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SZEGREGÁCIÓ VAGY INTEGRÁCIÓ?
Pedagógusok a romák óvodai és iskolai szegregációjáról
a Magyar Agorán
„Ez nem roma meg nem roma, hanem gyengébb képességű, meg
tehetségesebb.”
(középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport)

„A más képességű gyerekek aránya a roma családokban valóban magasabb.
Ennek most több oka van.”
(volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport)

„Van főiskolát végzett, úgynevezett fejlesztőpedagógus.
Ilyen státuszt az iskola föl tud venni. (...) Ez például jónak tűnik.”
(idősebb óvópedagógus, Budapest, 9-es csoport)

Elemzésünk nem a deliberáció során bekövetkezett véleményváltozásra fókuszál,
hanem egy társadalmi csoport, a pedagógusok véleményére kíváncsi a romák
óvodai és iskolai szegregációjáról. Egyúttal mégis kapcsolódni kíván a Magyar
Agora alapvető kutatási kérdéséhez, hiszen azért elemzi a pedagógusok kis csoportos megszólalásait, mivel két hatást feltételez. Egyrészt a pedagógusok véleménye – elsősorban ebben a témakörben – hatással van a Magyar Agora többi résztvevőjének végső álláspontjára. Másrészt a pedagógusok megszólalásaira
a többi csoporttag reagál, ami befolyásolja a pedagógusok végső álláspontját is.
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Romák óvodai, iskolai szegregációja Magyarországon
A szegregáció a Magyar Agora kiemelt témaköre volt. A szegénységhez és
a diszkriminációhoz hasonlóan a kutatók olyan jelenségre igyekeztek ráirányítani a résztvevők figyelmét, amely nem csak a romákat érinti, de a romákkal kapcsolatban szinte mindig felmerül. A kiscsoportos beszélgetéseken a moderátorok
feladata az volt, hogy elsősorban a romák lakóhelyi és óvodai-iskolai szegregációjáról kérdezzék a csoporttagokat, és elősegítsék, hogy a beszélgetés végén megfogalmazódjon egy-egy közös kérdés, amelyet a témában jártas szakembereknek
tehettek fel az ezt követő plenáris ülésen.
A videóra vett, szegregációról szóló kis csoportos beszélgetések időtartama
csoportonként eltérő, 40 és 80 perc között mozog. Ezek a beszélgetések talán abban különböznek leginkább az első kettőtől, hogy a csoportok az utolsó napra
már összerázódtak, kialakultak a csoportokon belüli erőviszonyok, és a résztvevők már kevésbé voltak zavarban a helyzettől, mint a korábbi alkalmakkor.
A videókat tanulmányozva az is észrevehető, hogy a Magyar Agora résztvevőit
sokkal inkább foglalkoztatta a diszkrimináció és a szegregáció témaköre, mint
a szegénység.

A rendszerváltás hatásai
Nagyrészt romák lakta települések, roma többségű iskolák és tisztán roma
osztályok mindig is léteztek Magyarországon, a rendszerváltás következményei
azonban sok településen és oktatási intézményben megváltoztatták a roma-nem
roma arányokat. A ’90-es évek változásai felgyorsították a lakóhelyi és az iskolai
szegregációt.
A rendszerváltás utáni megnövekedett munkanélküliség főleg a vidékieket és
a képzetlenebbeket hozta nehéz helyzetbe, közülük is elsősorban azokat, akik sok
gyereket neveltek. A romák igen nagy része így többszörösen hátrányos helyzetbe
került, és még arra sem volt lehetősége, hogy olyan helyre költözzön, ahol ismét
munkát vállalhat. Az így létrejött lakóhelyi szegregációt szinte azonnal követte
az óvodai és iskolai szegregáció, hiszen azokon a településeken, ahol a lakosság
nagyobb része már roma volt, az oktatási intézményekben is nagyrészt az itt lakó
roma gyerekek maradtak.
A rendszerváltást követően született szabad iskola- és óvodaválasztásról szóló
törvény a lakóhelyi szegregációtól függetlenül is elősegítette a romák iskolai szegregációját. Az „elcigányosodott” településeken maradt nem roma szülők jelentős része nem szívesen íratja be gyerekeit a lakóhelyükhöz közeli iskolába, mert
úgy ítéli meg, hogy azok az intézmények, melyekben többségben vannak a roma
tanulók, nem megfelelő színvonalúak. Ezek a szülők – a szabad iskolaválasztás

174

Delib_book.indb 174

LŐRINCZ DALMA

2007.09.18. 21:41:13

törvényének értelmében – a település bármely részén található, illetve a településen kívüli iskolába is beírathatják gyerekeiket. A demokrácia jegyében született
törvény tehát így, az előítéletekkel összekapcsolódva válhatott az integrált oktatás
egyik legnagyobb akadályává.
A szülőknek joguk van kiválasztani azt az oktatási intézményt, amelyet a legjobbnak tartanak, ez pedig a kisebb településen élők számára gyakran azzal jár,
hogy a gyerekeknek minden reggel órákat kell utazniuk ahhoz, hogy eljussanak
a lakóhelyüktől távol eső iskolába. A szülőknek nincs törvény adta lehetőségük,
hogy a gyerekük felvételét olyan osztályba kérjék egy adott iskolában, ahová
nem jár roma tanuló. Kiskapuk azonban természetesen itt is vannak, és az iskolák gyakran élnek ezekkel, hiszen működésük érdekében „harcolniuk” kell a
gyerekekért, különösképpen pedig a nem roma gyerekekért, hiszen ők biztosítják
a szülők – és sok pedagógus – szemében az iskola jóhírét.

Botrányok és politika
A romák iskolán belüli szegregációját tiltja a törvény, ám a 2000-ben kirobbant jászladányi botrány1 nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a romák elkülönítésére léteznek jogilag támadhatatlan módszerek. A jászladányi iskola formális
szétválasztása – állami és magániskolára – és a tandíj bevezetése a magániskolában egyértelműen a roma gyerekek szegregációját idézte elő. Bár az állam először
megakadályozta, hogy a nem roma gyerekekkel feltöltött magániskola megkezdje
működését, utóbb kiderült, hogy a törvények szerint nem tagadhatja meg a működési engedély kiadását. A jászladányi magániskola ügye hatalmas sajtóvisszhangot kapott, és komoly társadalmi vitát eredményezett, melyben az iskolák alapítására vonatkozó jogszabályok álltak szemben a jogilag nehezen garantálható
esélyegyenlőséggel. Végül számos szervezet, csoport és egyén felháborodása ellenére a magániskola megnyitotta a kapuit.

1

2000. novemberében Jászladány polgármestere javaslatot tett egy magániskola kialakítására, melyben
a „jobb képességű” gyerekeknek szeretett volna magasabb szintű képzést biztosítani. A magániskola
díja 3000 forint lett volna havonta, amit a roma szülők nem tudtak volna kifizetni, így a roma önkormányzati képviselők vezetésével tiltakozás kezdődött. A jászladányi magániskola 2002. szeptemberében mindössze egy napig működhetett, mivel a szaktárca megsemmisítette a működési engedélyt,
és megtagadta az iskola regisztrálását arra hivatkozva, hogy a magániskola lehetetlenné teszi, hogy
romák is járjanak az intézménybe, és ez oktatási szegregációt eredményez a településen. A döntés
után az önkormányzati iskola az előzőleg már kialakított nem roma osztályokat bontás nélkül vette át,
tehát romák és nem romák szegregációja fennmaradt. 2003-ban aztán a magániskola mégis megkapta
a működési engedélyt, mivel az intézmény létrehozására megvoltak a jogi feltételek. A roma jogvédők
szerint azonban a magániskola a kevés férőhelyre hivatkozva a roma szülők többségének – azok közül,
akik be tudták volna fizetni a tandíjat – nem adott jelentkezési lapot.
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A Magyar Agora brossúrájában, amelyet minden résztvevő már a beszélgetések
előtt kézhez kapott, a jászladányi mellett több, a roma gyerekek elkülönítéséről és
megkülönböztetéséről beszámoló eset is szerepelt. A csoportokban a moderátor
általában rákérdezett arra, hogy mi a jelenlevők véleménye a történtekről, illetve mit gondolnak, milyen gyakorisággal fordulnak elő ilyen esetek az országban.
Behatóbb elemzés nélkül is elmondható, hogy a jászladányi magániskola ügyéről
az Agora résztvevői közül sokan tudnak, de nem szeretnének feltétlenül beszélni a témáról, mert bár a roma gyerekek elkülönítését megszólalásaikban sajnálatosnak tartják, nem tudnak mit kezdeni az ezzel kapcsolatos jogi problémával.
A csoportokban legtöbbször az a vélemény fogalmazódik meg, hogy az ilyen és
hasonló ügyeket jobbára felfújja a média, és hogy a roma gyerekek szándékos
elkülönítése nem túl gyakori Magyarországon.

Klasszikus érvek
A közbeszédben a romák iskolai2 szegregációja mellett többféle érvrendszer
felhozható. Az érvek első csoportja abból indul ki, hogy a roma tanulók rossz
magaviseletűek és/vagy lassabban haladnak a tanulmányaikban. Ebben az esetben két megközelítés lehetséges. Az egyik szerint a jobban tanuló és rendesebben
viselkedő nem roma gyerekek érdekét egyértelműen az szolgálná, ha a roma gyerekek külön osztályba kerülnének. A másik változat szerint elsősorban a roma
gyerekeknek lenne jobb, ha elkülönítve tanulnának, mivel a differenciált oktatás kivitelezése eszköz- és időhiány miatt lehetetlen, tehát az átmenetinek titulált
szegregáció a legjobb módja a felzárkóztatásnak. A szegregáció mellett teszik le
a voksukat azok is, akik úgy gondolják, hogy a roma gyerekeknek nehéz olyan
környezetben teljesíteniük, ahol nem érzik úgy, hogy a legjobbak között lehetnek,
ezért nagyobb lenne bennük a motiváció, ha „hozzájuk hasonló” roma gyerekek
között tanulhatnának. A szegregációt szorgalmazzák ezen kívül azok is, akik
a romákat az elkülönítéssel szeretnék megóvni a gyerekkori diszkriminációtól,
illetve azok, akik csak így látják megoldhatónak, hogy a romák a saját nyelvüket,
kultúrájukat már kisebb koruktól tanulhassák.
A romák iskolai integrációját támogatók ezzel szemben azt állítják, hogy a gyengébb tanulókat a jobb tanulók felfelé húzzák, és a rossz magatartású gyerekek a normakövető gyerekek viselkedését átveszik, ha azok vannak többségben. Azt hangsúlyozzák továbbá, hogy a roma gyerekek elkülönítésük folytán megbélyegződnek
a többi gyerek szemében, és később, amikor kikerülnek az elkülönített osztályokból, több hátrány és diszkrimináció éri őket az életben, mintha kezdettől fogva
2

A romák óvodai szegregációja mellett nem szoktak pedagógiai jellegű érveket felhozni. Ahogy az
a későbbiekből is ki fog tűnni, itt elsősorban a roma gyerekek tisztaságát tartják sokan problémának.
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együtt tanultak volna a nem romákkal. Az integráció hívei szerint az együttneveléssel a gyerekeket már nagyon korán egymás kultúrájának az ismeretére és elfogadására lehet tanítani, így csökkentve az előítéleteket, növelve a toleranciát és az
együttműködési készségeket. Különösen fontosnak tartják, hogy a roma kultúrát
ne csak a roma származásúak ismerjék meg az iskolában.
Érvek ide vagy oda, a demokrácia szellemisége és jogi alapjai egyaránt a romák integrált oktatását kívánják meg, arról nem is beszélve, hogy az integráció
ma már nem csupán a szegregáció alternatívája vagy modern irányelv, hanem
alkotmányos norma. Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy feltérképezzük, vajon a Magyar Agorán résztvevő pedagógusok megszólalásaiban megjelennek-e, és ha igen, milyen módon jelennek meg ezek az érvek.

Pedagógusok a Magyar Agorán
Ha egy pedagógus nem hisz az integráció szükségességében vagy nem tartja kivitelezhetőnek azt, akkor nem lesz képes az integrált oktatás megvalósítására, mindennapi tapasztalatai és véleménye pedig hatással lesz kollégáira, tanítványaira és
azok szüleire is.

Egy fókuszcsoportos kutatás eredményei
Németh Szilvia vezetésével 2003-ban egy kutatócsoport olyan fókuszcsoportos kutatást végzett, amelynek során külön csoportokban kérdezték a tanulókat,
tanárokat, szülőket, önkormányzatokat, minisztériumi tisztségviselőket, kisegítő iskolában dolgozókat, civil szervezetek tagjait és az akadémiai szféra képviselőit a szegregáció–integráció kérdésről. A kutatás vezetője a tanárok véleményét
a következőképpen összegzi: „Az integráció a tanárok között nem központi kérdés,
inkább a tanítási módszerekbe beágyazott problémaként jelentkezik. Az integrációval és szegregációval kapcsolatban gyakran említették a településen meglévő szegregációt, valamint a többségi társadalmat képviselő szülők hozzáállását (néhány
iskola »cigány iskolának« tűnik, mivel a többségi szülők elviszik a gyerekeiket és
»berakják« őket egy másik iskolába). Azzal érvelnek az integráció mellett, hogy
»így tudunk egymást elfogadó toleráns embereket nevelni«, ismernek ilyen típusú
nemzetközi gyakorlatot (pl. az együtt tanulás módszere – Anglia), de gyakran azt
gondolják, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez nehezen megvalósítható (»nem
arról van szó, hogy nem akarunk integrálni, hanem nem tudunk, mert tanulóink
98 vagy 100 százaléka roma«)” (Németh, 2003).
Tanulmányunkban ezt a kutatási eredményt igyekszünk megerősíteni vagy
megcáfolni a pedagógusok megszólalásainak tartalmi elemzése során. Ennél
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azonban egy fokkal tovább is megyünk, hiszen az Agora kis csoportos beszélgetései több ponton is különböznek a fókuszcsoportos kutatástól: míg a fókuszcsoport elemzése során inkább a tartalmat tartották a kutatók kiértékelendőnek, a
kis csoportos beszélgetéseknél lehetőségünk nyílik annak a vizsgálatára is, hogy
milyen interakciók mennek végbe a pedagógusok és az Agora többi résztvevője
között.

Az elemzés lépései
Első lépésben a Magyar Agorán résztvevő pedagógusok megszólalásaiból egy
helyzetképet próbálunk megrajzolni. Ezután térünk rá a fő kérdésre, vagyis immár arra keressük a választ, hogy van-e szerintük, és ha igen, akkor mi a véleményük a pedagógusoknak a romák óvodai és iskolai szegregációjáról, illetve milyen
megoldási javaslatokkal élnek. A harmadik lépésben a pedagógusokat már semmilyen szempontból nem kezeljük egységes csoportként. A különböző idézetekből felépített, eddig valamelyest egységesnek tűnő pedagógus-álláspontot három
tipikus attitűdre osztjuk fel, amelyek már nem csupán a szegregációról, hanem
a romákhoz és életkörülményeikhez való viszonyulásról is árulkodnak. A következő szakaszban azt vizsgáljuk, hogyan viselkednek pedagógusok a csoportjaikban: mennyire dominánsak, mekkora a tekintélyük, hogyan kommunikálnak, és
milyen szerepeket vesznek fel. Itt keressük a választ arra is, hogyan hat a pedagógusok véleménye másokéra, és megváltozott-e a pedagógusok vélekedése más
vélemények hatására.

Pedagógusok részvétele az Agórán
A Magyar Agora tizenhat csoportjából tizennégyben voltak pedagógusok,
szám szerint összesen huszonhárman. Három olyan csoport volt, ahol három pedagógus vett részt a beszélgetésben, és további három csoportban ketten voltak.
Nyolc csoportban csak egy pedagógus oszthatta meg a többiekkel a gondolatait.
Pedagógusnak tekintettük mindazokat, akik azt mondták magukról, hogy életük
során óvodában, általános iskolában, középfokú oktatásban gyerekekkel foglalkoztak, vagy jelenleg is pedagógiai munkát végeznek. Ide soroltuk ezen kívül az
egyetemen oktatókat is, attól függetlenül, hogy nem tudjuk, van-e pedagógiai
végzettségük. Mivel a kérdőívre sokan csak azt írták rá, hogy pedagógusok, ezért
róluk nem tudjuk megmondani, hogy pontosan milyen típusú intézményben (általános-, szak- vagy középiskola) dolgoztak, vagy dolgoznak. Az azonban biztos,
hogy nyolcan óvodában, négyen általános iskolában, öten középiskolában és ketten egyetemen végeznek, illetve végeztek pedagógiainak tekinthető munkát. Egy
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magát oktatási szakemberként definiáló úrról, aki iskolaigazgatóként is dolgozott,
nem derült ki, hogy tanított-e valaha, de a pedagógusok közé soroltuk. Egy hölgy
a kérdőív szerint gépíró adminisztrátorként ment nyugdíjba, de mivel a beszélgetés során azt mondta, tanított, ezért mi is pedagógusnak tekintjük, mint ahogyan
azt a hölgyet is, aki ma egy gyermekvédelmi szolgálatnál dolgozik, de elmeséli
a csoportjának, hogy korábban dajka volt egy óvodában.
Bár az induló mintánk huszonhárom főből áll, a videófelvételek elemzése során sajnos csak huszonkét ember megszólalásait tudjuk elemezni, mivel az első
csoport anyagai technikai okok miatt nem hozzáférhetőek. Ez azért különösen
nagy veszteség, mert ebben a csoportban volt egyedül roma pedagógus (nyelvtanár egyetemen). Ebből kifolyólag a kutatás a nem roma származású pedagógusokra szűkül. A kérdőíves adatok feldolgozásakor csupán húsz fő adataiból
tudunk következtetéseket levonni, mivel két pedagógus esetében az adatok hiányosak, a roma származású pedagógus adatait pedig nem vizsgáljuk.
Talán nem annyira meglepő, de a vizsgálni kívánt pedagógusok között csak
három férfit találunk, közülük pedig egyikük sem tanít jelenleg. A pedagógusok
közül hárman nyugdíjasok, egy személy pedig munkanélküli, öten vállalkozók.
Az iskolai végzettséget tekintve tizenhatan rendelkeznek valamilyen diplomával,
további egy személy érettségivel, hárman pedig csak szakiskolai bizonyítvánnyal,
tehát összességében sokkal magasabb a végzettségük, mint a Magyar Agorán részt
vetteknek, ahol a diplomával rendelkezők aránya alig haladja meg a 20%-ot.3
A pedagógusok közül ketten Budapesten élnek, tizenöten városban, hárman pedig falun.
Húsz pedagógus közül tizennégy, vagyis több mint kétharmaduk az ÉszakAlföldtől Dél-Dunántúlig húzódó roma tengelynek nevezett országrészeken él,
míg az Agora összes résztvevőjét tekintve ez az arány csak egyharmad körüli.
A pedagógusok közül tizenhatan mondták, hogy igaz, csak elvétve, de volt roma
osztálytársuk az általános iskolában, tizennégy pedagógusnak a szomszédságában lakik roma, öten pedig azt írták a kérdőívre, hogy a munkahelyükön is dolgoznak elvétve romák.

3

A Magyar Agora résztvevői statisztikai értelemben nem reprezentálják a magyar társadalmat, hiszen
több köztük a roma, és nem egyenlő arányban érkeztek az ország különböző területeiről. Ezt a problémát a kutatók a vélemények összesítésénél súlyozással oldották meg.
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Helyzetkép a pedagógusok szemével
A videofelvételek alapján Németh Szilvia korábbi kutatási eredménye alátámaszthatónak tűnik: a pedagógusok megszólalásaiból megállapítható, hogy a pedagógusok számára az oktatásban az integráció nem központi kérdés. Az integráció
számukra elsősorban nehezen teljesíthető elvárásként és alternatív nevelési-oktatási módszerként jelenik meg, nem pedig egy olyan elvként, amiért ki kellene
állniuk, vagy amit érdemes lenne ellenezniük. A szegregáció bizonyos formáit
olyan természetes jelenségnek tekintik, amely a társadalmi és az oktatási rendszer jellegzetességei miatt elkerülhetetlen ugyan, de nem kapcsolható össze egyértelműen a romákkal.
A Magyar Agora csoportbeszélgetéseiből kitűnik, hogy a pedagógusok elsősorban a magyarországi oktatásban általuk tapasztalható helyzetet igyekeznek
felvázolni. Valószínűleg úgy érzik, hogy ha az oktatási mezőben4 található szereplőket, viszonyokat és érdekeket megvilágítják a csoportnak, akkor semmiképpen nem vonhatók felelősségre, sőt, kritizálhatják a rendszert, amelynek bizonyos értelemben a foglyai. Az is indokolhatja a jelenlegi helyzet leírásának bőségességét, hogy a pedagógusoknak a saját mindennapi problémáikról sokkal több
mondanivalójuk lehet, mint arról, hogy mennyiben találják az integrációt helyes
elképzelésnek.
Ha a pedagógusok nézőpontját vesszük alapul, akkor az oktatási mező szereplői az állam és az önkormányzatok, az oktatási intézmények és a bennük dolgozó
pedagógusok, a pedagógusképzést végző intézmények és más szakmai szervezetek, valamint a roma és nem roma szülők és gyerekeik. Ezen kívül említik még az
államilag vagy más módon fenntartott segítő szervezeteket is. A tanulmány most
következő részében a pedagógusok által legfontosabbnak tartott viszonyokat, és
az ezeket a viszonyokat alakító érdekeket mutatjuk be.

Állam és oktatási intézmények: A kettős nyomás
Az állam és az önkormányzatok szerepe és hatásköre a pedagógusok megszólalásaiban nem különül el. Ugyanígy, az oktatási intézmények érdekeit sem választják el a pedagógus érdekeitől. A pedagógusok szerint az állam elsősorban
azt várja el egy óvodától, illetve egy iskolától, hogy járjanak bele gyerekek, tehát az intézmények elsődleges érdeke az, hogy minél több gyereket írassanak be
a szülők.

4

A mező kifejezést a Pierre Bourdieu által megfogalmazott értelemben használjuk.
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„Ma már, ha nem éri el az osztálylétszám a tizenhat főt, akkor összevonják
másik osztállyal.”5
(volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport)

Ez a pedagógusokat feltételezhetően igen rosszul érintheti, hiszen egyrészt veszélybe kerülhet a kötelező óraszámuk, másrészt pedig kénytelenek egy, a tervezettnél nagyobb osztályban tanítani, ami a minőség rovására mehet. Az óvodák
és az iskolák azonban nem elégedhetnek meg azzal, hogy „elég” gyerek legyen
náluk, a gyerekek után járó normatíva arra ösztönzi az intézményeket, hogy valósággal harcoljanak – elsősorban a beíratkozás előtt állókért. Ez azonban a pedagógusok elmondása alapján komoly nehézségekbe ütközik.
„Először is sokkal kevesebb iskola kellene (...), mert a tanulólétszám az legalább egyharmaddal csökken, az iskoláknak a száma pedig egyharmaddal nő.
Ez adódik a szektorsemlegességből, tehát van egy fogyó sajt, egyre kisebb, és
egyre többen akarnak ebből megélni. Önkormányzat, egyházi intézmények,
alapítványok. Tehát sok. És ezért van az, hogy a nem pedagógiai megoldásokba is mindenki belemegy.”
(nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport)

Az iskolák pedig nem csak a fenntartók szerint különböznek. A nyolc- és hatosztályos gimnáziumok rendszerváltás utáni megjelenése szinte kiürítette az általános iskolák felsőbb osztályait, és a négyosztályos középfokú intézményekbe
felvételizőket a „megmaradt rosszabb gyerekanyag” kifejezéssel kezdték illetni.
„A négyosztályos eltűnt, ezzel iszonyú nagy szelekciót indítottunk el. (…)
A szülők elvisznek minden jó tanulót hatodikba vagy hetedikbe, és otthagyják
a pedagógust a nehezen kezelhető gyerekekkel.”
(középkorú pedagógus, Budapest, 12-es csoport)

A nyomás tehát kettős: Az állam egyrészt megfelelő létszámot vár el az iskoláktól, másrészt viszont azt szeretné, ha a gyerekek minőségi oktatásban részesülnének, és mindegyikük ennek megfelelően teljesítene. A pedagógusok egy része
azonban lehetetlennek tartja ennek a teljesítését.
„Egy húsz-harmincfős osztályban nem lehet differenciált oktatást csinálni.”
(középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport)

5

A normatíva rendszere 2007 szeptemberétől megváltozik, és a pénzt az iskolák nem a gyerekek, hanem
a csoportok után fogják kapni. Ezt az Agora kis csoportos beszélgetéseinek felvételekor még nem
lehetett tudni.

SZEGREGÁCIÓ VAGY INTEGRÁCIÓ?

Delib_book.indb 181

181

2007.09.18. 21:41:14

A fenti idézetből is látható, hogy a pedagógusok szerint a differenciált oktatás
nehézségekbe ütközik. Nem fejtik ki azonban, hogy pontosan miből fakadnak
ezek a nehézségek. Több pedagógus megszólalásából is arra lehet következtetni,
hogy több pénzt várnának az államtól erre a célra, de nem világos, hogy ezt mire
költenék. A tanulók elkülönítésére vonatkozó tiltás az állam részéről csak tovább
bonyolítja a helyzetet. A pedagógusok úgy érezhetik, hogy patthelyzetben vannak, ha a differenciált oktatás csődöt mond, ám az elkülönítés nem engedélyezett
megoldás. Az iskola pedig sokszor válaszút elé kerül, amikor a nem roma gyerekek szülei csak azzal a feltétellel hajlandók beíratni gyerekeiket az iskolába, hogy
roma származású tanulók ne legyenek az osztályban.
Összességében megállapítható, hogy a Magyar Agorán jelenlévő pedagógusok
erősen kiszolgáltatottnak érzik magukat az állam, illetve a kormányzat döntéseinek. Talán ez lehet az oka annak, hogy az oktatási intézmények problémáinak
megoldását nem a nagyobb állami szerepvállalásában látják.
„Szakmai dolgokból sosem szabadna politikát csinálni. És az a baj, hogy mindenbe belejön a politika. És utána ostorozza a szakmát.”
(nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport)

A pedagógusok azt szeretnék, ha kapnának anyagi támogatást az államtól, de
utána békén hagynák őket.
„Hagyjuk az államot. Bocsánat, de ez a kádári paternalizmus kezd az idegeimre menni. (...) Ezeregy technikája van annak, hogy megcsinálja (az iskola), amit akar. Hogyha az állam megint elkezd okoskodni, abból úgyse lesz
semmi. Vagy megcsináljuk, vagy nem csináljuk meg. Mi magunk.”
(középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport)

Ez az álláspont annyiban meglepő, hogy számítottunk olyan véleményekre is,
melyek szerint az államnak több jogszabályt meg kellene változtatnia a rendszer
megfelelő működéséhez. Ez az elképzelés nem igazolódott, hiszen összesen csak
egy javaslat volt arra nézve, hogy működjön kevesebb iskola a szűkebb piacon, és
egyetlen pedagógus sem jelentette ki, hogy jobb lenne, ha kisebb létszámú osztályokat is elindíthatnának, habár panaszkodó jellegű megszólalásaikból ilyesmire
lehet következtetni. Úgy látszik tehát, hogy a pedagógusok a felmerülő problémákat szinte természetes jelenségekként kezelik, és nem is vágynak arra, hogy
esetleges további változások próbálják könnyíteni a munkájukat. Ennek oka valószínűleg az, hogy a rendszerváltás óta nagyon sok oktatási reformintézkedés
történt, anélkül, hogy a pedagógusok által tapasztalt problémák megoldódtak
volna.
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Állam és szülők: Jog és támogatás
Az állam két dologgal segítheti a szülőket. Egyrészt jogokkal ruházhatja fel az
összes szülőt, másrészt pedig támogatásokat biztosíthat az arra rászorulóknak.
„(...) hogyha egy szülő iskolába akarja beíratni a gyerekét, akkor szabadon
eldöntheti, hogy melyik iskolába íratja.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

„Van egy iskola, ami már azzá vált. (Mivé?) Hát hogy cigány iskola, meg óvoda. Az óvodába, oda kimondottan cigányok járnak. De van másik óvoda,
aminek már a fele úgyszintén az. De végülis körzetileg az van közel, ahhoz
a városrészhez, ahol ők laknak. Az az iskola van közel. De ha más iskolába
akarja a szülő beíratni a gyerekét, akkor teheti. Tehát nincsenek így elkülönítve. Vagy más városba is. Ha úgy gondolja, vagy már más városrészen lakik,
akkor más óvodába és iskolába is beírathatja a gyerekét. Szabadon választhatják az óvodát, iskolát.”
/óvópedagógus, Sajószentpéter, 7-es csoport/

Egy másik jog, ami a szülőt illeti az, hogy nem köteles gyerekét abba az intézménybe vinni, amelyet a nevelési tanácsadó javasol. Kérdés azonban, hogy ha
gond van egy gyerekkel, mekkora nyomás nehezedik a szülőre a pedagógusok és
a szakemberek részéről.
„A nevelési tanácsadó véleményétől függetlenül a szülő maga dönt, hogy hova
viszi a gyerekét. (…) Joga van hozzá.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

Támogatásokat az állam, az önkormányzat, illetve különböző segítő szervezetek is adhatnak. A hátrányos helyzetű diákok ma már hozzájuthatnak ingyen
a tankönyvekhez, illetve ingyen vagy kedvezményesen étkezhetnek az oktatási
intézményekben.
„Szerintem mindenki próbálkozik, vagyis aki valami felelősséget érez eziránt,
az megpróbál valamit tenni. Legalábbis nálunk úgy oldották meg, hogy könyveket kapnak ingyen, azt nem vihetik haza az ilyen... Ez most nem minden
cigányra vonatkozik, most ugye arról beszélünk. Illetve kapnak háromszori étkezést, nem segélyt ad az önkormányzat, hanem kifizeti az iskolában az ennivalójukat, hogy azt ne tudja a szülő másra költeni, illetve a nyáron biztosított
nekik ebédet, ezeknek a gyerekeknek.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/
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A hátrányos helyzetű gyerekek támogatásának egy másik módja az, ha a jó
tanulmányi eredményért ösztöndíjat kaphatnak. Kérdés azonban, hogy mi számítson „jó” tanulmányi eredménynek.
„És erre mondtam nektek, hogy nem a 3,5–ös cigánygyereket kell támogatni,
hanem azt, aki egyáltalán elvégzi az iskolát. És kapjon tanulmányi ösztöndíjat. Ne is keveset.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A pedagógus mint szülő: Kint és bent
A pedagógusok általában pedagógusként nyilatkoznak a szegregációról szóló kis csoportos beszélgetések alatt. Kivételnek számítanak azonban azok a pillanatok, amikor a szabad iskolaválasztás joga kerül terítékre. Furcsa egyetértés
van ugyanis a pedagógusok között arról, hogy minden negatív hatása ellenére
az iskolaválasztás jogát nem szabad megszüntetni.6 Ez az álláspont jórészt abból fakad, hogy a pedagógus legtöbbször egyben szülő is, aki a legjobbat szeretné a gyerekének, ám a körzetesítés visszaállításának felvetésére adott reakció
a pedagógusok esetében sokkal hevesebb a többi szülő reakciójánál. A pedagógus
ugyanis a szülőnek egy speciális fajtája. Olyan szülő, aki teljesen tisztában van
azzal, hogy egy gyerek mit nyerhet egy színvonalas oktatást nyújtó, adott esetben
tagozatos iskolával, jól tanuló osztálytársakkal és egy kedves osztályfőnökkel, és
mit veszíthet, ha mindezt nem kapja meg.
„Semmiképpen nem lenne jó szerintem egy kötelező körzetesítés, mert tényleg
egyrészt az eltérő oktatási formák, másrészt pedig hát hadd ne oda vigyem a
gyerekemet, ahol tudom milyen a tanító néni, mert ott van a körzetünkben és
nem szeretném, szóval… Ez már a szülő felelőssége tényleg.”
/fiatal tanárnő, Pécs, 14-es csoport/

„Legyen szabad iskolaválasztás. Meghatározza a gyerek sorsát egy életre, hogy
milyen az első tanítónő. Hiába van egy szuper iskola, ha rossz az elsőosztályos
tanítónő. Akkor inkább menjen másik iskolába.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/

6

Egyetlen más kérdésben sincsenek a pedagógusok ekkora egyetértésben. Ellentétes véleményen senki
nincs közülük a kis csoportos beszélgetésben.
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„Legyen szabad iskolaválasztás. Én is választottam. És a gyerekeimet zsidó
iskolába adtam. Közünk nincs hozzá, meg is kaptam, hogy mit keresnek ott.”
/középkorú pedagógus, Budapest, 12-es csoport/

„Mindannyiunknak vannak gyerekei, igaz? Ha berakod a gyereked az iskolába, akkor azt várod, hogy a gyerek szárnyaljon.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

Amikor a szabad iskolaválasztást meg kell védeni a csoportban, a pedagógusoknak nem is kellene feltétlenül saját érdekeikre hivatkozniuk. A legkönnyebb
azzal lenne érvelni a körzetesítés ellen, hogy a speciális tantervű és tagozatos iskolák annyira népszerűek, hogy a rendszer már nem változtatható meg. Ez az érv
el is hangzik az egyik csoportban, de nem pedagógustól.

Pedagógus és nem roma szülők: Harc a gyerekekért
Az iskolák és egyben az ott dolgozó pedagógusok érdeke is az, hogy a nem
roma szülők az adott intézménybe írassák gyerekeiket, még akkor is, ha lehetőségük lenne arra, hogy máshova járassák őket. Ezért aztán igyekeznek megnyerni
ezeket a szülőket, és sokszor engednek a követeléseiknek is, hiszen sarokba vannak szorítva. Elviekben tehát igaz lehet az, amit a 4-es csoport tanárnője mond:
„Az a szülő azt mondja, hogy »Ebbe az osztályba jár három cigány, akkor
íratom a B-be vagy a D-be« – ezt nem teheti meg. Mert ez éppolyan dolog,
hogyha valaki kiírja azt, hogy romákat nem engedünk be, vagy romákat nem
veszek fel. (...) Nem a szülő határozza meg azt, melyik osztályba járatja a gyerekét, mert ott dolgozom. Oda járatja, ahová beosztják a gyerekét.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

De a mindennapi gyakorlat sokszor mégis eltér a jogszabályoktól, mint azt
a csoport egy másik tagja azonnal meg is fogalmazza.
„Indítanak, mondjuk, egy elsős négy osztályt. (...) Mondjuk, az egyik osztályban már három roma gyerek van, és akkor lehet, hogy azt mondja a szülő,
hogy inkább a B osztályba szeretné íratni a gyerekét. Ugye ez itt utolérhetetlen,
de végül is biztos, hogy arról van szó, hogy ő nem akarja, hogy a roma gyerekekkel járjon. Ő kérheti a pedagógustól, hogy ő azt szeretné, ha a B osztályba
kerülne a gyerek, mert mittudomén, odajár a szomszéd gyerek is, vagy bármit
mondhat. Nincsen hozzá meg a joga, de mégis megteheti. Vagy azt mondja,
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hogy akkor nem íratom be, elviszem egy másik iskolába, és kész. (...) Ha a szülő egyszer azt mondja, hogy ő abba az osztályba nem íratja a gyerekét – ugye
az osztályokban a létszámokat föl kell tölteni – akkor mit lehet csinálni? Nem
lehet rákényszeríteni, elviszi máshová, megoldja. Tessék elhinni, hogy megoldják.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

A nem roma szülőkkel szembeni kiszolgáltatottság azonban a Magyar Agora
pedagógusaiban nem csak a beíratkozásnál merül fel, mint ahogy azt a következő
idézet is mutatja.
„Ennek a szabad iskolaválasztásnak a jogán beleszólnak olyan dolgokba,
amikben nem igazán kompetensek. Viszont nem a cigány szülők azok, akik
elsősorban beleszólnak és verik a mellüket, és megmondják, hogy hogyan és
miket tanítson a pedagógus.”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

A szülők befolyását tehát a pedagógusok nem tartják szerencsésnek, ennek ellenére egyetlen pedagógus sem mondja ki csoportjában, hogy a szülők kéréseinek nem kell feltétlenül engedni.

Pedagógusok és roma szülők: Hatalom és tehetetlenség
A pedagógusok és a roma szülők viszonyát furcsa kettősség jellemzi, melyet
a hatalom és tehetetlenség problémája néven tudnánk összefoglalni. Mindkét
félnek van ugyanis hatalma a másik felett, és mindkét fél ki is van szolgáltatva
a másiknak. A pedagógusok nevelhetik és taníthatják a gyerekeket az iskolában,
de tehetetlenek, ha a szülők nem íratják be a gyerekeket az óvodába, iskolába,
vagy ha a gyerekek rendszeresen otthon maradnak.
„Családlátogatásra kell menni, hogy ugyan elcsaljuk már a gyereket, hogy
jöjjön az iskolába, vagy az óvodába, mert nagycsoportos. Ők öntörvényűek
néha. De ez nem mindenkire érvényes.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

A Magyar Agorán résztvevő több pedagógus szerint a roma gyerekeket sokszor nem fürdetik meg elégszer a szüleik, és piszkosan járatják őket iskolába.
A pedagógus megfürdetheti, átöltöztetheti, higiéniára taníthatja napközben a rábízott gyerekeket, de otthoni körülményeik ellen nem tehet, illetve azt gondolja,
hogy nem tehet semmit.
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„Annál többet szerintem nem tehet, hogy szól az anyukának, vagy hazaüzenget, vagy beírogat.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

„Úgy jönnek iskolába, hogy amibe tegnap voltak, ugyanabba aludtak, és ahogy
felkelnek, úgy jönnek az óvodába, iskolába. Mert a lányom, ő első osztályt
visz, tizennyolc gyermek van az osztályába, kilenc magyar, kilenc cigány. Ilyen
is van, olyan is. (...) Hát ez a szülőnek a hibája. Szülőnek kellene érte tenni.
Hát amelyik elengedi a gyereket koszosan, vagy éppen este nem fürdeti meg,
a gyerek úgy indul a másnapnak neki. Hát ez a szülőnek a hibája, nem a gyereké. Sajnos. De attól függetlenül vannak közöttük is aranyos gyerekek, dehát
nem mindegy, hogy egy gyerek tiszta, mert a gyerekek már nagyon korán felfigyelnek erre, már a picik is.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

„(…) Óvodában mi úgy csináltuk, ha jöttek, nyilván hogy a roma szülő hozta
a tetűt meg a bogarat meg a mindent. Az volt, hogy reggel mi, a dajka nénik
a gyerekeket megmosdattuk, másik ruhát adtunk rá, napközben senki nem
mondta volna meg, hogy az más színű, hogy más gyerek. Az egy dolog, hogy
ha hazament, másnap megint úgy jött vissza. Ezt mindennap csináltuk, ezt
felvállaltuk.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/

„Tanítani kellene ezt, és nem csak az iskolában, nem csak a gyerekeket. Mert
az nagyon jó, hogy megtanítottam, hogy kell fogat kell mosni, kezet kell mosni,
hogy használom az illemhelyet. Ez a gyerek fogja tudni, de ha hazamegy, akkor ugyanoda visszament. Tehát végülis semmit nem csináltam, csak addig a
hat vagy nyolc óráig, amíg ott volt az iskolában. Anyuka, apuka ezt nem fogja
tudni és nem is követi a gyerekeknek a példáját.”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

A pedagógusok állítása szerint a szülők magatartási mintáinak jelentősége
annyira meghatározó a gyerekeke számára, hogy ezzel ők nem mindig tudják felvenni a versenyt.
„Családtól, felfogástól függ, hogy ki, hogyan neveli a gyerekit.”
/óvópedagógus, Sajószentpéter, 7-es csoport/

„Tegyen meg odahaza mindent, hogy az ő gyermeke tudjon tanulni, tisztességes, tiszta körülmények között tudjon készülni. Lássa azt, hogy a szülők egy-
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mással tisztelettel beszélnek. Akkor itt rengeteg probléma önmagától megoldódna, dehát attól még sajnos nagyon messze vagyunk.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

Nagyon sok dologban viszont a szülők válhatnak kiszolgáltatottá. A legtöbb
helyen például a pedagógus választja ki azokat a gyerekeket, akik szerinte rászorulnak a támogatásra, segélyekre.

„A pedagógus [dönt arról, hogy ki szorul rá], én, igen. (...) Ismer mindenki
mindenkit, és ez alapján. Mindenki tudja, hogy ki hogy él, meg milyen körülmények között. Belelátunk. Azért mondtam már többször, hogy amit itt
a beszélgetés végén felvetettünk, az nem roma meg magyar kérdés, inkább a
szegénység témaköréhez kapcsolódik.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

Ez azonban csak egy kis része a pedagógus hatalmának. Ő dönthet ugyanis arról, hogy kiket küldjenek nevelési tanácsadóba, kiket érdemes korrepetálni, illetve kik igényelnek fejlesztő órákat. Azt gondoljuk, hogy a roma szülők és
a pedagógusok közötti konfliktusok kialakulásában is nagy szerepe lehet annak
a frusztrációnak, amelyet mindkét fél azért érez, mert nem tudja, hogy milyen
hatások érik a gyereket a másik részéről, ám azt feltételezi, hogy ezek a hatások
negatívak. A konfliktusok valódi oka tehát a bizalmatlanság.
„Nagyszájú a cigány anyuka, és ő mondta meg, hogy hogy kellene tanítani.
(…) Ezeket is valamilyen módon kezelni kell, és szerintem erre sincsenek
a leendő pedagógusok fölkészítve.”
/középkorú pedagógus, Budapest, 12-es csoport/

„A régi osztályomban viszont volt olyan probléma, hogy a kislány nem szerette
az osztálytársait meg az osztályt. (…) Történelemórán Hitlerről tanultak, és
akkor ugye ott volt ez a faji probléma, és akkor az egyik srác felállt, és akkor
bohóckodva elkezdte ezt csinálni. És a kislány elmesélte ezt otthon, de ugyanúgy, ahogy ez történt. Az anyukája felfújta, szó szerint. És akkor minden gyerek egyesével ki lett hallgatva, odahívtuk a cigány kisebbségi önkormányzat
vezetőjét is. Akkor sírtam utána, hogy a francba, mért kellett ezt így.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

A bizalmatlanság ellen a legjobb módszer természetesen egymás megismerése,
és így a kölcsönös bizalom légkörének lépésről lépésre történő felépítése lehetne.
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A Magyar Agora pedagógusai között vannak olyanok, akiknek jó tapasztalataik
vannak ezzel kapcsolatban.
„Mondjuk, itt van az, hogy én harminc éve már tanítok, már a szüleiket is
tanítottam, tehát van szavam. Ez nagyon sokat számít. De ki kellett harcolni
ezt az elismerést.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

„Eleve az önkormányzat hozzám küldi a pénzt, és én osztom be a gyereknek
négy éven keresztül a pénzét. És akkor jut általában mindenre. És amikor egy
cigány család megkér arra, hogy én kezeljem a pénzét... Nehogy azt higgyétek,
hogy szeretem ezt csinálni, de ha megkérnek rá, megcsinálom.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A roma szülők és a pedagógusok között felmerülő konfliktusokat elsősorban
megelőzni kívánnák a Magyar Agora pedagógus résztvevői. Páran például jó
megoldásnak tartanák, ha a pedagógus nem csak a roma származású gyerekekre
figyelne oda, hanem többször meglátogatná otthon a családokat is. Fontosnak
tartják azonban, hogy mindez ne a romák akarata ellenére történjen, hiszen az
erőszakos segítség nem segítség.

Nem roma szülők és gyerekeik: A legjobbat a gyereknek
A nem roma szülők jelentős része igyekszik olyan iskolába vinni gyerekeit,
ahová nem járnak roma diákok. Ennek egyik oka az lehet, hogy a roma tanulókhoz a szülők makacsul a rossz tanulmányi eredményt és magatartást asszociálják. A legtöbb nem roma szülő azonban nem mondja ki, hogy nem akarja, hogy
gyerekei roma származásúakkal járjanak egy iskolába, egy osztályba. Arra hivatkoznak, hogy választásukban csak az iskola elismertsége és a környék biztonságossága játszik szerepet. Jelen tanulmány szerint a szülők döntésében – legalábbis
tudattalanul – mindkét említett tényező szerepet játszik, hiszen általában azt az
iskolát tartják jobbnak, ahová kevés roma gyerek jár. A pedagógusok azonban
igen elnézőek tudnak lenni ezzel kapcsolatban, hiszen minden bizonnyal ők is
így tennének hasonló helyzetben.
„Lehet, hogy be se íratja (a gyerekét) a falusi iskolába, és nem azért, mert
vannak romák is, hanem egyszerűen azt gondolja, hogy az ő gyereke abba a
falusi iskolába nem kapja meg azt az alapozást, ami aztán később szükségessé
válhat számára.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/
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„Én megpróbálok olyan szülőkből kiindulni, mikor ilyen kérdésekről van szó,
akik nem amiatt viszik ide-oda a gyerekeiket, hogy romák vannak itt meg itt,
hanem azért, mert vannak olyan iskolák, ahol olyan lehetőségek vannak, ami
miatt oda szeretnék, hogy járjon a gyerek. (…) Nem lehet megtenni, hogy abból a pár szülőből indulunk ki, akik kiállnak az iskola elé, hogy ne jöjjön.”
/fiatal tanárnő, Pécs, 14-es csoport/

„[A szegregációt] nem az iskola találta ki. Ahogy a társadalomban rettentő
nagyok a különbségek (...) nem csak azért különül el az elit, hogy jobb oktatást
kap (...) de nem ez a legfontosabb, hanem a kapcsolati tőke.(...) és ma az elit
szülők vagy akik fölismerik, erre építenek elsősorban, és azért akarja külön, és
X magánintézménybe járatja a gyerekét, mert azt nem tudja más megfizetni,
csak a hasonszőrűek. A nagy különbségek magukkal hozzák ezt. Kell arról is
beszélni, hogy beindul egy spontán szegregáció.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

Találhatunk persze azért kritikusabb álláspontot is. Az alábbi idézetek szerint
a szülők nem mindig vannak tisztában azzal, hová lenne érdemes íratni gyerekeiket, és sokszor olyan elit intézményeket választanak, amelyek többet ártanak
a gyerekek fejlődésének, mint amennyit profitálnak belőle.
„Szép a demokrácia meg jó meg kell, de kicsit azért elszaladt a ló. Nem mindig
tudják (a szülők) megválasztani a megfelelő tanító nénit meg iskolát a gyermeküknek, mert megy az „elitezés”, nem is tudják, nem is tapasztalják meg,
de oda dívik menni. És akkor is odaviszik a gyereket, ha a képességei nem a
megfelelőek.”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

„Nem értek ezzel egyet. Egyébként már Pécsen általános iskolai szinten is megvannak a különbségek. Én szándékosan egy kültelki, a lakóhelyemhez legközelebb esőbe (...) írattam a gyerekeimet. Szándékosan nem akartam belvárosi
elitiskolába vinni őket (...) nem akartam ilyen burokba őket, nem szeretem ezt,
én ezzel abszolút nem értek egyet. De ez van. Ez a jelenség kikerülhetetlen.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/

A pedagógusok egyöntetű véleménye ennek ellenére az, hogy abból kell kiindulni, a szülőket a nemes érzések és racionális gondolatok vezérlik az óvoda és az
iskola megválasztásánál, továbbá, hogy a szegregáció spontán folyamata sajnos
kikerülhetetlen.
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Roma szülők és gyerekeik: Minta és háttér
Magyar Agora pedagógusai némi bizalmatlanságot táplálnak a roma szülőkkel
szemben. Van például olyan tanárnő, aki szerint a romák nem fogalkoznak eleget
gyerekeikkel.
„És ugye, ahogy beszélgettünk tegnap, hogy sajnos a nevelésnek a hiánya...
És az, hogy ugye korán szülnek. A tizenegy-tizenkét éves gyerek hurcolászta – nem az anyuka – az olyan kétévest ölbe. Szaladgált vele a váróterembe
jobbra-balra. Az anyja az ott aludt, és az nem nagyon foglalkozott vele. Tehát
ebben látom a hiányát, hogy abszolút nincsenek nevelve. Ahogy hozza az élet.
Ahogy látták. Ami szükséges: evés, ivás, alvás, szexualitás, de az, hogy foglalkozni a gyerekkel – nincs tudásuk, hát nem tud foglalkozni.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

Mások azt emelik ki, hogy a segélyeket a szülők nem úgy használják fel, ahogy
kellene. Ezzel egyrészt megkárosítják saját gyerekeiket, másrészt értelmetlenné
teszik a segélyezést.
„Az a probléma, hogy – nem azt mondom, hogy mindegyik, de a nagy többség
– aki kap ilyen csomagot vagy adományt, ruhát vagy cipőt, azt eladja. Eladja
a gyerekéről, hogy legyen, mindegy, hogy mire, valamire, hogy legyen pénze.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

A pedagógusok viszont kulcsfontosságúnak tartják a szülők támogatását a
roma gyerekek iskolai boldogulásában. Az ideális szülői háttér szerintük az, ahol
a gyerekek „megfelelő” kulturális mintát látnak és motiválják is őket a továbbtanulásra.
„Ez így ahhoz túl bonyolult kérdés, hogy ezt csak a pedagógus személyiségére
lehessen rá... Múlik a roma családon is, azoknak a beidegződésén, hogy ők
hogyan állnak hozzá. Akarják-e hogy az ő gyermekük ugyanúgy feljebb jusson
a társadalmi ranglétrán: munkahelyet keressen, találjon, művelődjön.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

„Ha ott áll mögötte a szülő, akkor már abszolút nincs különbség, hogy cigánygyerek, vagy fehér gyerek. Akkor már totál nincs.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/
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A pedagógusok közül senki sem beszél arról, hogy a roma szülők iskolával
kapcsolatos ellenérzései, félelmei mennyiben érthetők és indokolhatóak. A romák esetleges félelme, hogy az ifjabb generáció az iskoláztatás következtében elszakadhat a roma kultúrától és a kiterjedt roma családtól, egyáltalán nem jelenik
meg a pedagógusok megszólalásaiban. Ez arra enged következtetni, hogy ezt az
esetleges elszakadási folyamatot természetesnek és kívánatosnak tartják a roma
gyerekek számára, habár célként fogalmazzák meg azt is, hogy a roma gyerekek
tisztában legyenek származásukkal, és ne tagadják le azt mások előtt.
„Inkább az a probléma, hogy a félcigány gyerekek – és itt van a mi felelősségünk – miért tagadják le azt, hogy cigányok. Nem azt mondom, hogy számolni kell vele állandóan. (...) Én nem szeretném azt, ha a cigánygyerekeknek le
kéne tagadniuk a származásukat.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a pedagógusoknak komoly fenntartásaik vannak a roma szülőkkel kapcsolatban, ám egyikük sem említi megoldásként azt, hogy a gyerekeiket nem támogató szülőket elválasszák a gyerekeiktől.

Roma és nem roma szülők: Félelem és előítélet
A roma és a nem roma szülők nem biztos, hogy közvetlenül kapcsolatba kerülnek egymással azért, mert gyerekeik egy iskolába, esetleg egy osztályba járnak. Félő azonban, hogy amennyiben vannak a szülőkben félelmek és előítéletek,
ezeket kivetítik a gyerekeikre, akik így ugyanazokat a társadalmi feszültségeket
élik meg, mint a szüleik.
„De az anyukájának volt ilyen fajtabeli problémája, és mindig azt érezte, hogy
őt ellenzik, és mindig csinálta a perpatvart. Életemben egyszer siratott meg
szülő, az ő volt. (…) Ő érzett ellentétet a gyerekek meg a lánya között azért,
mert hogy lecigányozták. (…) És kiderült, hogy csak az anyuka érezte ezt belőle, és a kislány is ugyanazt mondta, mint a többi gyerek egyesével. (…) Akkor
mégis ez lerendeződött.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

„Mindenki jobban megjegyzi, hogyha cigány bántott egy nem cigányt, mintha
két nem cigány vagy két cigány verekszik össze. (…) Ezt az ellentétet, ahol fújják, ott felfújják, és nem a gyerekek, hanem inkább a szülők.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/
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A romák és nem romák közötti társadalmi feszültség, és a diszkriminációtól
való félelem még egészen furcsa módokon is megnyilvánulhat.
„De viszont van olyan, hogyha egymás mellett aludnak a gyerekek, és véletlenül két cigány egymás mellett fekszik, akkor az egyik cigány anyuka felháborodik, hogy az övé mér ott van. De közte van a többi magyar között, de hogy
az övét ne fektessék cigány mellé egyáltalán.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

Roma és nem roma gyerekek: Kiközösítés vagy barátság?
A roma és a nem roma gyerekek integrált nevelésének egyik legfontosabb kérdése, hogy ők, az érintettek szeretnek-e együtt lenni. A szegregációs beszélgetés
alatt a Magyar Agora több pedagógus szereplője is visszaemlékszik az előző plenáris ülésen elhangzott történetre, mely azt volt hivatott bizonyítani, hogy a gyerekek számára a bőrszín egészen addig nem fontos, amíg a felnőttek nem igyekeznek erre felhívni a figyelmüket.
„A pici gyerek nem tesz különbséget, de ha mi elkezdünk különbséget tenni,
akkor fennmarad. (…) ugye tegnap is volt példaként, hogy annak a néger gyereknek a bőrszínét nem emlegette a kislány, csak azt, hogy piros pólóban volt,
a plenáris ülésen volt.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

Ezek szerint az óvodában és az általános iskola alsóbb osztályaiban semmi
nem indokolja, hogy a roma és a nem roma gyerekek ne barátkozzanak egymással.
„Igen, játszanak [együtt romák és nem romák], sőt szeretik egymást. Mert volt
három kislány, kettőnek pedagógus az anyukája, egy meg cigánylány, és ők az
óvodában is nagyon jó barátnők voltak, és most az iskolába is egy csoportba
kérték magukat, mert ők nagyon szeretik egymást... és köztük van egy cigány
kislány. (...) Ő ugyanolyan tiszta, mint a másik két gyerek.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

Az idézet persze ennél jóval többről árulkodik, hiszen szinte megmosolyogtató, hogy a pedagógus úgy érzi, ki kell emelnie, hogy a kislányok nem csupán
játszanak egymással, de még szeretik is egymást (!). Ezen kívül úgy tűnik, mintha
az is különlegesség lenne, hogy éppen a pedagógusok gyerekei azok, akik játsza-
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nak a „cigánylánnyal”, akinek a szüleiről viszont nem tudunk meg semmit, hiszen az ő esetében a roma származás a fontos. Az óvónő azt is fontosnak tartja,
hogy a roma kislány olyan tiszta, mint a másik két gyerek. Ezzel valószínűleg arra
szeretne utalni, hogy ez egyáltalán nem általános dolog a romáknál. És van azért
természetesen ellenpélda is. A következő eset valószínűleg egy olyan településen
esett meg, ahol a szülők és a pedagógusok előítéleteit a gyerekek már az anyatejjel
együtt szívják magukba.
„Jár hozzájuk egy fiú, és elnevezték »cigány Bélának«. Béla volt a gyereknek
a neve, de elé tette az óvodás csoport a cigány jelzőt, ami már eleve nagyon negatív volt. És kérdeztem, hogy de hát mért így hívjátok, van neki neve. De mindent elrontott, mindenkit megvert. A gyerek agresszív volt a többi gyerekkel
szemben, de a többi gyerek ugye generálta az agresszivitását valamilyen szinten ezzel a jelzővel. És az óvónő nem tudott úrrá lenni ezen a helyzeten.(…)
És ez egy négyéves gyerek tapasztalata. Itt kezdődik.”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

Nagyon érdekesek viszont azoknak a pedagógusoknak a tapasztalatai, akik
olyan iskolában dolgoznak, ahol többféle nemzetiségű gyerek tanul együtt. A romák megkülönböztetése és elkülönítése itt nem jelenik meg, a kultúrák és a gyerekek teljesen egyenlőnek számítanak a kiegyensúlyozott összetétel miatt.
„Miután német nemzetiségi a falu. Durván egyharmad német, egyharmad
magyar és nem egész egyharmad cigány. A három népcsoport alapvetően
együtt él már vagy száz éve. Nálunk a horváttól az ukránokig minden van,
vegyesen.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

Az alábbi idézetből is látható, hogy az előítéletek és a rasszizmus kialakulásának – minden külső hatás ellenére – egy ilyen környezetben nincs sok esélye.
„Én az iskolában semmilyen jellegű diszkriminációt vagy gyerekek között
rasszizmust nem nagyon látok. Az sokkal furcsább, amikor azt mondják
a gyerekek, hogy: »Utálom a horvátokat.« És akkor megkérdezi az ember,
hogy: »Tudod, hány horvát jár az iskolába?« »Nem. Jár?«”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A pedagógusok szerint a roma gyerekek bőrszín alapján történő kiközösítéséről alapvetően a felnőttek tehetnek. A pedagógusok elmondása szerint viszont
valóban előfordul, hogy néhány gyerekkel egyszerűen azért nem akarnak barát-
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kozni a többiek, mivel azok nem elég tiszták. A büdös gyerekeket állítólag a társaik kiközösítik, legyenek azok romák vagy nem romák.
„Már az óvodában megkezdik a gyerekek, igen (a kiközösítést, csúfolódást)
(…) Akkor biztosan nem fogadnák el a gyerekek (ha piszkos lenne). Mert
a gyerekek nagyon felfigyelnek rá, hogy ki milyen ruhában van, ki milyen tiszta. Mert azért akik nem fürödnek heteken keresztül, azért ott...”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

„A magyarok között is vannak sajnos olyanok, akik nagyon elhanyagoltan
küldik a gyereket az iskolába. Azt nem számítom annak, hogyha egyszerű
és szegényes a ruha, hanem azt, hogyha piszkos és mosdatlan és ápolatlan
a gyerek. És a gyerekek valóban kiközösítik, megpróbálják kiközösíteni maguk
közül ezeket, és ez nem cigányfüggő.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

„Cigány – nem cigány, ha tiszta, akkor melléülnek, ha koszos, akkor nem ül
mellé, a magyar mellé sem.”
/Nyírparasznyán tanító tanítónő, Ópályi, 13-as csoport/

Végezetül azért érdemes még kiemelni egy riasztóan normatív megállapítást.
Az alábbi idézetből ugyanis az derül ki, hogy mégsem csupán azért ellenségesek
a gyerekek a nem mosakodó társaikkal szemben, mert azok büdösek, hanem
azért is, mert a felnőttek véleményének hatására összekötnek két fogalmat.
„Ő (a gyerek) tudja, hogy aki nem ápolt, az rossz.
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

A pedagógusok egy része arra helyezi a hangsúlyt, hogy nagyon kicsi korban
kell elérni a gyerekeknél, hogy a tisztaság a belső igényükké váljon, és nem zárják
ki, hogy ezután akár a családjukban is meg tudják honosítani a tanult higiéniás
szokásokat.
„Abba a gyerekbe, akit hároméves korától minden nap megmosdatnak, és ha
elmondja neki az ember, hogy: »Ugye, milyen jó érzés? Jaj, milyen friss vagy!
Milyen jó illatod van!« Hát az szagolja magát, nézi a tükörben, pici gyereknél
ezt látni kellene. »Jaj, szép vagyok!« – És mindenki dicséri. Ez automatikusan
őneki már igényévé válik.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/
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„Kollégiumi nevelő koromban volt egy tanítványom (...) azt mondta, hogy az
egy putri, ahol ő lakik. És amikor bekerült a kollégiumba, emlékszem, vasárnap volt, hogy költöztek, rohangált föl-alá, hogy: »Mariann néni, itt folyik
a csapból a víz, itt melegvíz is van, és le lehet húzni a WC-t!« Annyira édes
volt, tizennégy éves volt (...) teljesen lelkes volt, és mittudomén pár hét múlva arról számolt be, hogy – a nagyszüleinél lakott – hogy már a nagyapját
idegesíti, hogy örökké takarít a putriban. Mert látta azt, hogy más is van, és
hogy más szinten is lehet élni, és megpróbálta becsempészni. Nem ment neki,
de nem is maradt ott. Csak azért jutott ez a példa az eszembe, mert nyilvánvalóan némelyekben a képzés, az, hogy másfajta nívót látnak, talán egy
igényszintet kialakít.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/

„Az iskolai követelmények – gondolom, ahová bekerülnek – bizonyára jót tesz
a cigánygyerekeknek. És amelyik gyereknek fel lehet ébreszteni az érdeklődését
a tanulás, a tudás, mint érték iránt, ott biztos elindulhat egy nagyon jó változás, mer az a gyerek, ha megszokja az iskolai tiszta környezetet, akkor odahaza is fogja kérni, hogy most akkor ne a zsíros kenyérre tegyem már a füzetet,
és úgy írjam a házi feladatot, mert tanító néni mit fog szólni.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

Pedagógusok a pedagógusokról
Pedagógus az oktatási intézményben
Mindeddig nem tettünk különbséget az intézmények és a bennük dolgozó pedagógusok érdekei között. E kettőt azért nem választottuk külön, mert – mint az
a pedagógusok megszólalásaiból is kiderül –, helyzetük az iskola helyzetétől függ.
Ezt az az idézet is alátámasztja, melyben a megszólaló tanárnő számára az ő, és az
iskola legfőbb érdeke nem különül el egymástól. Az egyes szám első (a pedagógus) és harmadik személy (iskola) folyamatosan keveredik a szövegben.
„(...) ugye óriási harc van az iskolák között a gyerekekért, tehát ilyenkor az
iskolának el kell dönteni, hogy meglépek-e egy ilyen dolgot (képességek szerinti
elkülönítés), mert nem akarok gyereket veszíteni. Hogyha híre megy annak,
hogy itt hetedikben nem lehet tanítani (...), akkor megnézhetem, hogy menynyien lesznek a beíratkozó elsősök... és akkor a kollégák állása stb., az iskola
veszélyben stb. Ez nagyon összetett dolog.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/
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Ez is indokolhatja azt a jelenséget, hogy a pedagógusok többsége azonnal védeni kezdi munkahelyét, ha a romák szegregációja kerül szóba.
„(...) nem láttam különbséget. Ahol én dolgoztam, ott nem tettek magyar és
cigány gyerek között különbséget.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

Érdemes megfigyelni, hogy a következő óvónő nem csak azt igyekszik bizonyítani, hogy náluk nem különböztetik meg a roma gyerekeket, hanem ebből
egyúttal arra következtet, hogy a jelenség sehol nem létezik. A bögrék törnek,
a gyerekek nem egyforma gyorsak, tehát természetes dolog, hogy a gyerekek különböző bögrékből isszák a kakaót.
„Ez nem igaz. [Hogy egyes pedagógiai intézményekben a roma gyerekek másféle bögrét és evőeszközöket kapnak, mint a nem roma gyerekek]. Mert óvodában dolgozom, és ahogy kapjuk a tálcán, be a csoportba, minden gyerek – ha
kis csoportban van – saját magának viszi el a tányérkáját. És nincs válogatás.
A gyerekek válogatnak. (...) Nem egyformák, hát természetes, hogy nem egyformák. A bögre is hát törékeny, és akkor állandóan pótolni kell. (...) Még nekünk felnőtteknek sincs külön csésze, hanem mi is ugyanúgy, ahogy bekapjuk
a tálcán, mi sem válogatunk, hanem sorba...”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/

Egy másik tanárnő elismeri ugyan, hogy az iskolákban lehetnek az integráció
kapcsán felmerülő gondok, de csak azt tudja elmondani, hogy az ő iskolájukban
meg tudják valahogy oldani ezeket.
„Azt nem tudom, hogy mit kéne tenni. Mi megoldjuk ezt az iskolán belül.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

A Magyar Agora pedagógusai közül egyedül egy ember nem védi semmilyen
módon saját iskoláját, munkahelyét. Az a pécsi oktatási szakember, aki jelenleg
munkanélküli, korábban pedig iskolaigazgatóként nem csak egy, hanem több iskola működéséről is tapasztalatot szerzett.
„Mivelhogy hasonló területen dolgozom én is, van tapasztalatom, egy csomó
iskolában rálátásom, előfordul (a szegregáció).”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

Megállapíthatjuk tehát, hogy a pedagógusok szolidárisak azzal az óvodával, iskolával, ahol dolgoznak, mivel függő helyzetben vannak. Ha bármilyen probléma
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felmerül, elsősorban nem az adott intézményt tartják érte felelősnek. Inkább másokat, elsősorban a szülőket hibáztatják, mivel azt gondolják, hogy semmi olyan
nem történik náluk, ami törvényellenes vagy morálisan elítélendő volna.

A jó és a rossz pedagógus: Képzés, elvek és személyiség
Mint láttuk, a pedagógusok megszólalásaikban megvédik munkahelyüket.
Nem védenek meg azonban más pedagógusokat. Velük szemben általában sokkal
kritikusabbak, mint a Magyar Agora más résztvevői.
„Én is felháborodok, ha hülye a tanár... most őszintén. (...) Az a tanár, aki
ilyennel tölti az idejét (megalázza a diákokat), az adja vissza a diplomáját.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A pedagógusoknak markáns képük van arról, hogy ki a jó pedagógus. Röviden és tömören: ők maguk azok. Nem jellemző rájuk, hogy saját magukat is kritikának vetnék alá. Az összes pedagógus véleménye alapján három szempontot
tudunk kiemelni, melyek alapján szerintük valaki alkalmas erre a pályára: a képzettséget, a megfelelő irányelveket és a személyiséget. Mivel a kis csoportos beszélgetéseken ez a téma is a szegregációval kapcsolatban merült fel, ezért a megfelelő képzettség jelen esetben a romákról való tudás.
„Nincsen tisztességes tanárképzés ma Magyarországon. Egyetemi tankönyvekben sincsen egy rohadt szó a cigányokról. Úgy kerülnek be a tanárok, hogy
semmi információjuk sincsen.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A pedagógusok szerint a romákkal kapcsolatos legfőbb szakmai irányelv az
kell, hogy legyen, hogy az óvónők, tanítók, tanárok a lehető legnagyobb erőbefektetéssel segítsék a hátrányos helyzetből való kiemelkedést az összes olyan gyereknek esetében, aki erre a segítségre fogékony. Az Agorára meghívott pedagógusok mindegyike úgy érzi, hogy ezt a feladatot nem minden pályatársuk képes
megoldani.
„(…) aki a személyiségében mint pedagógus olyan vonásokat őriz, hozott
a családból, amelyek által ő nem képes szeretettel fordulni a tanítványai felé...
Nincs benne meg az az energia, amikor elhatározza, hogy én ebből a gyerekből
akkor is kihozom az értéket, ha nekem nagyon sok munkába telik.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/
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A Magyar Agorán az ezzel kapcsolatban megszólaló pedagógusok kivétel nélkül azt állítják magukról, hogy emberfeletti munkát fektetnek a roma gyerekek
oktatásába.
„Nekem volt olyan tanítványom, aki kiváló volt, de a helyesírása abszolút nulla. És én négy éven keresztül maszek módon, odahaza készítettem nyelvtan
feladatlapokat, és ez a gyerek megírta ötösre az érettségi dolgozatot. Tehát
munka, munka, munka, odaszánás.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

„Az osztályokban sokszor volt, hogy egyharmad gyerek cigány volt. Soha nem
buktattam meg cigány gyereket, mert nem kellett. Mert úgy dolgoztam, hogy
ők is eredményesen átjussanak. Nem mondom, hogy nincs ettől eltérő, ez a
személyes tapasztalatom.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

A pedagógusok közül páran azt is kiemelik, hogy a modern pedagógiai elvek
szerint ma már nem egymáshoz kellene mérni a gyerekeket, hanem saját magukhoz.
„Önmagához képest kell személyiséget fejleszteni, nekem ez az álláspontom.
(…) Nem az X vagy a Z gyerekhez kell felzárkóztatni (…) , hanem önmagához
képest. Hogy jön ide, milyen képességei, adottságai vannak ahhoz, hogy kibontakozzon, és megszerezze azokat a képességeket, amik szükségesek az iskolai
tanuláshoz. Én ezt a felzárkóztatás szót nagyon nem szeretem.”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

„A mai pedagógia már azt mondja, hogy személyiségfejlesztést végez a pedagógia, és önmagához méri a gyereket.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

Ha azonban vetünk egy pillantást arra, hogy kik támogatják leginkább ezt
a szemléletmódot, kiderül, hogy mindketten óvónők. Mivel az óvodában a gyerekeknek nem kell felelni, dolgozatokat írni és vizsgázni egy egységes követelményrendszer alapján, így az óvónőknek sokkal könnyebb a személyiségfejlesztés elvét a gyakorlatban is alkalmazni, mint a többi pedagógusnak. Ha egy pedagógus
megfelelő képzésben részesült, és a legmodernebb szakmai irányelveket vallja,
még akkor sem biztos, hogy jól tud bánni majd a gyerekekkel, akiket nevelnie,
tanítania kellene. A történetekből kiderül, hogy a megszólalók szerint az, hogy
a pedagógus megfelelően meg tud-e oldani bizonyos helyzeteket, nem csupán
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a jó szándékán, hanem a személyiségén is múlik. Érdemes megpróbálnia a gyerekek fejével gondolkodni, és a tanár-diák szituáció keretén belül egyenlő félként
kezelnie őket. Az előítélet-mentesség, a megértés és a humor ugyanannyira szükséges a megfelelő kommunikációhoz, mint a határozott fellépés.
„Nekem is volt egy olyan esetem, hogy a cigány kislány nem akart levetkőzni
testnevelésórán, és már a többedik alkalommal nem tudtam az okát. És mondtam, hogy márpedig mégis levetkőzünk. És akkor derült ki, hogy mért nem
akar levetkőzni, mert télen a csizma alatt nem volt zokni a lábán. És én meg
tudtam úgy oldani a dolgot, hogy szemben laktunk, és szóltam a férjemnek,
hogy hozzon át egy zoknit. A gyerekek észre se vették, a többi. (...) Megint csak
azt tudom mondani, hogy személytől függ, szerintem. Mer én vágtam már le
gyereknek a körmét, mert a szülő nem vágta le. Tehát ha valaki ezt felvállalja,
akkor...”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

„Én úgy tartom, hogy nincsen buta gyerek. Nekem voltak olyan tapasztalataim,
hogy átvettem más kartársaktól kiközösített, hatdioptriás – középiskoláról
van szó – gyereket, aki utólag elmondta nekem, hogy rá mindenki azt mondta,
hogy »te hülye vagy fiam«. És amikor én egyetlen egyszer azt mondtam neki:
»Figyelj csak ide, én nagyon tisztellek téged, nagyon szeretlek, kérlek szépen,
ne zavard a munkát, hanem igyekezz bekapcsolódni! « Ez a gyerek olyan szárnyakat kapott (...) negyedikre négyesre megírta nekem az érettségi dolgozatot.
Tehát a pedagógus rendkívül sokat tehet, hogy egy gyerek fel tudjon zárkózni.
Megtalálja benne a pedagógus azt a tehetséget, amelyben ő egyedi, különleges.
Mert mindenkibe van, csak meg kell keresni. És ez nagyon nagy feladat, és
ezért mondom azt, hogy meg kell válogatni, ki legyen pedagógus. Mert ha
a gyerek nem hallja, csak azt, hogy te hülye vagy, te semmire se való vagy,
te zavarod az órát, te nem tudsz bekapcsolódni, neked az apád is hülye volt
– mert volt olyan kartárs, aki azt mondta (...) mit várunk akkor, hogy ez a
gyerek hogy kapcsolódjon be az órai munkába?”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/
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Pedagógusok az óvodai, iskolai szegregációról

Roma gyerekek óvodai, iskolai szegregációja
Az elemzés legszembeötlőbb eredményének talán éppen az tekinthető, hogy
az óvodai-iskolai szegregációra vonatkozó megszólalásokat alig találunk a videókban. A pedagógusok többsége nem is mondja ki szó szerint, hogy nem szabad
a romákat a nem romáktól elkülöníteni. Ezt ők egyértelműnek tekintik, hiszen
törvénytelen. Nincs olyan pedagógus a Magyar Agorán, aki támogatja, hogy származásuk miatt elkülönítsék a gyerekeket.
„Úgy gondolom, hogy külön roma osztályok ne legyenek.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

„Én az integráció ellen nem tudok mondani. Szóval nem szabad szétválasztani.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/

A kérdés azonban természetesen bonyolultabb ennél. Először azt próbáljuk
meg feltérképezni, hogy mit gondolnak a pedagógusok arról, hogy bizonyos iskolákban a romák felül-, más iskolákban pedig alulreprezentáltak a romák lakóhelyi arányukhoz képest. Ha az iskolák közötti különbségeket nézzük, a pedagógusok élesen megkülönböztetik azt a szegregációt, amit „természetesnek”
tekintenek, attól a szegregációtól, amelyet szerintük mesterségesen hoznak létre.
A természetesnek tartott szegregáció a szabad iskolaválasztásból következik, és
a pedagógusok elfogadhatónak vélik.
„Ez folyamatosan alakult ki nálunk. (...) Nem úgy kell elképzelni, most jaj,
csináltak egy külön óvodát, ez fokozatosan alakult így, mindig több gyerek
volt, aki roma volt.”
/óvópedagógus, Sajószentpéter, 7-es csoport/

Mesterséges szegregációnak tartják viszont azt, amikor egy intézményt azért
választanak hivatalosan ketté, hogy a roma gyerekeket külön neveljék. Ilyen esetnek tartják a jászladányi ügyet. Különösen érdekes, hogy míg az Agora nem pedagógus szereplői közül többen úgy gondolják, hogy a magániskolának joga van
azt felvenni, akit akar, ezzel egyetlen pedagógus sem érvel.
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„Ez egyértelműen elítélendő. Nemigen fogalmazhat meg az ember másik véleményt.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

Van azonban az iskolák közötti mesterséges szegregációnak egy olyan fajtája,
amellyel a Magyar Agora pedagógusai nem teljesen tudnak mit kezdeni. Szinte az
összes pedagógus ismeri a Gandhi Gimnáziumot, és általában többet is tudnak
róla, mint a többi Agora-résztvevő, mégsem egységes az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy ez a fajta elkülönülés miért más, és miért megengedhető. Van,
aki szerint azért elfogadható a Gandhi léte, mert ebben az esetben az elkülönülést
a romák kezdeményezték.
„Jó ellenpélda erre, hogy Pécsett van egy direkte cigányoknak épült iskola, a
Gandhi, ami pedig úgy tudom, hogy éppen cigány kezdeményezésre született,
tehát ha akarnak, akkor nyilván csinálnak ilyen iskolát. Nekem annyi jutott
eszembe, hogy talán abból a szempontból nem rossz ilyen iskola létesítése –
persze, ha maguk a romák akarják –, (...) hogy lehet, hogy van olyan tantárgy,
amit a saját nyelvükön tanulnak a Gandhiban. (...) Az szerintem jó, hogyha
egy közösségnek van valamiféle öntudata is.”
/fiatal tanár, Pécs, 8-as csoport/

Más vélemények szerint ebben az esetben azért van értelme az elkülönülésnek,
mert a gimnázium színvonalas oktatást nyújt, tehát nem a lemaradók, hanem a
tehetségesek iskolája.
„Nagyon szép százalékkal mennek onnan tovább tanulni főiskolára, egyetemre. (...) Csomó kulturális program van, rengeteg rendezvény, nagyon jól működik.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

„Én azt szeretném mondani, hogy más dolog az, hogyha tehetséggondozás, és
amire létrejött a Gandhi.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

Néhány pedagógus pedig igyekszik felhívni arra a figyelmet, hogy a Gandhiban nem csak romák tanulnak, ezért nem is tekinthető a szegregáció megjelenési
formájának.
„Roma gimnázium is van, például Pécsett a Gandhi Gimnázium. Ott sem
kizárólag romák tanulnak, más szegény sorsú gyerek is ott van.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/
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„De nem csak roma gyerekek vannak ott, hanem más népcsoportba való is, de
többnyire etnikai vagy nemzetiségi, elég szép számmal vannak zsidó gyerekek.
Szóval azért az egy oldottabb összetételű.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

Ezen kívül megjelenik pár olyan vélemény is, amely úgy kerüli ki a besorolási
problémát, hogy nem támogatja annyira a Gandhit, illetve más intézményeket
állít pozitív példának.
„A Gandhi nem annyira népszerű a diákok között. Van még a pécsi Gandhin
kívül cigány középiskola? (...) Attól függetlenül nagyon sok cigány gyerek jár
oda, és szeretnek is oda járni. Egyébként járnak nem cigányok is az iskolába.
Igazából ezek szerint nem volt sikeres, mert akkor az ország másik részein is
csináltak volna ilyen kezdeményezéseket.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

„Én személy szerint sokkal jobbnak tartom a Collegium Martineumot, amelyik
nem messze működik, és mint a neve is mutatja: kollégium. És a város különböző középiskoláiba járnak a középiskolások, de a kollégiumban kapnak egy
olyanfajta segítséget, amivel abban a vegyes osztályban tudnak érvényesülni.
És én ezt nagyon jónak gondolom, és az eredményeik is egyébként mutatják.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

„Nem tudom, hogy ismeritek-e az Arany János középiskolát? Oda kimondottan hátrányos helyzetű, döntően, az osztályok 50-60%-a cigány származású
gyerek. Ez is megoldás. De bárhogy is nézitek, egy jó nevű iskolában van egy
ilyen osztály, és ott koncentrálódnak a cigány tanulóknak a döntő része. Most
erről vitatkozhatunk, hogy ez jó vagy rossz. Én nem tudom.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

Az iskolán belüli, származás alapján történő szegregációt ezzel szemben a pedagógusok egyértelműen nem támogatják, elsősorban azért, mert szerintük ez
sérti az emberi méltóságot.
„Ami a kiadványban volt, az durva azért. A kiadványban az a két sztori, amin
a média csámcsogott legalább két hónapig. (...) Az, hogy cigány gyerek nem
ülhet az asztalhoz, ez nem cigány kérdés. Ez az emberi méltóság megsértése,
és ez elképesztő, és akkor valahol az egész rendszerünkkel van szerintem probléma.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/
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Az ellenérvek között ezen kívül szerepel még a roma gyerekek megbélyegzettsége, egymás megismerésének lehetetlensége és a burokban való nevelés hátrányai. Elmondhatjuk tehát, hogy azok a klasszikus szegregáció-ellenes érvek, melyeket a tanulmány elején említettünk, – az összes pedagógus-megszólalást tekintve – szinte mind megfogalmazódnak.
„Ha elkülönítem az iskolában a roma származásúakat, akkor a magyar gyerekeket is valamilyen szinten már rasszizmusra is nevelem ezzel. Valami irányt
mutatok, hogy »Azért nem járnak ide, mert…« Tehát alattomos módon beépítem a többi gyerekbe ezt, és innentől kész.”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

„Hát ezeknek az embereknek [akik azt javasolják, hogy a roma és nem roma
gyerekek csak a középiskolába járjanak együtt] lenne egy-két szavam. Tehát
ők úgy gondolják, hogy akkor a roma gyerekek úgy nyolcadikig együtt vannak,
a magyar gyerekek meg a másik felé, és akkor nyolcadik után majd keverjük
egymást, és mindenki nagyszerűen fölzárkózik? Szóval ekkora marhaságot
életemben nem hallottam, hogy úgy lehet valakit felzárkóztatni, hogy már eleve elkülönítjük valahonnan. (...) Majd lesz egy ilyen közösséghez hozzácsatoló
év?”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

„Nem lehet burokban nevelni. Az jobb, ha egyszer kipottyan az életbe, és akkor
éri a nagy pofon?”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

A pedagógusoknak azonban komoly kétségeik vannak mindennel kapcsolatban, amit csak a kényszer tart fenn, és az alábbi mondatok megfogalmazója is
csak reméli, hogy a romák integrációja nem ilyen.
„Természetes, hogy együtt tanuljanak. A gond csak az, hogy ahol létezik diszkrimináció (...) hiába hatna oda a törvény, hogy márpedig akkor itt még föl
kell venni tizenöt roma gyereket, mert azok nemigen éreznék ott jól magukat.
Mert hogyha valóban van ilyenfajta légkör, akkor az a gyerek nemigen fog tudni ott tanulni, vagy menetközben megtalálják a módját, hogy éreztessék vele,
hogy magától menjen el onnan. Úgy már régen rossz, ha a törvény szigorával
kell ilyen esetekben eljárni. Ha az magától nem működik, akkor baj van.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

Fontos még megjegyeznünk, hogy két olyan pedagógust is találunk, akik felvetik, hogy a romák szegregációjának gondolatát nem kellene gondolkodás nél-

204

Delib_book.indb 204

LŐRINCZ DALMA

2007.09.18. 21:41:18

kül elítélni, csak azért, mert ma ez az irányelv. Mindketten középiskolai tanárok
(az egyikük éppen most készül elhagyni a pályát), liberális szemléletűek és elég
magabiztosak ahhoz, hogy ne féljenek a többi csoporttag reakciójától. Ennek ellenére természetesen nem felejtik el hozzátenni felvetésükhöz saját véleményüket, miszerint azért ők is az integrált nevelést támogatják.
„Az, hogy az iskolákban van szegregáció, ugyancsak a kiadványban volt, ezt
tudjuk. De erre mondtam azt, hogy én mind a két álláspontot lazán meg tudom a saját belső logikája alapján magyarázni. (...) Attól függetlenül, hogy
nem értek vele egyet.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

„Mindannyian csak addig értünk egyet az integrációval, amíg mi vagyunk
többségben. Hogyha megfordulna a kocka, és mi éreznénk magunkat kisebbségbe, akkor igencsak másként éreznénk magunkat, ezen érdemes elgondolkodni. (...) Az integráció, úgy gondolom, akkor is megoldás..”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

Ez utóbbi hozzászólást elég meggyőzőnek találjuk, mivel alátámasztja egy másik csoport pedagógusának álláspontja:
„Én úgy ügyelnék az integrációra, hogy minden osztályba kerüljön (roma tanuló). És akkor a pedagógus is segítsen, ne legyen ilyen a pedagógusok között
sem, hogy »De jó nekem, az én osztályomba nincsen« , mert tényleg egészen
más kihívás, és más feladat.”
/középkorú pedagógus, Budapest, 12-es csoport/

Ez a gondolatsor számunkra azt bizonyítja, hogy a pedagógusok a roma gyerekeket eleve problémásnak tekintik, de az az érdekük, hogy inkább kevés roma
gyerek legyen egy osztályban, minthogy kapjanak egy csak roma gyerekekből
álló osztályt, hiszen ezzel a helyzettel nem tudnak mit kezdeni.
Összegezve azért elmondhatjuk, hogy a pedagógusok álláspontja nagyjából
egységes. A roma gyerekeket egyikük sem különítené el származásuk alapján.
Csakhogy mindez messze nem jelenti azt, hogy a roma gyerekeket más okokból
sem szeretnék elkülöníteni.
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Gyengébb képességű gyerekek óvodai, iskolai szegregációja
A szegregáció akkor válik a pedagógusok számára elfogadhatóvá, ha az alapja
már nem a származás, hanem a gyengébb iskolai teljesítmény. Abban mindanynyian egyetértenek, hogy a fogyatékos gyerekeket érdemes lehet külön intézményekben nevelni. Ez nem is meglepő, hiszen a fogyatékos gyerekek integrált nevelését eddig csak néhány alternatív iskola tűzte ki célul Magyarországon.7
„Én azt gondolom, hogy a szegregációnak akkor van értelme az oktatásban,
hogyha az többletet nyújt mindkét félnek.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

„Van olyan óvoda, ami a súlyosan fogyatékos gyerekeknek jött létre, de ott sem
különítenek el etnikai hovatartozás szerint gyerekeket.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

A pedagógusok erősen hangsúlyozzák, hogy a gyengébb képességűek elkülönítése nem egyenlő a roma tanulókéval, hiszen köztük is vannak jobb képességűek, mint ahogy a nem romák között is vannak olyanok, akik tanulmányaikkal
nem boldogulnak megfelelően. A pedagógusok szerint annak az eldöntése, hogy
egy gyerek elég érett-e az iskolához, illetve képes-e olyan ütemben haladni az
osztályban, mint a többiek, objektív mércéken alapul.
„A nevelési tanácsadónak erre különböző mérési anyagai vannak (…), hogy
az iskolaérettségi szintje hol tart. Ezt az óvoda kéri. Hát én erről most másfél
órás előadást tudnék neked tartani. (…) Megfelelő súlyú-e, milyenek az érzékszervei, milyen az értelmi képessége, az érzelme, a szocializációs szintje. És
hogyha ezek közül bármi is nem megfelelő szinten van, akkor dönt a nevelési
tanácsadó, hogy egy felzárkóztató kell neki csupán az elmaradásától függően,
vagy pedig egy csökkent létszámú osztályba kell, hogy járjon.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

„Ez nem roma meg nem roma, hanem gyengébb képességű, meg tehetségesebb.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

7

Ilyen például a Gyermekek Háza Alapítvány kezdeményezése. Az osztályokba itt annyi fogyatékos
tanulót vesznek fel, hogy arányuk megfeleljen a magyar társadalomban tapasztalt aránynak. A tanárok
a differenciált oktatás keretében dolgoznak többek között hiperaktív, hallássérült és enyhén Down-kóros gyerekekkel is, akiket az osztályban tanuló gyerekek is befogadnak.
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„Nem csak roma gyerek van, aki gyenge képességű (...) jó esetben vagyunk
huszonöten, és a gyenge képességű az a fele, vagy annál több, és ebből a mondjuk tíz-tizenkét-tizenhárom gyenge képességűből van kettő-három cigány. Tehát ez nem hiszem, hogy cigány és magyar-kérdés.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

„Nem cigányokra jött létre a program, hanem gyengébb képességűekre.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

„És itt indul el tulajdonképpen egyfajta szegregáció az iskolánál. Ha elindul
egyáltalán. De még itt sem a bőrszín dominál, vagy az etnikai hovatartozás,
hanem képességbeli különbségek.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

A gyengébb képességű tanulók között vannak nem roma gyerekek is, ez pedig
megvédi a pedagógusokat attól a vádtól, hogy a roma származásúakat különítik
el. Csakhogy minden pedagógus tisztában van azzal is, hogy a gyengébb képességűnek tartott tanulók között tagadhatatlanul felülreprezentáltak a roma gyerekek.
„Nyilván a romák között vannak többen, akik gyengébb képességűek, és ezért
talán úgy tűnhet fel, hogy külön osztályba vannak szedve. Biztos, hogy van
ilyen egyébként.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

„A más képességű gyerekek aránya a roma családokban valóban magasabb.
Ennek most több oka van.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

„(...) lehet, hogy a tíz hátrányos helyzetűből zömmel cigány gyerekek voltak, de
ugyanúgy részt vettek ezeken a korrepetálásokon magyar és cigány gyerekek.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

A következő tanítónő tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy a roma gyerekek eleve gyengébb képességűek, és csak egy-két kivételes gyerek van közöttük,
akiknek arra van szükségük, hogy a nem romákkal együtt tanulhassanak.
„De jobb, nekik is jobb. A cigány gyerekeknek is jobb, mert nekik az kínai,
néhányuknak. Amelyikről meg látjuk, hogy jobb képességű, az marad a magyarokkal.”
/Nyírparasznyán tanító tanítónő, Ópályi, 13-as csoport/
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A legfontosabb kérdés az, hogy a gyengébb csoportbeli teljesítményből vissza
lehet-e következtetni a gyengébb képességekre. Feltételezhetjük ugyanis, hogy a
roma gyerekek iskola előtti nevelése, az óvodában töltött évek esetleges hiánya és
a roma kultúra különbözősége is okozhatja, hogy az iskolába kerülés után gyengébben teljesítenek.
„A képesség az nem kultúrafüggő.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

„Értelmi képességei és jó szokások, ez két különböző dolog.”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

Felhívnánk azért a figyelmet arra, hogy az ezzel kapcsolatban megszólaló két
pedagógus mind óvodában dolgozik. A tanítónők és tanárok nem állítanak ilyesmit, ám ennek az ellenkezőjét sem. Egyedül egy korábban dajkaként dolgozó
hölgy jelenti, ki, hogy a gyerekek kulturális hátterét és képességeiket nem választhatjuk külön.

A képesség szerinti elkülönítés megjelenése
A pedagógusok nagyjából egyetértenek abban, hogy a képességek szerinti elkülönítés először az általános iskolákban jelenik meg.
„Az óvoda még nem különít el képességbeli különbségek miatt. Az óvoda teljesen integráltan neveli ezeket a gyerekeket.”
/volt óvónő, Miskolc, 15-ös csoport/

„Óvodában nincs is probléma, mondom…”
/volt óvónő, Budapest, 10-es csoport/

Aránylag kevesen emelik azonban ki, hogy az óvodáskorú gyerekek nevelésétől függhet, hogy mekkora hátránnyal kezdik a gyerekek az általános iskolát. Néhány pedagógus azért rámutat arra, mennyire fontos, hogy a rosszabb körülmények között élő gyerekek egyáltalán járjanak óvodába, és hogy különleges odafigyelést kapjanak, hogy ne kelljen azonnal hátránnyal kezdeniük az első osztályt.
„A legfontosabb kor a nulla-öt év. Ha eddig nem képeztük őket, akkor nagyon
nagy hátránnyal indul bármelyikük.”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/
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(…) Ha hatéves koráig a gyerekben ezt ki tudjuk alakítani ezt a szokásrendszert, a viselkedési szokásokat, ő ezt már megtartja. (…) Pici korban lehet.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/

„Ahhoz, hogy egyenlő eséllyel tudjanak indulni, hogy közeledjenek az esélyek,
az iskola-előkészítőben látnám én azt, hogy valóban akár roma, akár nem
roma, de valami miatt hátrányosabb helyzetből induló, vagy alapvető dolgokat még megtanulni (...) Az iskola előtt tanulja meg. Tehát legyen ilyen felzárkóztató, ezt hívhatják nyári tábornak, előkészítőnek, vagy bárminek. Ezt
meg kell szervezni persze; hogy mikor odaér az iskola kapujába, semmivel se
legyen jobban lemaradva, mint az, aki otthon, mondjuk jobb körülmények
közül jött.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

A középiskolai szegregációt a pedagógusok azért nem tartják problémának,
mert a felvételi rendszer szerintük objektív, a szelekció pedig automatikusan adódik a középiskolák különböző ponthatáraiból. Minden középiskolába az nyer felvételt, aki eléri az iskola által elvárt teljesítményszintet. A középfokú oktatásban
a szegregáció így eleve nem működhet.
„Inkább általános iskolában jellemző, én középiskolában tanítok.”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

„Nem a középiskolában van szegregáció, hanem az alsóbb iskola első négy
osztályában. Ha a gyerek már bekerül egy skatulyába, onnan nehéz kilépni.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A pedagógusok azonban nem sokat beszélnek arról, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekeket az általános iskola végén érdemes lenne akár további foglalkozásokkal
felkészíteni a felvételire, illetve jobban motiválni őket arra, hogy egyáltalán tovább akarjanak tanulni.

Differenciált oktatás és külön osztályok dilemmája
A képességbeli elkülönítés mértéke szerint háromféle oktatási módszert különböztethetünk meg. Az első az, amikor egy osztályon belül, együtt tanulnak
a gyengébb és a jobb képességű tanulók, és a tanítók, tanárok differenciáltan tanítanak. A második lehetőség ennek az ellenkezője, vagyis külön osztályok létesítése a gyengébben tanuló diákok számára. Végül létezhet még egy középút,
amiről később ejtünk szót.
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A képesség szerint vegyes osztályokban a Magyar Agora pedagógusai szerint
csak differenciáltan lehet oktatni. A megszólalások alapján elvileg nincs közöttük
olyan, aki ne akarna a lemaradókkal is foglalkozni. Ugyanakkor a differenciált
oktatást nehezen tartják kivitelezhetőnek, mert az osztályokban sokallják a gyerekek számát, és keveslik a differenciált oktatást segítő anyagi támogatást. Szóba
kerül az is, hogy a pedagógusokat nem megfelelően képezik ki egy ilyen nehéz
feladatra.
„Menjünk vissza a pedagógusképzésben. Mert akkor ott kellene ezt úgy oktatni, hogy egyéni fejlesztéssel a diákokat. És ezt lehet. Hát annak ilyen feladatot
adok ki. Egymás mellett tanulnak, de meg lehet osztani ezt a feladatot.”
/idősebb óvópedagógus, Budapest, 9-es csoport/

Valószínűleg ez az oka annak, hogy az idősebb pedagógusok nagyon szeretnének differenciáltan tanítani, de nem mindig ismerik a korszerű módszereket.
„Én részben ezért lettem pedagógus. Kisgyerekkorom óta mindig magyaráztam
a többieknek a matekot a táblánál. (…) Ez is a gyerekek között egy összetartó
erő, hogy szépen tanulópárba rakom őket (a felsős diákjait). Mindenki maradhat az mellett, aki mellett leült, vagy akivel akar. Mondjátok fel egymásnak a
leckét, aki mellett ültök. Mindig, aki jobban tudja, az mondja először.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

A gyengébb képességűek külön osztályban való tanítását viszont a pedagógusok nagyobbik része ugyancsak nem tartja jó megoldásnak.
„Nálunk (Magyarországon) is megcsinálták [a képességek szerinti csoportosítás hatvanas évekbeli koncepcióját], de többet veszítettünk a vámon, mint
nyertünk a réven. Igaz, hogy így nem kellett annyira differenciálni az órán,
de magatartásban, viselkedésben, normakövetésben a másik osztállyal sokkal
több gond volt. Ez sorban megbukott, ahol próbálkoztak vele.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

Mindössze egy pedagógus, egy korábban középiskolában is tanító nyugdíjas
férfi áll ki határozottan a külön osztályok létesítésének elképzelése mellett, de
ő sem a gyengébb képességűeket, hanem a rossz magaviseletűeket különítené el.
Hozzászólása egy régimódi és meglehetősen férfias szemléletet jelenít meg, ám
természetesen nem állítjuk azt, hogy ez a módszer ne lehetne adott esetben eredményes.
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„A pedagóguskar – ők nagyon jól tudják, hogy kit hova lehet tenni. Nem muszáj cigány iskolát csinálni, csináljanak egy nehéz osztályt, tegyenek oda egy
kemény férfit. (...) Ki kell válogatni, és segíteni kell ezeknek az iskoláknak.
(...) A gyerek értse meg már attól a kortól, hogy igen, van jobb út, és azon
kell nekünk haladni. Csendesen meg lehet ezt tenni, és nem kell bele nyúlni
a nagyuraknak a pedagógusok dolgába. (...) Az élet is úgy mutatja, hogy száz
fehér juh között, ha van egy fekete, egy-kettőre észrevesszük. És nem kell itt
azt mondani, hogy csak a cigánygyerekek csinálják a balhét. Nem, csinálják
a magyar gyerekek is. (...) Azokat is tessék ilyen kemény osztályba betenni.”
/nyugdíjas egyetemi tanár, Mezőkovácsháza, 6-os csoport/

Két pedagógus említi a kis csoportos beszélgetéseken, hogy iskolájukban már
előfordult, hogy a gyengébb képességű tanulók számára egy külön osztályt hoztak létre. Az egyik pedagógus szerint a módszer nem váltotta be a hozzáfűzött
reményeket.
„Mi próbáltunk egy ilyent, hogy a hátrányos helyzetű, meg a lemaradottabb
tanulók, tehát itt nem csak cigányok voltak, hanem magyarok is, de nyilván
a cigányok voltak többen. Hogy ők külön csoportban, hogy felzárkózzanak,
és velük külön lehessen foglalkozni, és az volt a tapasztalat, hogy ez nem így
működött, mert nem volt húzóerő, ami késztette volna őket arra, hogy többet
tanuljanak, vagy szorgalmasabbak legyenek.”
/középkorú tanítónő, Sárbogárd, 2-es csoport/

A másik pedagógus arról beszél, hogy ilyen intézkedést csak a legvégső esetben szabad hozni. Akkor, ha a gyengébb képességek mellé a rossz magaviselet is
társul, és a pedagógusok sem látnak más megoldást. Mondataiból érződik, hogy
úgy gondolja, védekeznie kell a csoport előtt, hiszen a „problémás” osztályba
szinte csak roma tanulók kerültek, és az elkülönítés legfőbb oka a szülők részéről
az iskolára nehezedő nyomás volt.
„Most a másik oldalról, hogy mért alakulhat ki ilyen, hogy cigány osztály meg
nem cigány osztály. Nálunk tavalyelőtt három hetedikes osztály volt egy évfolyamon (...) katasztrofális volt mind a három. Egyszerűen odáig jutottunk,
hogy teljesen rossz pedagógiai módszer, ezt mindenki tudta, de kénytelenek
voltunk a szülők kérésére és a normális gyerekek védelmére meglépni azt
a lépést, hogy létrehoztunk egy ilyen problémás osztályt, hogy legalább a másik kettőben lehessen tanulni, hogy legalább a másik kettőnek legyen esélye a
továbbtanulásra. (…) Kénytelenek voltunk meglépni, annak ellenére, hogy én
ezekkel egyáltalán nem értek egyet (...) , mert azért az egy csomó dolgot von
maga után, amit mondtál. De időnként, bizonyos esetekben az élet kikénysze-
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rítheti. Nem szabad belőle rendszert csinálni. Előfordulhat – erre azt mondom
– szülői nyomásra, egyéb dolgok miatt. (...) Ez nagyon összetett dolog. De elviekben egyáltalán nem jó.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/

A fejlesztő pedagógus szerepe
A pedagógusok azt sem tartják optimális megoldásnak, ha a gyengébb képességű gyerekekkel az osztályon belül egyedül kell foglalkozniuk, ugyanakkor
külön osztályokat sem szívesen hoznának létre számukra. Legtöbbjük a fejlesztő
pedagógusok képzésében és a minden iskolát érintő alkalmazásukban látja a jövő
útját.
„Van főiskolát végzett, úgynevezett fejlesztőpedagógus. Ilyen státuszt az iskola
föl tud venni. (...) Ez például jónak tűnik.”
/idősebb óvópedagógus, Budapest, 9-es csoport

Mint az a pedagógusok megszólalásaiból kiderül, a fejlesztő pedagógusokra
épülő koncepciónak már voltak előzményei az oktatásban, úgy mint az egyéni vagy kis csoportos korrepetálás, illetve felzárkóztatás. A fejlesztő pedagógus
azonban egy speciálisan képzett szakember, akinek más a munkaköre az iskolában, mint a pedagógusoké általában.
„A gyakorlatról annyit, hogy jó lenne, ha lennének ezek a dolgok, hogy felzárkóztatás, meg előkészítés. Ezek már nagyon régóta működnek. Erre az állam
már külön a fejkvótához még plusz ad a cigány gyerekek részére. (...) Kaptunk
ilyet, és tanítás után, korrepetálások keretében tanítottuk az arra rászoruló
gyereket, az úgynevezett HH-gyereket, a hátrányos helyzetű gyerekeket.(…)
Az új koncepció pedig a fejlesztő pedagógus foglalkoztatása minden iskolában.
Erre minden iskola kap lehetőséget, hogy fejlesztő pedagógust foglalkoztasson.
Külön képzés is van erre: fejlesztő pedagógus szak, itt az ELTE-n például, Budapesten. Egyelőre a szakember-ellátottság még nem teljes, de ahol tudják, ezt
beindítják. Én azt hiszem már nagyon sok iskolában van, nálunk is most indult be. Személy szerint az iskolában én fejlesztő pedagógusként is dolgozom,
tudom. Itt is vannak olyan gyerekek, akik romák, magyarok, mindent és mindenkinek a számára a fejlődést és a felzárkóztatást, a képességek, részképességek fejlesztését biztosítjuk.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/
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Érdemes azért kiemelni, hogy a tanítónő, aki a fent idézett mondatokat mondja, maga is fejlesztő pedagógusként dolgozik. Ez több okból is érdekessé teszi a
hozzászólását. Kiderül, hogy az iskolák nem mindig vesznek fel külön fejlesztő
pedagógust, hanem inkább elküldik a másoddiplomás képzésre azokat a tanítókat és tanárokat, akik már eleve náluk dolgoznak. Ezt követően ezek a pedagógusok egyszerre végzik eddigi munkájukat (feltételezhetően ezután kisebb óraszámban), és a fejlesztő pedagógusok munkáját. Kérdés, hogy megfelelően össze
lehet-e a kettőt egyeztetni. A tanítónő szerint nyilvánvalóan igen, erre utal az az
erősen reklámízű utolsó mondat, amellyel mindenkit meg kíván győzni arról,
hogy a fejlesztő pedagógus léte (és egyben az ő személye) a legjobb megoldás
a gyengébb képességű – ahogyan a pedagógusok címkézik őket: a „HH-gyerekek” felzárkóztatására. De mit is csinál pontosan egy fejlesztő pedagógus? László Ágnes az Új Pedagógiai Szemle című folyóiratban megjelent tanulmányából a
továbbiakban több részletet is idézni fogunk.
„A fejlesztő pedagógus mint munkakör a 2003-ban módosított oktatási törvényben jelenik meg. A jelenlegi gyakorlat szerint másoddiplomás képzés keretében szerezhető fejlesztőpedagógus-diploma. (…) A fejlesztő pedagógusi munkakör létrejötte nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy adott gyerekcsoporttal több szakember
dolgozhat egy időben. Hatékonyabbá válik a tanítási folyamat, több lehetőség nyílik
a gyerekek tényleges szükségleteihez igazodó feladattípusok, eszközök alkalmazására. (…) Optimális esetben feleslegessé teszi a gyerekek szabad idejét megrövidítő korrepetálásokat. Lehetőséget teremt arra, hogy a nagy létszámú csoport helyett
heti néhány órában, kisebb közösségben dolgozzanak a gyerekek.” (László, 2004)
A Magyar Agora pedagógusai miközben differenciált oktatásról beszélnek,
bújtatott szegregációs gyakorlatról számolnak be.
„Úgy lehet megoldani, hogy úgy van az osztály, hogy fele cigány, fele magyar,
és akkor olyan órákon külön mennek. Együtt van a tesióra, énekóra, rajzóra,
és akkor ahol úgy kell velük foglalkozni, tehát hogy más feladatokat kapnak
magyarból, matekból (…) és azzal akkor külön foglalkoznak, de naplóba egy
osztályban szerepel.”
/Nyírparasznyán tanító tanítónő, Ópályi, 13-as csoport/

„Én híve vagyok a tehetséggondozásnak, és azt gondolom, hogy tényleg menjenek a tehetségek, és fussanak. De azért a pedagógiában más módszer is van
arra [a külön osztályokon kívül], (…) csak az anyagi kondíciókat kellene biztosítani hozzá, hogy bizonyos időtartamban együtt van az osztállyal, más időtartamban nincs.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/
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Ez a megszólalás megvilágíthatja azt, hogy mire gondolhatnak a tanárok, amikor azt említik, hogy a differenciált oktatáshoz pénz kell. Valószínűsíthető most
már, hogy nem azt szeretnék, hogy őket fizessék meg érte, vagy hogy több eszköz
álljon a rendelkezésükre. Arra vágynak, hogy egy fejlesztő pedagógust fizessenek
meg, aki foglalkozik helyettük a lemaradókkal.
„Hát úgy tudom, hogy a fejlesztő pedagógus dolgozhat, ahogy akar. Tehát ha
mondjuk együtt van az osztály egy héten X időpontokban, akkor ő azt a csoportot kiragadhatja a tanóráról, és a saját tematikájával foglalkozhat vele.”
/idősebb óvópedagógus, Budapest, 9-es csoport/

Kiemelkedően fontosnak tartják viszont a pedagógusok, hogy ezek a fejlesztő
csoportok ne különítsék el végleg a gyerekeket az osztálytól, és lehetőségük legyen a visszakapcsolódásra.
„A gyerekeket kis csoportba teszik, úgynevezett felzárkóztatásként foglalkoznak velük. Tehát arra az időre veszik ki. De mikor azt a szintet elérte, ami
követelmény, akkor rögtön vissza. Tehát csak abból a tantárgyból, azon a területen, ahol neki elmaradása van, kiveszik kis csoportba, és foglalkoznak vele.
De nem teljesen kiszedni! Utána megy vissza.”
/volt dajka, Sárbogárd, 12-es csoport/

Egy fejlesztőcsoport az eredeti szándék szerint élesen különbözik a képesség
szerint elkülönített osztályoktól. A gyakorlat viszont azt mutatja, mégsem biztos,
hogy ez így van.
„Az oda-vissza járásnak meg kellene lennie. De a tapasztalat nem ezt mutatja…”
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

„Az oktatásban a szakmai ellenőrzés hiánya. (...) Évek telnek úgy el, hogy senki nem tudja, hogy igaziból mi történik. (...) Nincs értelme a kérdésnek, mert
ma Magyarországon senkit nem ellenőriznek szakmailag. (...) A szegregációnál is kiderülne, hogy indokolt-e. (...) A közoktatási törvény is előírja, hogy
lehet felzárkóztatás címén kis létszámú osztályt. Ha indul egy kis létszámú
osztály, és megnézzük két év múlva, negyvenöt a kis létszámú osztály. De nem
nézi senki...”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

Ha összegezni szeretnénk a fejlesztő pedagógusok alkalmazása és a gyerekek ilyenfajta kiemelése melletti érveket, azt mondhatjuk, hogy a rendszer mű-
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ködhet, hiszen az eljárás törvényes, a gyengébb képességű gyerekek nincsenek
minden órán elkülönítve, a kis létszámú csoporttal talán jobban lehet haladni, és
a pedagógust tehermentesíti a fejlesztő pedagógus.
Ellenérvekből is találunk azért jócskán, hiszen a fejlesztő csoportba kerülő
gyerekeket – ha csak bizonyos órákon is –, de elkülönítik az osztálytól, így ugyanúgy rájuk süthetik társaik és tanáraik a „buta gyerekek” címkéjét, mint hogyha
külön osztályba kerültek volna. Az pedig, hogy a fejlesztő pedagógus eredményes
lesz-e, és hogy a gyerekek vissza tudnak-e később illeszkedni, egyáltalán nem
biztosított.
Felmerül bennünk ezen kívül még egy fontos kérdés. László Ágnes külön kiemeli a pedagógus és a fejlesztő pedagógus szemlélete közötti alapvető különbséget: „Amíg egy pedagógus csak egyféle elvárást közvetíthet hitelesen, a fejlesztő
szerepe adott esetben olyan viselkedésformákat is megenged, amelyek kevésbé hivatalos jellegűek. Az osztálytanító a tantervi követelményeket tartja elsősorban szem
előtt, a fejlesztő a tanulókat.” (László, 2004) De vajon nem kellene-e az „osztálytanítónak” a fejlesztőhöz hasonlóan elsősorban a tanulókat szem előtt tartania?
Jó megoldás-e, ha az osztályokat tanító pedagógusoknak nem kell megtanulniuk
odafigyelni minden gyerekre, mert a problémásokat a fejlesztő pedagógusok
majd úgyis elviszik? E tanulmány azt az álláspontot képviseli, hogy célszerűbb
lenne minden egyes pedagógust úgy képezni, hogy ha szükség van rá, tudjon differenciáltan tanítani. A fejlesztő csoportok és a fejlesztő pedagógus alternatívája
lehet egy olyan oktatási forma, melyben a gyerekek egy légtérben tanulnak, egy
vagy több pedagógus foglalkozik velük, és a képességekre épülő csoportbontás
akár naponta is megváltozhat.8

Három pedagógus-attitűd
Ebben a részben bemutatjuk, hogy miben különbözik leginkább egymástól az
Agorára meghívott pedagógusok roma gyerekekkel és roma származásúakkal
kapcsolatos szemléletmódja. Az általunk elkülönített három, romákkal kapcsolatos attitűd azonban nem jelenti azt, hogy minden pedagógusra kizárólagosan
jellemző valamelyik. A valóságban a pedagógusok véleménye a romákról igen
összetett és ellentmondásos.

8

Ezt az oktatási módszert már több alternatív tantervű iskola is használja Magyarországon.
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A segítő-gondoskodó attitűd
A segítő-gondoskodó attitűd megnyilvánulásának tekintjük azt, ha a pedagógus
úgy érzi, hogy a romáknak sok gondja van, de ezekről nagyrészt nem ők maguk
tehetnek. A szegénység és a tudás hiánya ebben az esetben úgy jelennek meg,
mint sajnálatos jelenségek, melyeknek elsősorban külső – nem a személyiségből
fakadó – okai vannak: a romák nem kaptak elég tudást szüleiktől, nem érintkeztek olyanokkal, akik megtanították volna őket bizonyos dolgokra és nincs számukra elég álláslehetőség. A dominánsan segítő-gondoskodó attitűddel rendelkező pedagógusokban emiatt erős a felelősségérzet.
„Életmódra, életvitelre kéne megfelelő tapintattal tanítani ezeket az embereket. Amikor tanítottam, nagyon sokszor nem azért volt rendetlenség, mert
a család így akarta, hanem mert nem tudta, hogy hogy kell másképp csinálni.
Énnekem meg kellett tanítani, hogy kell meszelni. (...) Más otthonról hozta
ezeket a készségeket. És szégyelltek kérdezni, persze, merthogy kinevetik. Nagyon mély empátiával, és olyan elfogadással, hogy ő érezze, hogy én segíteni
akarok. És erre hivatott a szociális munkás, a családsegítő, az adósságmenedzselő csoport meg ilyesmi. (...) Ezt a hálózatot létre kéne hozni, mert akkor
egészen más, ha saját igény, vagy kívülről nyomok rá.”
/nyugdíjas tanárnő, Szentlőrinc, 8-as csoport/

„Ha nem mondjuk el, hogy hogyan kell használni egy fürdőszobát vagy bármilyen modern dolgot, amihez ők egyáltalán nem is értettek esetleg a kultúrájukból adódóan. (…) Közöttük is van más és más fajta. Van, aki nagyon szépen
tudja használni ezeket a dolgokat, a többieket meg kell tanítani. (…) Szerintem egy egészségügyi hálózat fejlesztésével kellene foglalkozni valakinek. (…)
/középkorú tanárnő, Kistokaj, 13-as csoport/

„Tehát minden a családokból indul ki, mint gyökérből. Az egész kérdés. Ha
a családokat tudnánk úgy, olyan szinten megérinteni a társadalomban, hogy
mindenki felelősséget érezzen a gyermeke iránt.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

A segítő-gondoskodó attitűd jellegzetes megnyilvánulása, hogy a pedagógusok kedves történeteket mesélnek arról, hogyan lettek jóba roma családokkal,
vagy miért szeretik a roma tanítványaikat.
„Technika órán minden osztályban csináltunk valamit. (…) Ők kitalálták,
hogy dobozból (…) csocsót csináltunk. De akinek az ötlete ez volt, az egy kis
cigánygyerek. Majdnem minden nap kapok tőle egy cukrot. Most is, amikor
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eljöttem még adott egy puszit, hogy érezzem jól magam. Most azt mondom,
hogy kicsi, ötödikes létére majdnem ugyanakkora, mint én. De ugyanilyen
a többiekkel is, mint velem, és ő jól érzi magát. Egy-két ilyen gyerek van az
osztályban, most, ha ezt kiközösítik, az baj is.”
/Vokányban tanító idősebb tanárnő, Pécs, 11-es csoport/

A segítő-gondoskodó attitűddel rendelkező pedagógus úgy gondolja, hogy
a roma gyerekekkel több munkája lesz, mint a többiekkel, de nem aggódik folyamatosan emiatt, inkább kihívásként fogja fel a helyzetet. A roma gyerekekre
több időt és energiát szán, és érzelmileg is igyekszik közel kerülni hozzájuk, hogy
megnyerje őket.
„(…) Kihívás, mert más értékrenddel, más kultúrával jönnek. Ha a magyarnak van kérésem, hogy ezt meg azt szeretném holnapra, akkor lehet, hogy nem
holnapra, de holnaputánra megvan. De azért a romákkal úgy van, hogy el
kell fogadtatnom, érvelnem kell, hosszabb ideig kell győzködni. Egy egész más
együttműködés és kontaktus szükséges hozzá. (…) El lehet érni ugyanazt, de
nehezebben, tehát az egy igazi kihívás. De én úgy gondolom, hogyha a másság
ellen küzdünk, akkor minden gyerek egyenlő eséllyel induljon.”
/középkorú óvónő, Miskolc, 12-es csoport/

A segítő-gondoskodó attitűd elsősorban az idősebb pedagógusokra jellemző,
akik már sok tapasztalatot szereztek a romákkal kapcsolatban. Jellemző rájuk, hogy
a kis csoportos beszélgetésen nem igyekeznek szakértőnek tűnni, és jó hangulatuk a csoportra is hatással van. Beszédstílusuk nyugodt, „tyúkanyós”. A romák és
a többségi társadalom viszonyát nem tekintik annyira konfliktusosnak, és a roma
gyerekek jövőjét optimistán látják.

A panaszkodó-védekező attitűd
A dominánsan panaszkodó-védekező attitűddel rendelkező pedagógusok szintén azt gondolják, hogy a romák rengeteg problémával küszködnek. Szerintük
azonban ezek a problémák belső okokra vezethetőek vissza – nem akarnak tanulni, nem akarnak dolgozni –, és ebből következően a megoldás is csak az lehet,
hogy ha a romák megváltoznának. Ha a romák készek pontosan úgy élni, mint
a magyarok, akkor majd elfogadják őket, ha nem, akkor viszont az elkülönülés
a romák hibájából megmarad.
„Két különböző életvitelről van szó. Teljesen más a romák életvitele és más
a magyarok életvitele. Az együttélés szabályait úgymond harmonizálni kellene,
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az együttélés szabályait betartani. Most vagy megtanulni együtt élni, vagy békésen egymás mellett élni, szóval ez két választási lehetőség. Mindenesetre akkora a különbség, hogy ezeket a különbségeket, nem azért, mert csak blablabla
van, ahogy mondtad, ne haragudj, hanem egyszerűen ezt nem lehet máról
holnapra megoldani, mert fel kell nőnötök, tehát a fejlődésnek arra a fokára el
kell jutni a roma társadalomnak, hogy ezeket a feltételeket, hogy együtt tudjunk élni, meg tudjuk teremteni. Mert addig még műveltségbeli, egyéb – nem
akarom sorolni – különbségek vannak a két faj között, a roma és a magyar faj
között. Addig ezek mindig is ellentéteket fognak szülni. (...) intelligenciában,
munkában, mindenhol... meg kell találni azt a közös szintet.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

„Emiatt közösítik ki őket, mert hát egyszerűen a társadalmi általános normákat, a normális viselkedésnek a szabályait ők nem érzik magukra kötelezőnek.
Tehát ők a saját maguk viselkedési normájuk szerint élnek. És az, hogy más
mást kívánna meg, vagy esetleg mittudomén egy idősebbnek átadná a helyet,
hogy leüljön... Tehát emiatt különülnek el. Önmagukat zárják ki. Elkülönítik
önmagukat azáltal, hogy nem akarnak olyan módon beilleszkedni, vagy az intelligenciának, az általános társadalmi normáknak megfelelni. Én így érzem.
Lehet, hogy rosszul gondolom.”
/nyugdíjas tanárnő, Nyíregyháza, 2-es csoport/

Az attitűd legjellemzőbb megnyilvánulása, hogy a romákat két nagy kategóriába sorolják. Az egyikbe kerülnek a rendes, vagyis „magyarokhoz hasonlító”
romák, a másikba pedig a rossz, vagyis „cigányokhoz hasonlóan élő” romák.
„Én amennyire ismerem, mondjuk, a cigányságot, óriási különbség van cigány
és cigány között. Tehát vannak egészen kulturált, teljesen már-már integrálódott, nem asszimilálódott, ezt nem szeretem, az asszimilációt, és ne is legyen,
de integrálódott cigányok, és vannak ezek a cigánytelepeken, nyomorban, putriban élő, ezt kell mondjam, ne haragudjatok, de teljes mértékben igénytelen és
kulturálatlan cigányok. És természetesen kellene valamit velük kezdeni.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/

„Hát azok végtelenül nagyon buták, és nem is szeretnének értelmes emberek
lenni, hanem ők ott érzik jól magukat a kunyhóban.”
/középkorú óvónő, Sajószentpéter, 2-es csoport/
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„Lopnak, koszosak, büdösek (...) A legtöbb az, aki ilyen uzsorakamatra hitelt
ad a többinek. Azok jobb körülmények között élnek.”
/Nyírparasznyán tanító tanítónő, Ópályi, 13-as csoport/

Az attitűd egyik jellegzetessége a védekezés. Miután a pedagógusok kényelmetlenül érzik magukat egy előítéletes vagy általánosító megállapításuk után,
mindig igyekeznek hangsúlyozni, hogy az osztályukban lévő roma gyerekeket
nagyon szeretik.
„Saját cigányaimat annyira szeretem. Nyolc cigány gyerekem van az osztályomban, és nagyon jól vagyok velük. Nem a cigányokon van a hangsúly, hanem koszos vagy nem koszos.”
/Nyírparasznyán tanító tanítónő, Ópályi, 13-as csoport/

Az attitűd másik jellegzetessége a panaszkodás.
„Ez sem igaz, hogy nem tudunk a cigányokról. Igenis, hogy ismerjük az életvitelüket, én személy szerint a kultúrájukat is. A gyerekeket tanítottam. Megint
csak hivatkoznék arra, hogy jó harminc éven keresztül nagyon sok cigánygyereket tanítottam. A művészetüket is szeretem, és nem csak tisztelem, én
szeretem is a művészetüket. Tehetséges embereknek találom őket, a tehetségük pedig nem párosul az akaratukkal, az érvényesülési akaratukkal, tehát
igenis, hogy a fejlődésnek azt a fokát nem érték el – én csak most a fiatalságról, a diákokról beszélek –, amit a magyarok. Százalékos arányokról beszélek.
Nem mondtam azt, hogy a magyarok között nincs olyan. (...) A cigányoknak
a nyolcvan százaléka szorulna segítségnyújtásra és felzárkóztatásra, holott
a magyar lakosságnak lehet, csak a harminc százaléka.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/9

„A probléma generációról generációra újra fog termelődni, és gyakorlatilag
nincs, tehát ilyen szempontból lehet, hogy egyre szűkebb rétegnek Magyarországnak, de nincs kiút. Nem tudom, mit kellene csinálni, fogalmam sincs. De
látom a gyerekeken, hogy viszik tovább a szüleiknek a mintáját. Emiatt kell.
A mostani generáció, a mostani negyven-ötven éves cigányok – nyilvánvalóan
az ő életük nem fog már változni. Na de az unokáiké? Elég szégyenfolt volna,
ha ötven-hatvan év múlva ugyanott tartanának a leszármazottaik. De maguktól nyilván nem fognak ők lépéseket tenni.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 8-as csoport/
9

Ugyanez a tanárnő állította a következőt is: „Ahol én dolgoztam, ott nem tettek magyar és cigány gyerek között különbséget.”
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A dominánsan panaszkodó-védekező attitűddel rendelkező pedagógusok tehát meglehetősen pesszimisták a roma gyerekek jövőjével kapcsolatban. Történeteik lényege általában az, hogy tehetetlennek érzik magukat, mert hiába igyekeznek jól tanítani, a roma gyerekekben szerintük nincs meg a kellő motiváció,
szüleik pedig nem támogatják őket eléggé.
Érdekes, hogy a roma diákok tanításáról szóló „rémtörténetek” – melyek ehhez az attitűdhöz kapcsolhatóak – csak nagyon kis számban jelennek meg a Magyar Agorán, és ezek sem a pedagógusok személyes élményei.
„Barátnőm két évig bírta, mert többször megfenyegették. El is jött onnan gyorsan, nem is tanár már.”
/középkorú pedagógus, Budapest, 12-es csoport/

„Az egyik barátomnak a felesége az idegösszeroppanást kapott most szeptember előtt, mert a fél osztálya olyan gyerekből volt, amiket nem lehet vezetni.
(...) Négy éven keresztül tanították a kis cigányfiút, hogy nem szabad felállni,
kimenni, amikor akar, rágyújtani az osztályban. Ő megengedi magának, nem
tudnak mit csinálni.”
/nyugdíjas egyetemi tanár, Mezőkovácsháza, 6-os csoport/

A dominánsan panaszkodó-védekező attitűddel rendelkező pedagógusok általában általános iskolában tanítanak, esetleg óvónők, dajkák. Beszédstílusuk
többnyire erőszakos, ritkábban lemondó. Aktivitásukat segíti, ha több pedagógus
van a csoportban, és azok is panaszkodnak. Sokan közülük szeretnének szakértőnek látszani a csoportjuk előtt, de úgy érzik, hogy ez nem igazán sikerül. Hiába
emelik ki, hogy az Agorán melyik híres szakértővel beszéltek, és miben értenek
egyet vele, a csoportjuk láthatóan ezt nem tekinti különösebben fontosnak.

A szakértői attitűd10
A szakértői attitűddel rendelkező pedagógusok annyiban hasonlítanak a segítő-gondoskodó pedagógusokra, hogy ők is főleg külső okokra vezetik vissza
a romák jellemző problémáit, de velük ellentétben nagyobb hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a romákat a többségi társadalom előítélete sújtja. Érdekes, hogy saját
magukkal és a Magyar Agorával szemben is sokkal kritikusabbak, mint a többi
pedagógus.
10 A harmadik attitűd megnevezése talán nem éppen szerencsés. Nem azokat a pedagógusokat tekintjük

ugyanis szakértői attitűddel rendelkezőnek, akik szeretnének szakértővé válni a csoportjukban, hanem
éppen azokat, akiknek ez erőbefektetés nélkül sikerül.
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„Mindenki odafigyel arra, hogy »Nem vagyok előítéletes!«. Mindannyian előítéletesek vagyunk.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A szakértői attitűd jellemző megnyilvánulása, hogy a pedagógusok kiemelik
ugyan a romák és a nem romák közötti különbségeket, de – ellentétben a dominánsan panaszkodó-védekező attitűddel rendelkezőkkel – megszólalásaikban
nem tekintik a nem roma kultúrát magasabb rendűnek.
„Mennyire ismerjük az ő kultúrájukat? Mondok egy nagyon egyszerűt. Hivatalos vagyok egy cigány keresztelőre, ami egy állati nagy buli. Nyolcvan-száz
ember, és külön szólt a srác nekem, azt mondja, hogy legyen kedves térd alatti
szoknyába megjelenni. De jobban szeretné, hogyha nadrágkosztümben mennék. És tudomásul veszem, kész. És hogyha nem számolok azzal, hogy egy
cigány keresztelőre megyek, akkor paraszt módon viselkedem. (...) Arról szól,
hogy mennyit tudunk róluk. Mert csak a külsőségeket látjuk.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

Éppen ezért, a roma kultúra ismerete számukra kiemelkedő jelentőséggel bír
a romák és nem romák közötti feszültség feloldásában.
„Kulturális megismerésről annyit, hogy például Pécsett van mindig nyáron,
tavasztól őszig gyakorlatilag rendezvénysorozat, ahol a különböző nemzetiségeknek is vannak napjaik. (...) Roma nap az három nap szokott lenni, mert
olyan sok együttesük van, és annyit tudnak felvonultatni, és csodálatos dolog,
amit ott művelnek.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

A roma szegénységet az ilyen attitűddel rendelkező pedagógusok szintén
problémának látják, ám nem kezelnék másképpen, mint a nem romák szegénységét. Szerintük is szükség van társadalmi összefogásra (ahogy azt a segítő-gondoskodó pedagógusok mondják), de nem csak a romákért, hanem az összes hátrányos helyzetű családért. A szakértői attitűddel rendelkező pedagógusok úgy
gondolják, hogy az olyan, főképpen romáknak nyújtott állami támogatások, mint
például az ingyen lakás, csak azt eredményezik, hogy a többségi társadalom sze-
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gényeiben szociális féltékenység támad, és még negatívabban viszonyulnak majd
a cigányokhoz.11
Az attitűd további jellegzetessége, hogy a pedagógusok az Agorát jó kezdeményezésnek tartják, és megvédik a többi csoporttag előtt, ha kell.
„Szerintem annyiszor elhangzott már ez, hogy nem oldottunk meg semmit. Ez
egy beszélgetés, ez nem egy problémamegoldó konferencia. (...) Mi véleményt
cserélünk. És ha odafigyeltetek, akkor pont ez lenne a lényege, hogy különböző
helyekről, különböző társadalmi szintekről érkeztünk, és hogy gondolkodunk
a cigányokról. Mert igazából itt csak arról van szó, hogy ki tudjuk-e cserélni a
véleményünket, nem mi fogjuk megoldani a világbékét.”
/középkorú tanárnő, Pécs, 6-os csoport/

A dominánsan szakértői attitűddel rendelkező pedagógusok alapvetően abban
különböznek a többi pedagógustól, hogy nem csupán a romák óvodai és iskolai
szegregációjáról folyó kis csoportos beszélgetéseken aktívak. Minden témához
hozzá tudnak szólni, és nem csak pedagógus-, hanem értelmiségi szerepüket is
hangsúlyozzák. A különbség köztük és a többi Agorán résztvevő pedagógus között abból adódik, hogy ők általában középiskolában, vagy annál magasabb szinten tanítanak. A férfiak esetében – amiatt is, hogy közülük kevesen foglalkoznak
egészen kicsi gyerekekkel – legtöbbször a szakértői attitűd a domináns.
A szakértői attitűddel rendelkezők laza beszédstílusuk és nagy szókincsük miatt hamar szakértővé válnak a csoportjukban anélkül, hogy különösebben törekednének erre. A csoport tagjai ezután már minden beszélgetésen odafigyelnek
történeteikre és véleményükre. A szakértői attitűddel rendelkező pedagógusnak
nincs szüksége több pedagógusra a csoportban ahhoz, hogy megszólaljon, hogy
középponti szerepbe kerüljön. Azok a résztvevők, akiket a csoportjuk szakértőnek tekint, majdnem mind a szakértői attitűddel rendelkező pedagógusok. Nem
minden pedagógus válik azonban csoportjában szakértővé, ugyanis ha valaki
ilyen igénnyel lép fel, akkor a csoport inkább hátráltatja célját.

11 Érdekes megfigyelni, hogy a szakértői attitűddel rendelkezők úgy nyilatkoznak mindenről, mintha

kívül állnának a problémákon, felülről látnák a helyzetet. Nem azt mondják, hogy ők féltékenyek az
ingyen lakást szerző romákra, hanem, hogy sajnos mások azok. A segítő-gondoskodó és a panaszkodóvédekező attitűddel rendelkezők inkább arról beszélnek, hogy minden társadalmi problémát a saját
bőrükön éreznek.
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Pedagógusok a csoportokban
A most következő részben arra keressük a választ, hogy mennyiben különbözik
egymástól a pedagógusok viselkedése, illetve mennyiben viselkednek másképpen, mint saját csoportjuk többi tagja. Kísérletet teszünk továbbá annak megállapítására is, hogy hogyan hat a pedagógusok véleménye másokéra, és megváltozhat-e a pedagógusok vélekedése más vélemények hatására.

Aktivitás – Passzivitás
Ahogyan azt már korábban említettük, a szakértői attitűddel rendelkező pedagógusok az összes kis csoportos beszélgetésen aktívak, míg a többiek leginkább a kifejezetten őket érintő harmadik beszélgetésen hallatják a hangjukat.
A pedagógusok aktivitását most csak az óvodai-iskolai szegregációról szóló
videórészleteken figyeljük meg. Természetesen azt feltételezzük, hogy a pedagógusok sokat fognak beszélni a témáról. Várakozásunk beigazolódik. Több mint
húsz pedagógus közül csak négyen tekinthetők inkább passzívabbnak a beszélgetések alatt, és mindössze egy pedagógus nem szólal meg egyáltalán. Azt gondoljuk tehát, hogy nem az aktivitás, hanem a passzivitás lehetséges okait érdemes
vizsgálni.
Egy pedagógus passzivitásának oka lehet például az, hogy a csoportban egyedül ő képviseli a pedagógustársadalmat. Ezt látszik bizonyítani az a tény, hogy
azokban a csoportokban, ahol több pedagógus is van, nem találunk „passzív” pedagógust. Ebből arra következtethetünk, hogy a pedagógusok ilyen szituációban
nem nyomják el egymást, hanem jelenlétükkel és megszólalásaikkal kollégáikat
is hozzászólásokra ösztönzik. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy az egy
csoportban lévő pedagógusok hasonló dolgokat mondanak, csak annyit, hogy
többször kérnek szót a moderátortól, mint ha egyedül lennének.
Jól megfigyelhető az is, hogy a kisebb gyerekekkel dolgozó pedagógusok
– dajkák, óvónők közül többen passzívak, mint az iskolában dolgozók. Fontos
megemlíteni azonban, hogy ez a tényező önmagában még nem okoz passzivitást,
csak akkor, ha a dajka/óvónő az egyetlen pedagógus a csoportban. Ilyen helyzetben általában egy másik diplomás csoporttag válik szakértővé, akinek a szereplése nem ösztönzi a pedagógust a véleménynyilvánításra.
Úgy tűnik, hogy az életkornak is van befolyása az aktivitás mértékére. A középkorú és az idősebb pedagógusok között nincs nagy különbség, de a pályakezdő, fiatal pedagógusok – az Agorában egy fiatal tanárnő és egy fiatal tanár
– sokkal kevesebbszer szólnak hozzá a témákhoz. Ennek az a legfőbb oka, hogy
még nincs túl sok tapasztalatuk a pedagógusi munkában.
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Különösen érdekesnek tartjuk, hogy a jelenlegi foglalkozás nincs semmilyen
összefüggésben a passzivitással. Teljesen mindegy, hogy valaki csak régen dolgozott pedagógusként, vagy most is, úgy látszik, örökre pedagógus-lelkületű marad.
A későbbi foglalkozás sem számít. Nyugdíjazott gépíró, munkanélküli, virágkötő,
és továbbra is szociális területen dolgozó mind egyformán aktívak a kis csoportos beszélgetéseken.

Szerepek
A pedagógusok viszonya a moderátorhoz igen érdekes, hiszen a beszélgetéseknek körülbelül a felében a moderátor „kéri fel” a pedagógusokat az aktív szereplésre a témánál, olyan megjegyzésekkel, mint „Vannak közöttünk egyébként
gyakorló pedagógusok is.” vagy „Éppen jókor érkeztél, az oktatási szegregációról
van szó”. Ha ezt a pedagógus-szerepet a moderátor nem tudatosítja a csoportban, akkor a pedagógusok a mondanivalójuk előtt jobban hangsúlyozzák, hogy
pedagógusként dolgoznak vagy dolgoztak valahol. A szegregációról szóló beszélgetés során a moderátor általában több kérdést tesz fel a pedagógusoknak, mint
a többieknek, és sokszor kérdezi őket a tapasztalataikról. A kérdezgetés azonban
könnyen tűnhet támadásnak. Az egyik videón a moderátor annyira meghökken
a pedagógus álláspontján, hogy sugalmazó kérdésekkel kezdi bombázni, amelyeket a tanítónő valószínűleg a többi csoporttag előtti megszégyenítésnek fog fel. Ez
azért lehet fontos, mert a statisztikailag kimutatható véleményváltozás – legyen
az akár őszinte, akár alkalmazkodásból fakadó – ebben az esetben volt a legerősebb a deliberáció után. A pedagógusok természetesen a pedagógus-szerepen kívül más szerepeket is felvehetnek. A szülői szerepről, az értelmiségi szerepről és
a csoportbeli szakértő szerepről már beszéltünk.

Harc a szakértővé válásért
A kiemelkedő aktivitással még nem jár együtt feltétlenül a szakértővé válás, de
előfeltétele annak, ugyanis aktivitás nélkül senki nem válhat egy óra alatt szakértővé egy ismeretlenekből álló csoportban. Megállapítottuk, hogy ha több pedagógus van egy csoportban, akkor aktivitásra ösztönzik egymást, ám nem lehet minden pedagógusból szakértő. Több pedagógus résztvevő esetén általában gyorsan
eldől, hogy kit tisztelnek legjobban a csoporttagok, és a többi pedagógus nem is
küzd tovább a szakértővé válásért. Olykor azonban előfordul, hogy az egyik pedagógus nem akarja észrevenni, hogy a lapok le vannak osztva, és harcolni kezd
a pozícióért.
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Ha egy ilyen „harc” elkezdődik, akkor a támadó és a védekező pedagógus is
bizonygatni kezdi, hogy neki van több tapasztalata az adott témában. Általában
azzal érvelnek, hogy sok éve vannak a pályán, többféle intézményt ismernek, és
nagyon sok romát tanítottak már. A legjobb példa erre a négyes csoport tanárnőjének és oktatási szakemberének párbaja a harmadik kis csoportos beszélgetés
elején. Kettejük vitája látszólag arról szól, hogy szegregálják-e a romákat az általános iskolai beíratkozásnál, valójában azonban az a tét, hogy a volt iskolaigazgató
marad-e a csoport által az előző beszélgetéseken szakértővé „választott” szereplő.
„Ez provokatív hozzászólás volt számomra, mert harmincnégy éve lassan a
pedagógia területén dolgozom. Óvodától a gimnáziumig dolgoztam pedagógusként. Gimnáziumban is, óvodában is, mindenütt.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

„Én nem azt mondtam (...) Mivelhogy hasonló területen dolgozom én is, van
tapasztalatom, egy csomó iskolában rálátásom, előfordul.”
/középkorú oktatási szakember, Pécs, 4-es csoport/

„(…) A gyerekeket tanítottam. Megint csak hivatkoznék arra, hogy jó harminc
éven keresztül nagyon sok cigány gyereket tanítottam.”
/középkorú tanárnő, Sárbogárd, 4-es csoport/

Megítélésünk szerint a csoport által elismert szakértő – nem csupán a szegregációval kapcsolatban – továbbra is az oktatási szakember marad, mert a tanárnő
támadása nem szimpatikus a csoport számára.

Interakció a pedagógusok és a nem roma résztvevők között
A pedagógusok számára nagyon fontos, hogy a pedagógusszerep és az ezzel
járó presztízs mind a moderátor, mind a csoport előtt biztosítva legyen. Ehhez
azonban úgy kell taktikázniuk, hogy anélkül látsszanak okosnak és tájékozottnak, hogy ezzel a többi csoporttagot kínos helyzetbe hoznák. Azok a pedagógusok vívják ki leginkább a csoportjuk tiszteletét, akik nem igyekeznek erőszakosan meggyőzni senkit az igazukról. Elemzésünk során kiderült, hogy ez amúgy
sem jellemző a pedagógusokra. Az Agora alatt egy pedagógus sem igyekezett
meggyőzni senkit arról, hogy egy kérdésben vele értsenek egyet. A pedagógusok
meggyőzésre való törekvése leginkább annak bizonygatásában merül ki, hogy ők
jó pedagógusok, vagyis nem működnek közre a romák származáson alapuló iskolai elkülönítésében, ezen kívül nagyon sok energiát fektetnek abba, hogy minden gyerek eredményes legyen.
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Azok a pedagógusok, akik kevésbé előítéletesek, optimisták és alapvetően
jó kedélyűek (segítő-gondoskodó attitűd), szimpatikusabbak lesznek a csoport
számára, mint azok, akik pesszimisták, sokat panaszkodnak, és nyíltan szidják
a romákat (panaszkodó-védekező attitűd). A legnagyobb presztízst és a szakértői
szerepet mégis azok nyerik el a csoporttól, akik se nem vidámak, se nem kétségbeesettek, csak realisták, és nagyon tájékozottak minden romákkal kapcsolatos
kérdésben (szakértői attitűd).
Amikor egy Agora-résztvevőről kiderül, hogy pedagógus, akkor gyakran
a többi csoporttag is kérdéseket tesz fel neki, és arra ösztönzik őt, hogy meséljen
a tapasztalatairól. Előfordul, hogy megdöbbenek azon, amit a pedagógus mond,
ilyen esetekben vissza is kérdeznek: „Valóban mosdatlanul küldik a szülők a gyereket óvodába?” Többször előfordul az Agorán, hogy a résztvevők már azelőtt
a pedagógus felé nyújtják a mikrofont, hogy az szót kérne. Az egyik férfi például
azt mondja, azért adja oda a mikrofont a mellette ülő tanárnőnek, mert erről
ő biztosan sokkal többet tud. Egy másik csoportban a moderátor igyekszik félbeszakítani a pedagógust, mire az bocsánatot kér a hosszú hozzászólásért, a csoporttagok viszont arra szólítják fel társukat, hogy máskor is nyugodtan mondja
el, amit gondol. Ha egy pedagógus szimpatikussá válik egy csoporttagnak, akkor
könnyen válhat egyenesen az ideális tanárrá:
„A tanároknak is, mint ahogy te is, olyannak kéne lenni, hogy próbálná
a gyerekeket is az iskolában, hogy szeressék egymást, hogy ne legyen az, hogy
különbség.”
/középkorú nő, 11-es csoport/

Ha azonban egy pedagógus túlságosan dominánssá akar válni, megtörténhet,
hogy ez visszatetszést szül a csoportban. A túl sok, témához nem szorosan kapcsolódó történet untathatja a csoportot, a romákra vonatkozó elfogult állítások
pedig azt eredményezhetik, hogy a csoporttagok verbálisan támadni kezdik a pedagógust. Amikor egy pedagógus erősen előítéletes kijelentést tesz a romákról
vagy a roma gyerekekről, a csoporttagok védeni kezdik őket: „Nem mind ilyenek.”
„Megkérdezhetem, ki dönti azt el, hogy ki a gyengébb képességű?” Ekkor a pedagógusok védekezni kényszerülnek, és pontosítják, illetve kiegészítik mondanivalójukat.
Megtörténik néha az is, hogy bár a pedagógus viselkedése, hozzászólása nem
szimpatikus a résztvevőknek, ezt mégsem nyilvánítják ki, így a pedagógus nem is
változtat viselkedésén a beszélgetés alatt.
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Interakció a pedagógusok és a roma résztvevők között
Azokban a csoportokban, ahol nincsenek romák, de vannak pedagógusok
(2-es és 6-os csoport) mindig felmerül a kérdés, hogy ez vajon miért alakult így.
A pedagógusok között van, aki nagyon sajnálja, hogy ilyen a csoport összetétele, mert úgy gondolja, hogy fontos lenne, ha a romák véleményét is meg lehetne ismerni. Jó okunk van azonban feltételezni, hogy a romák jelenléte nem
befolyásolja túlzottan a pedagógusok viselkedését. Azokban a csoportokban,
ahol vannak roma résztvevők, nem jellemző, hogy a pedagógusok kérdeznének
a romáktól, ellenben előfordul, hogy a romákkal kapcsolatos problémáit egy pedagógus a roma résztvevő(k)nek panaszolja többes szám második személyben:
„Mindenesetre akkora a különbség, hogy ezeket a különbségeket, nem azért mert
csak blablabla van, ahogy mondtad, ne haragudj, hanem egyszerűen ezt nem lehet
máról holnapra megoldani, mert fel kell nőnötök”.
Roma résztvevő két csoportban is számonkérő kérdést intéz egy-egy előítéletesen hozzászóló pedagógushoz. Ennek a beszélgetés alatt csak annyi hatása van,
hogy a pedagógus passzívabbá válik, viszont az egyik esetben a beszélgetés után
kitötött kérdőív adatai szerint a pedagógus véleménye szegregáció-ellenesebbé
válik. Egyetlen esetben alakul ki a videófelvételeken is észrevehető szimpátia pedagógus és roma résztvevő között (10-es csoport). Itt a roma származásúakat a
pedagógus több témában is megvédi az egyik verbálisan agresszív résztvevőtől.
A pedagógus és a roma származású résztvevő végig egymás mellett ülnek, néha
nevetgélnek, és a beszélgetés után készített csoportképen is közel állnak egymáshoz, a pedagógus még a roma nő vállát is megérinti.
Azokban a csoportokban, amelyekben sok a pedagógus, roma résztvevők pedig nincsenek, sokkal több szó esik az oktatásról, mint a lakóhelyi szegregációról. Azokban a csoportokban viszont, amelyekben sok a roma résztvevő, és csak
passzívabb pedagógus van, sokkal hosszabban beszél a csoport a lakóhelyi szegregációról, mint az oktatásról. Ennek az lehet az oka, hogy a roma résztvevőket
valójában jobban foglalkoztatja a lakóhelyi, mint az oktatási szegregáció problémaköre.

Összegzés
Tanulmányunk végén megpróbáljuk összegezni legfontosabb megállapításainkat. A korábban Németh Szilvia által vezetett fókuszcsoportos kutatás (Németh,
2003) eredményei igazolódtak a Magyar Agora esetében is. A pedagógusok számára a roma gyerekek szegregációja nem olyan kérdés, amellyel külön is érdemes
foglalkozniuk, hanem következménye, okozója vagy egyszerűen csak része más,
nagyobb problémáknak mint például a gyerekhiány, a differenciált tanítás nehéz-
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ségei, vagy éppen a roma családok eltérő kultúrája. A pedagógusok közül senki
nincs azon a véleményen, hogy a roma gyerekeket származásuk alapján el kellene
különíteni, ezért ebben a tekintetben mindannyian az integráció hívei az oktatásban. Különböző és változó azonban a véleményük abban, hogy el kell-e különíteni a gyengébb képességű gyerekeket a hatékonyabb oktatás miatt. Az óvodában
és a középiskolában különböző okok miatt ez a kérdés általában nem merül fel.
Az általános iskolákban viszont a tanítónők mindennap szembesülnek a differenciált oktatás nehézségeivel, és azzal, hogy az általuk gyengébb képességűeknek
tartott gyerekek nagyobb része roma, és emiatt az előítéletesség vádja érheti őket,
holott ők nem érzik magukat felelősnek emiatt. A problémáikra a fejlesztő pedagógusok képzésében és alkalmazásában látnák a megoldást, mert azt gondolják,
hogy utána a státus betöltőjére hárulna az összes olyan feladat, mellyel ők nem
tudnak megbirkózni.
A pedagógusok többsége azt szeretné elérni a kis csoportos beszélgetések alatt,
hogy csoportja többi tagja és a moderátor tisztelje őt hivatása és tapasztalatai miatt, és hogy előítélet-mentes színben tűnjék fel, és hogy elismerjék, pedagógusként nagyon sokat tesz a roma gyerekekért.
A beszélgetéseken aktívan résztvevő pedagógusok romákhoz, illetve roma
gyerekekhez való hozzáállását három – ideáltípusként létrehozott – attitűddel
próbáltuk megvilágítani, de az elemzés során világossá vált, hogy az attitűdökhöz
többek között a verbális megnyilvánulások stílusa és a dominánsan ilyen attitűddel rendelkező egyének csoportbeli szerepe is könnyen hozzákapcsolható. Azt
is meg tudjuk mondani, hogy melyik attitűd köthető leginkább az óvónőkhöz,
melyik a tanítónőkhöz és melyik a tanárokhoz, mert az attitűdök jellegzetességei
többek között ezeknek az alcsoportoknak az eltérő élethelyzetétől függ. Fontos
azonban kiemelni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a pedagógusokat egyértelműen
csoportokba sorolhatnánk, hiszen a legtöbbjük esetében több attitűd keveredéséről beszélhetünk.
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1. táblázat: A három pedagógus-attitűd jellemzői
Segítőgondoskodó
attitűd
Lehetőségek
hiánya

Motivációjuk
hiánya

Társadalom
előítéletessége

Megoldás

A nem roma
társadalom
tanítsa őket,
gondoskodjon
róluk

A romák
akaratereje,
szorgalma nőjön

Ismerjük meg és el
a roma kultúrát

Romák és nem
romák közötti
különbség

A nem romák
kultúrája
magasabb szintű

A nem romák
kultúrája
magasabb szintű

A két kultúra
között nem
szabad minőségi
különbséget tenni

Roma gyerekekről

Tenni kell értük, és
sokszor sikerül

Tenni kell értük, de
nagyon nehéz

Tenni kell értük, és
sokszor sikerül

Optimista

Pesszimista

Realista

Jövőkép

Csoportbeli szerep

Kikre jellemző
leginkább?

Szakértői attitűd

Romák
problémáinak
oka

A megnyilvánulások
tartalma

A megnyilvánulások
jellege

Panaszkodóvédekező attitűd

Történetek
jellege

Több pozitív példa

Több negatív példa

Több pozitív
példa, nem csak
az oktatáshoz szól
hozzá

Hangulat

Jó kedélyű

Panaszkodó

Átlagos

Stílus

„Tyúkanyós”

Helyzettől függően
támadó vagy
védekező

Laza stílus, széles
szókincs

Szakértővé válás

Nem motivált

Motivált, de nem
sikeres

Erőfeszítés nélkül
is sikeres

Szimpátia

Antipátia

Ambivalens

Óvónők

Tanítónők

Tanárnők, tanárok

Kor

Idősebbek

Középkorúak

Középkorúak

Nem

Nők

Nők

Férfiak és nők

Szimpátia
a csoporttól
Oktatás/nevelés
szintje

A pedagógusok véleményének hatását a csoport többi tagjára nem tudtuk
bemutatni, mert az Agora résztvevői nem minden esetben reagálnak megnyil-
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vánulásaikra. Passzivitásuk olyankor is előfordul, amikor egyetértenek velük, és
olyankor is, amikor valószínűsíthetően nem. A csoport hatása a pedagógusokra
valamivel jobban látható. A pedagógusok, mint mindenki egy ismeretlenekből
álló csoportban, igyekeznek jó benyomást kelteni, ezért ha támadások érik őket,
akkor változtatnak véleményükön.
A deliberatív közvélemény-kutatás során az is kiderült, hogy az Agora pedagógusai jobban támogatják az integrációt, mint az Agora többi résztvevője. Elképzelhetőnek tartjuk azonban, hogy a pedagógusok valódi véleménye nem tér el
jelentős mértékben a többségétől, mindössze igyekeznek úgy válaszolni a kutatók
által felvetett kérdésekre, ahogyan az szerintük egy pedagógustól elvárható.
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