyzetűek, de 
arról még nem esett szó, hogy zömében beás cigány gyerekek. 
E kettő nagy mértékben azonos halmaz, de ma Magyarországon 
meg kell találni azokat a középiskolákat, oktatási intézményeket, 
akik befogadóbbak, vállalják ezeket a gyerekeket és segítik őket. 
Egyre több tanulónk megy a pécsi Gandhi Gimnáziumba vagy 
a barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumba, de minden évben van 
egy-két tanulónk, akik a barcsi Dráva Völgye Középiskolában 
tanulnak tovább. A többség azonban a barcsi vagy a szigetvá-
ri szakmunkásképzőben találja meg a helyét. Úgy gondolom, 
hogy ez előrelépés, hiszen nemcsak kilépnek az iskolából, ha-
nem nagy százalékban be is fejezik azt, szereznek valamilyen 
szakmát, érettségit vagy akár eljutnak a felsőoktatásig. Ezek az 
arányok persze messze nem 100%-osak, a lemorzsolódás még 
mindig nem az általános iskolára jellemző, hanem a középfokú 
oktatásra. Sok esetben a családi háttér, a szülői támogatás hiá-
nya vagy egy rossz iskolaválasztás a lemorzsolódás oka.
 Pontos számokat nem tudok mondani, hogy hány cigány 
tanuló jár az iskolába, soha nem mérjük, de sok. Nem tartjuk 
hivatalosan nyilván a cigány nemzetiségű tanulók számát, – a 
14 év alatti gyermektől meg sem kérdezném. Sem a szülőktől, 
sem a gyerekektől nem szoktuk megkérdezni. A tanulóink nagy 
része büszke a származására, a kultúrájára és vállalja azt, de 
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mi erről nem vezetünk külön nyilvántartást. A térségben zö-
mében beás cigányok élnek, így azok a tanulók, akik cigánynak 
vallják magukat, ők beás cigányok.
 Cigány népismereti oktatás régóta zajlik az iskolánkban, 
és amikor meg tudjuk szervezni, akkor beás nyelvoktatás is 
van. Ez utóbbira azért van szükség, mert a gyerekek többsége 
olyan zárt közösségből érkezik, ahol – szerencsére – minden-
napi nyelvhasználatban beszélik a beást. Az utóbbi tíz évben 
jellemző, hogy inkább tagadják e nyelvtudásukat és úgy kell 
azt előcsalogatni belőlük. Általában mindenki érti, de nem 
mernek megszólalni. Magyarországon a beás nyelvoktatással 
azért vagyunk bajban, mert nincs beás nyelvtanárképzés. Ha 
most találnánk egy olyan kollegát, akinek van középfokú beás 
nyelvvizsgája és pedagógus végzettsége, – de az sem árt, ha 
felsőfokon beszéli a beást, – akkor ő tanítja, ha nem találunk, 
inkább nem tanítjuk, mert ártani nem szeretnénk a gyerekek-
nek. A Gandhiból és a PTE-ről többször segítettek, utoljára két 
éve volt itt olyan kolléga, aki tanította a beás nyelvet, ő azóta 
már Pécsett dolgozik a Gandhi Gimnáziumban. Az alapító ok-
iratunkban benne van, de sajnos megfelelő személyi feltételek 
nélkül most ezt nem tudjuk megszervezni. Bízom abban, hogy 
a jövőben ismét lesz nálunk beás nyelvoktatás.
 A népismeret oktatás egy másik kérdés, mert én romológus-
bölcsész szakon végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Az új 
Nemzeti alaptanterv (NAT) szerint heti egy órában önálló tárgy-
ként kell tanítani, így most már két éve én tanítom a népisme-
retet. Korábban, körülbelül 2003-2004 óta a pedagógiai prog-
ramban, a helyi tantervben is megjelent a cigány népismeret 
olyan tantárgyakba integrálva, mint az irodalom, az ének-zene, 
a történelem vagy a művészettörténet. Két éve azonban külön 
kötelező tantárgy a tanulók számára. A 2014/15-ös tanévben 
1., 2., 5. és 6. évfolyamon tanítok népismeretet, a többi osztály-
ban, a korábbi évfolyamokon pedig tantárgyakba integrálva je-
lenik meg a cigány népismeret. Az új NAT szerint tanuló diákok 
heti egyszer, összesen évi 36 órában tanulják, amely szerintem 
kevés, így náluk is ugyanúgy megjelenik integrálva és a délutáni 
foglalkozásokon is a cigány népismeret.
 Számomra mindig fontos volt a nemzetiségi cigány népis-
meret oktatása, a szívügyem, hiszen romológia szakon is vé-
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geztem. Egy olyan közegben, közösségben, iskolában, ahova 
zömében magukat cigánynak valló diákok járnak, szinte elen-
gedhetetlen, hogy mélyebben megismerkedjenek és tanulja-
nak a gyerekek a cigányság történelméről, hagyományairól, 
nyelvéről.  A cigány kultúra a magyar egyetemes kultúra szer-
ves részét képezi, olyan értéket képvisel, amit a többségi társa-
dalomnak is ismerni kellene, és ezáltal talán csökkennének az 
előítéletek, a különböző sztereotípiák. A többségi gyermeknek 
is jogában áll azon kisebbségi népnek a kultúrájával megismer-
kedni, akikkel együtt él. Ahhoz, hogy egy diák a társadalom 
számára befogadóvá váljon, tényleges tagja legyen annak a kö-
zösségnek ahol él, először önmagát kell megismernie. A diákok 
estében ez az óra önismereti óra is. Nemcsak a cigányoknak 
tartjuk ezeket az tanórákat, hanem ugyanúgy más nemzetisé-
gű tanulóknak is.
 Nem választható tárgyként, hanem tantárgyi szerkezetbe 
integrálva, önálló tantárgyként jelenik meg a diákok órarend-
jében és mindenki részt vesz az órákon, legyen az cigány vagy 
nem cigány tanuló. A nemzetiségi cigány népismeretet én ta-
nítom, de ahogy említettem, korábbi évfolyamoknak tantár-
gyakba integrálva is megjelenik a nemzetiségi cigány népisme-
ret oktatása. A cigány kultúra, a zene jelen van egy-egy tör-
ténelem, irodalom, ének-zene vagy rajzóra keretében. E tárgy 
tanítása a helyi pedagógiai program szerves részét képezi, így 
elmondható, hogy a szakos tanárok integrálva, jómagam pedig 
önálló tárgyként tanítom, továbbá próbálom összefogni, koor-
dinálni a kollégákat.
 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, 
Neveléstudományi Intézetének, Romológia Tanszékén szerez-
tem a diplomámat szabadbölcsész-romológia szakos tanár-
ként végeztem. Igyekszem a kollégáim és a saját tudásomat is 
folyamatosan szinten tartani, fejleszteni. Az iskolán belüli fél-
évente szoktunk 5-10 órás érzékenyítő, belső továbbképzést 
tartani, főleg akkor, ha egy új kolléga csatlakozik hozzánk. Nya-
ranta, a gyerekeknek szervezett táborok során is folyamatosan 
új kihívások elé állítjuk magunkat és évente járunk továbbkép-
zésekre is. 
 Gyakran kapunk segítséget a pécsi kollégáktól. Jó kap-
csolatot ápolunk a pécsi Gandhi Gimnázium és PTE BTK NTI 
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Romológia Intézet tanáraival, oktatóival, diákjaival is. Több 
diákunk folytatta már tanulmányait a Gandhi Gimnáziumban, 
illetve két éve a volt beás nyelvtanárunk is oda ment tanítani, 
- őt azóta is nagyon hiányoljuk. 
 A diákoknak kötelező e tantárgy, választási lehetőségük 
nincs. Azok a szülők, akik ide íratják be a gyermeküket már 
a felvételi tájékoztatás során értesülnek arról, hogy ebben az 
iskolában nemzetiségi cigány népismeret oktatása zajlik. Két 
éve, amikor még volt beás nyelvtanárunk, nem kötelező jel-
leggel beás nyelvóráink is voltak, amin szívesen részt vettek 
szorgalomból a gyerekek. Jelenleg erre nyelvtanár hiányában 
nincs lehetőségünk, de amint találunk képzett beás nyelvta-
nárt, ismét szeretnénk elindítani e nyelv tanítását. A környé-
ken sok diák családi környezetben hallja, beszéli a beás nyelvet 
és a mindennapi életük részét képezik a cigány népszokások is, 
de jellemzően csak otthon. Ezek a nyelv- és népismereti órák 
nagyon jó lehetőséget biztosítottak arra, hogy a tanulók isko-
lai keretek között is aktívan és ne csak passzívan használják a 
nyelvüket, valamint mélyebben megismerjék történelmüket, 
kultúrájukat.
 Tanár szemszögéből számomra nehézséget jelent, hogy kü-
lönböző korosztályt másképp kell tanítani. Egy alsó tagozatos 
7-8 éves tanulóval cigány zenét hallgatunk, táncolunk, rajzo-
lunk, míg egy 12-14 éves felső tagozatos diákkal inkább már ér-
velünk, vitatkozunk, pro-kontra listát készítünk. Nagyon jónak 
tartom e tárgy bevezetését, főleg az önismeret, a hagyomá-
nyok, a kultúra átörökítése miatt. Fontosnak tartom azt, hogy a 
saját népünket, nemzetiségünket, történelmünket megismer-
jük, megismertessük a tanulókkal, hogy ezáltal önmagukat és 
másokat is jobban megismerjenek, és nyitottak legyenek más 
nemzetek és nemzetiségű emberek felé is. Hiányolom, hogy 
az alapfokú oktatásban is csak néhány intézményben jeleneik 
meg a nemzetiségi cigány népismeret tanítása, tanulása. A kö-
zépfokú iskolákban egyáltalán nincs jelen, csak a Gandhi Gim-
náziumot tudom egyetlen és egyedülálló példaként említeni. 
Legközelebb a felsőoktatásban tanulhatnak róla a diákok, de 
ott is csak néhány felsőoktatási intézmény arra specializáló-
dott szakjain. Szeretnénk, ha ismét el tudnánk indítani a beás 
nyelvórát. Ebben kérem, és szívesen fogadnám is a PTE BTK NTI 
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Romológia Intézet segítségét. Hogyha esetleg tudnak közép- 
vagy felsőfokú beás nyelvvizsgával rendelkező pedagógust, 
romológust, aki szívesen tanítana a Darányi Általános Iskolá-
ban, akkor őt várjuk szeretettel. Bármikor szívesen fogadunk 
hospitálásra is hallgatókat. Ahogy eddig is, úgy továbbra is cé-
lunk a folyamatos jelenlét a romológus szakemberek között, 
igyekszünk a számunkra alkalmas, a profilunkkal megegyező 
szakmai közegekben minél több helyen megjelenni.  

Kelt. Darány, 2015.03.23.

Az interjút Szalacsi Alexandra készítette.
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1. melléklet

Interjúvázlat – romani és/vagy beás nyelvet és/vagy cigány 
nemzetiségi népismeretet tanító intézmények vezetőivel vagy 
a romani/beás nyelv, ill. népismeret tanárával

1. Mióta működik az iskola?
2. Hány tanuló jár ide? Honnan járnak a tanulók az iskolába? 
3. Ki az iskola fenntartója?
4. Hány tanár tanít itt kb.?
5. Van-e valami sajátos profilja az intézménynek?
6. Kb. hány cigány tanuló jár az iskolába? Lehet-e tudni, milyen 
cigány csoportokból tanulnak itt gyerekek?
7. Mióta zajlik az intézményben nemzetiségi cigány népisme-
ret oktatása?
8. Miért tartották fontosnak e tantárgy bevezetését?
9. Hányan tanítják ezt a tárgyat? 
10.  Milyen végzettsége van a tantárgyat tanító szaktanárnak? 
Ezt hol szerezte?
11. Kitől, milyen segítséget kap e tantárgy tanítása során?
12. Hogyan fogadták a tanulók e tantárgy bevezetését?
13. Hogyan fogadták a szülők e tantárgy bevezetését?
14. Milyen tapasztalataik vannak e tantárgy tanítását illetően?
15. Mik jelentik a fő nehézségeket, ha egyáltalán vannak ilye-
nek?
16. Ön jónak tartja-e e tantárgy bevezetését?
17. Tervek a jövőre, célok, egyéb észrevétel, megjegyzés?

Köszönöm a beszélgetést!
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2. melléklet

Beás és/ vagy romani nyelvet oktató cigány nemzetiségi okta-
tási/nevelési programokat működtető intézmények vizsgálata
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