
,,Lehetné nk többen is. . . "

kisé rleti o ktatás p é csett

Pé cs belwirosában, egy törté nelmi leveq j , patinós é püIetben m kddik az Általinos lsklla é s Didkltthln_ N inté zmé na guógape-
dagógiai munkásságlt fllutat- Ezé rt is számí t szokatlannak az a, immár második tané vben folgó - hí sé rlet, amely a cigánq né pis-
meret é s cigány nuelv tantdrgljafrat is bevezette az  don falak közé . A proqram kezdemé nyezfie é s sze\u ie Gidánó o$ós Ensé bet.

- Úgy é reztem, hogy nekünk, cigány é rtelmisé gieknek,
kü]önösen a pedagógusoknak, komoiy feladatunk,
hogy már diákkorban megismeí tessük é s elfogadtas-
suk né pünk é rté keit, s - ú gymond - másságát, Iskola-
tí pustól függetlenül, kinek-kinek, ahol módja é s lehe-
t sé ge nyí lik rá, Ebben az iskolában, az é n ré szemr l
a cigány kultú ra átadása mé g nyelvi többlettel is szoi-
gál, hiszen anyanyelvemet is megpróbálom megtanÉ
tani. Amikor belekezdtem a program kialakí tásába, el-
s sorban a dé lutáni m helymunkákra, a különfé le
szakkörökre gondolhattam, A nemzeti aIaptanterV
(NAT) lehet vé  tette, hogy a tanórai munkába is be,
é pí thet k legyenek a kisebbsé gi né pismeret elemei,
Ezen kí vül nagy el relé pé snek é rzem azt is, hogy a
NAT-szerinti é l  idegen nyelv oktatási kí nálatába isko-
lánkban a cigány nyelvet is felvetté k, A hetedik é s ki-
lencedik osztályban választható a nyelv. Kilencedik_
ben inkább választják, mert a különböz  szakkörökön
már gyakoroltam velük, s í gy kevé sbé  szé gyellnek
megszólalni saiát nye]Vükön, ]elen]eg  k tizenöt f S
csoportot alkotnak a nyelvórákon, a hetedikesek lé t-
száma tí z körüI mozog. A dé lutánok folyamán a szí n-
iátszás, de a né pj mestersé gek foglalkozásain is alkal-
mat teremtek, hogy cigányul beszé Ihessenek, amit
egyre inkább é lveznek. Nagy öí ömöm, hogy magyar
gyerekek is Váiasztották a cigány nyelvet, mert eZ igen
öSztönz en hat a többiekre,  k id nké nt mé g intenzí -
vebben tanulnak, mint cigány társaik_

- Ciqdny ós nem cigáng ggerekehnek is van né pismeret, s

aint mond.otta: ez a rendes tanórdk\a é pül be_ Ez a megold,ás

rak nagtlon kevé s helqen alakulhatott ki, mivel sokkal naggobb
pelaqógusi együttm hödé st Jelté telez a szokásosnáI_ HOglJan si-
kerüIt ezt elé rnie?

- Az els  ilyen tané vünk el tt egy kollegan mmel
megkerestük azokat a pontokat a lananyagban, ahol
az irodalomban é s a törté nelemben a cigány né pre
vonatkozó adatokat, különösebb mesterké ltsé g né lkül
be lehet é pí teni- Tavaly kí sé rleti jelleggel elindí tottuk,
s jól m ködött az elké pzelé s. Idé n arra törekedtú nk,
hogy é vfolyamonké nt legalább egy csopoí t, vagy osz-
tály váilalja fel ennek - eset]eg más tantárgyakra is ki-
terjesztett - tanulását, A tanárokat, a szü] ket é s a
gyerekeket is megké rdeztük, s próbáiiuk meggy zni.
Hogy nem is eredmé nytelenül, azt mi sem bizonyí tja
jobban, mint az, hogy vé gül több csoport js indult
minden é vfolyamon, ahol megindult}atott a cigány
né pismeret taní tása. AZ anyagot é n állí tottam össze
az ismert irodalmakból, Leginkább Fraser Cigányok é s
Stewart DalteStvé rek cí m  munká jára támaszkodtam,
de használtam a hazai szerz k munkáit is, több anya-

2898

got pedig ú gy szedtem össze, é n gy jtöttem aZ itteni
cigányoktóI.

- A nem ciqánq tanárok, hoqq állnak a programhoz, hiszen
nekik maquhnak is elóXb meg kell tanulniuk, hogy hitelesen to-
vábbadhassák a dgányoftróI szóló ismereteket?

Már az el z  tané vben jeleztem nekik, hogy indul-
na a program, mit szólnak hozzá? Eimondtam, hogy
nekik ez nem kötelez , de ha váilaliák, akkor már a va-
káció kezdeté re megkapnák az elké szí tett, ,,testresza,
bott" plogramot, Mesé ltem nekik róla, de ez valóban
olyan volt, mint a mese, SZí neS, izgalmas törté neteket
mondtam el a cigánylé tb i, ami kapcsolódott a tan-
tárgyukhoz, s nem száraz adatokat, Valószí n  ennek is
Vo]t köSzönhet , hogy annyian köté lnek áiltak, A IajZ-
tanárrai pé ldául arról beszé lgettem, hogy amikor a
szí nek viiágáról beszé 1, tudja majd: mi, cigányok nem
a hideg é s meleg szí nek szerint osztályozunk, hanem
t szí nekre, földszí nekre é s ví zszí nekre, Találóské rdé s-
ké nt adtam fel neki, hogy melyik szí nt, hova sorolja,
Beszé ltem neki a cigány naiv fest kr l is, mutatva né -
hány ké püket is, ami ,,vé let]enül" nálam volt, hogv
azon miké nt tükröz dik a sajátos cigány szí nviJág, Rö-
vid gondolkodás után közö]te,   is beszáli a program-
ba. Í gy ment ez a többiekkel is. Külön-külön fel kellett
keltenem az é rdekl dé süket, Az ú j tané vben már a
tantestület több mint a fele kózrem ködik a program
megvalósí tásában, Persze van, aki igen kemé nyen el-
]enáll, s ki iS felti lesú itó Vé lemé nyé t, bár az is el relé -
pé snek vehet , hogy már azoknak a tanároknak több-
sé ge is elfogadja a program lé tjogosultságát, aki nem
vállal ré szt bel le, Mivel tanulóinknak fele - s t talán
több is a felé né 1 - cigány gyerek, hogyne fogadnák el_
Iin magam is megpróbáltam kemé ny lenni, Elmond-
tam az iskolavezeté snek é s a kollé gáknak is, hogy
azokban az osztályokban, aho] a tizenké t-tizenhárom
tanuló közül hat-hé t cigány, é s annak is vallja magát,
ott kutya kötelessé günk tekintette] lenni erre, Más az
indí ttatásuk, más az é rdek] dé sük, identitás,tudatuk
is máské pp kell, hogy felé püiiön, Próbálom elmonda-
ni, hogy mlé rt van, hogy reggeI három pulóver van a
gyereken, hogy nem azé rt yan, mert nem normális,
hanem, azé rt mert cigány, é s ennyire fé ltik a szülei.
Napi küzdelmek ezek az e] í té let ellen, amelyet
egyé bké nt az i]yen tí pusú  iskolákban a nem cigány
gyerekek is é rezhetnek,

- Milqen lehet sé geid vannak? Hogyan zailik a nqelvokta-
tás?

- A NAT el í rja, hogy mit kell oktatni az é l  idegen
nyelv tantárgyak kereté ben, Nálunk - mivel ez egy
gyógypedagógiai iskola - a beszé dmegé rté s, a be-



szé dké szsé g fejleszté se a feladat, A gyerekek, akik ta-
nulják a nyelvet, eleve elté r  szintet ké pviseinek, Van,
akinek - velem együtt - cigány az anyanyelve, s vi-
szonylag jól használIa is azt. Velük, é rtelemszer en
már el ré bb haladhatunk, mint azokkal, akik most
szerzik meg, vagy elevení tik fel az alapszókincset, A
gyerekek elté r  é rtelmi é s nyelvi szintjé hez kell sze,
mé lyre szabottan megállapí tanom a fejleszthet sé g
szempontjait é s a fejleszté si cé iokat. AZ í rásbelisé get
iS taní tom, de csak nagyon alapvet  szinten. TartóSan
le keIl kötnöm é rdekl dé süket, ezé rt iáté kosan tanu-
]unk, Nincs pé ldául szótárfüzetünk a hagyományos é r-
telemben, Rajzban rögzí tjük a tanultakat, Lerajzolunk
pé idául egy berendezett szobát, s mellé  í rjuk minden-
nek a cigány nevé t. Ké pes szótárt alkotunk, Cjgány
né pzené t hallgatunk, s a szöveg felismeré se a feladat,
Ki é rt meg több szót a dalból? S ha vannak már isme-
r s szavak, próbáIiuk kitalálni (mint egy rejtvé nyben a
hiányzó szavakat), a teljes dalszöveg é rtelmé t. Van,
amikor az a feladat, hogy rajzoljanak valamit, olyan
összetett fogalmakról, mint a barátság, Vagy a szere-
tet, s utána cigányul beszé lgetünk a raizokról, Általá-
ban nagyon é lvezik a nyelvórákat,

Jóles  é rzé s, hogy valamit legalább beindí tottam,
de a lehet sé geim meglehet sen korlátozottak, enné 1
nem igen tudok többet tenni. Bár a cigány ember
mindig bizakodó Volt, melt különben nem lett volna
bel ie semmi, egyáltalán nem vagyok der látó, A vi-
lág ma nem arra halad, hogy optimizmussa] töltse el
az embert. Fontos, hogy legyen cigányember az isko-
lákban, a tanárok között, aki látható pé lda, aki az ilyen
programoknak a motorja, Napi küzdelem ez, annak el-
lené re, hogy már vannak szé p számban szövetsé gesek
is, Remé lem az er m elé g lesz, hogy megví v|am eze-
ket, Úgy é rzem, ha innen elmenné k összed lne az
egé sz, három é v aIatt tet  alá hozott progí am, Nincs
más, aki a nyelvet beszé li, pedig ez az egyik legfonto-
sabb kapcsolatteremt  eszköz a kezünkben, Ez óriási,
nyomasztó felel ssé g, Lehet, hogy pár é v mú lva azt
ke]l mondanom: elé g voltt A kü]s  hatások miatt eset-
Ieg már itt belü] sem tud majd m ködni a program,
ahogy ké ne, Segí tsé get nem igazán remé lve, vagy gy -
zi az ember vagy nem, Lehetné nk többen is, akik pró-
bálkozunk,

varga llona

Ké pünk a budapesti Erdé lyi utcai áItalános iskolában ké szü|t
Nyári Gyula felVé tele
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