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Colleqium MarlineuW KöZipiskolai Tú elsé gqlndlzó
Iitrqiu qtJök?rci a Maqqarmrrskei Körzeti Általdnos |skolához nyú lnah visszn. E dé l-baranyai, hátrányos helyzet
települé s kisiskoláiában - Balatoni Tamásné igazgató,
n vezeté sé vel - a nyolcvanas é vek vé gé nfiatal é s le]-

szül kkel. Né meluiküh a tigántloh ngelvé t is meqtanulta. Úgy
vé ]té k,a közös programok klváló lehet sé get nyú jtanak arra, hogy jobban megismerjé k egymás szokásait,
gondolatait. Az iskola megváltozott: barátságos lé g,
köre lehet vé tette, hogy ott a gyerekek jól é rezzé k
magukat. A tanárok azt tapasztalták, hogy az elfogadó
lé gkörben a gyermekek iobban teljesí tik a tanulmányi

cigány kultú ra é rté keireé pí tett,S ezeket integrálta aZ
irodalom-, a törté nelem, é s az é nekórák anyagaiba, A
plogram a nyelvtanulásban a ké tnyelv sé gb l ered

ruhákat, akit ismertek, é s akiben megbí ztak k é s szüleik egyaránt. Maguk a szüi k pedig bármennyire sze-

keS tantestület dolgozott, amely olyan inté zmé ny
megteremté sé n fáradozott, ahonnan a különböz
szociokulturális hátter tanulóknak esé lyük nyí lik a követelmé nyeket, s egy esetleges konfliktushelyzettovábbtanulásra, s ahová a szül k - a cigány szül k is ben a szül k is szí vesen é s bizalommal fordulnak segí tsé gé rtaz iskola pedagógusaihoz. Tevé kenqsé 4é é rtaz
- szí vesen engedik gyermekeiket,
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el nyökre alapozott, é s a beás cigányok nyelvé vel
azonos gyöker - ú jlatin - francia nyelv taní tását helyezte el té rbe. Felismerté k, hogy a kompJex tanulmátevé kenysé g,
nyi támogatás mellett közössé gszervez
re is szüksé g van, Elkezdtek ,,együtt é lni" a cigány közössé gekkel: lahsi ftlubokat, hé tvé gijátszóházahat, táborokat
szerveztek, szemé lyes barátságokat kötöttek a Cigány

retettel vetté k is körú l gyermeküket, a közé piskolai
problé mák megoldásához - saját tapasztalatok hí ián
- nem tudtak elé gsé gessegí tsé getnyú jtani, A
mecskei pedagógusok,,ké nyszer sé gb l" rendszeresen vá]]alták a közé piskolás ,,öregdiákok" tanulmányi,
leiki, szociális é s kulturá]is támogatását. EZt a fajta
tehetsé ggondozó munkát - a közé piskolába járó í iatalok számának eme]kedé sé vel - azonban egyre nehe-

Á,,Roma kultú ra é s oktatá§ügy Magyaroí szágon" cí mí íkoní erencla elóadói: Gidáné Orsós Erzsé bet (É ltes Mátyás
Iskolakázpont); Derdák Ttbo. (Mániat coliegium Úatttneum}; Nagy sándorné (Edelé nyi Alapí tványt Óvoda, Általános Iskola);
pfof. dr. Foí ray R. Katalin (PTE BTK Romológiai Tanszé k)
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Zebben lehetett,,magánVállalkozásban" ellátni, Inté Zmé nyi keretet kellett telemteni ahhoZ, hogy a cigány

fiata]ok mind nagyobb számban kezdhessé k meg közé piskolai tanulmányaikat, a bekerü]é s után megállják
a helyüket, s egyre többen tehessenek sikeres é rettsé -

gi Vizsgát,
A cigány fiatalok közé pfokú oktatása é rdeké benlé trejött els nagyszabásti innovatí v pedagógiai vállalkozás - a magyarmecskei iskolában felhalmozódott
tapasztalatokra is é pí tve- l992/93-ban kezd dött, a
hatlsztáIvls Gandhi Gimnázium megszervezé sé vel, A
Gandhi Gimnázium tehetsé gkutató csoportja Dé ]-Dunántú l iskoláit járva, egyle több olyan fiatallal taláJkozott, akik é letkoruknál fogva már nem fé rtek be a hatosztályos inté zmé nybe, ám mindenké ppen szerettek
volna továbbtanulni,

tré fáS röVidí té se, Az id sebb diákok kezdett I fogva
kötelessé güknek é rezté k, hogy egyengessé k fiatalabb
társaik ú tját a városi diáké ]etben, A fiatalabbak pedig
azt várták, mikor jönnek a ná]uk iS fiatalabbak, akiknek már k adhat|ák át tapasztalataikat,

Az AmrilaOBK rgyesülel kezdetben a Candhi Cln.6.názium é püJeteben m ködöLL Itt s/erve,,te korre-

petáláSait, kulturális rendezvé nyeit, klubjait, s itt jött
pé csi né gyosztályos gimnáZiumoklé tre a különböz
ba, szakközé piskolákba iáró ,.amritás" diákokból álló
els olyan kollé qiumi csoport, amely m ködé se felvetette egy önál]ó tehetsé ggondozó kollé gium ié trehozásának Szüksé gessé gé t,A tehetsé gkutató munkának
köszönhet en ugyanis, mindig ú iabb é s ú iabb hetedik-nyolcadikos diákok kerültek látókörünkbe, Többen
közülük azonban csak mindennapos szemé lyes odafiFrtpaszta|at, hogy a í alusr Cigány köZöSSé g orthonos
gyelé sse], tanulmányi, szociális é s kulturális támoga_
l |é gkoré t csak akkor hdgyia ott egy tiataI - bár tással voltak ké peSek Választott kózé piskolájukat elvé gezni, Egyre nagyobb igé ny jelentkezett ú jabb kol1é gimennyire szeletne is továbbtanulni -, ha az ú 1 környezeí a hazaihoz hason]óan szoros, megbí zható emberi
umi fé r helyek kialakí táSáIa. Erre a Gandhi GimnáZikapcsolatokat í gé ra továbbtanulás idejé re is, Az ú i um keretei között akkor már nem volt lehet sé g,
barátságok megszületé sé nek els lehet sé geké nt a
Az é vek óta egyú tt dolgozó munkacsoport né hány
Gandhi pedagógusai - pályázati támogatások segí tsé - szakembere l99ó-ban egyházi segí tsé gge1 lé trehozta a
gé vel - a Pé csett tanuló, illetve közé piskolába ké szül
Collegium Martineum Alapí tvánat, amelynek els dleges
é s a már odajáró fiataloknak Qandhi Tehetsé ggondozó cé lja egy tehetsé ggondozó közé piskolai kollé gium
Klaú né ven, heti rendszeressé ggel találkozási lehet fenntartása é s m ködteté se volt. Az alapí tók valódi
sé get kí náit, (Egyetemisták segí tsé gé velpedig patroesé lyt kí vántak nyú itani a Dé l-Dunántú l szegé ny Sornálást é s korrepetálást szeruezett,) Nyári olvasótábosú , a társadalom iövedelem- é s presztí zshierarchiájárok biztosí tották, hogy megismerkedhessenek egy- nak alsó tí z százalé kából induló - f ké nt cigány fiamással, illetve leend tanáraikkal, s felké szülhesse, taljainak, hogy rangos közé piskolákban szerzett é í ettnek a közé piskola,,megpróbáltatásaira".
sé gi bizonyí tványukkal, sZámí tógé pes ismeretekkel é S
A nem ,,gandhis" fiataloknak l994 nyarán szeruezett
közé pfokú nye]wizsgákkal felvé rtezve tud|ák megcé nyári tábor egyesüIetalapí tással é rt vé get_ A ré sztvev k lozni a szakké pesí té stnyú jtó fels fokú oktatási jnté Zszeretté k volna, hogy társaságuk tovább m ködiön, Az
mé nyeket, f iskolákat, egyetemeket,
egyesület neve is sokat mond- A fiatalok által válasz_
A gyakorlati é s elmé leti tapaszta]atok addig b vültott megnevezé s, az AMRITA: a halhatatlanság itala a tek az é vek folyamán, mí g vé gül elvezettek ahhoz a pe,
hindu mitológiában. A né v másik eleme, az OBK: egydagógiai gyakorlathoz, ami a lé trehozandó közé piskofel l, Orientációs Baráti Köt másfel l az Orsós, aBOglai tehetsé ggondozó kollé gium pedagógiai koncepciddn é s a Kalányos, vagyis a leggyakoribb beás nevek
óiának aIapiait ké pezte,

A

Colleqium Martineum tehetsé ggondoz köz piskolai kollé giurn lé trejötté neh körülmé ngei

A Collegium Martineum Alapí tványt l99ó

nyarán

a|apí tották, hazai é s külfijldi egyházi szervezetek, va]amint
magónszemólqeh, annak é rdeké ben,hogy az programot
é S inté zmé nyihátteí ei biztosí tSon a szociálisan hátrányos helyzet fiatalok továbbtanulásának segí té sé re,
Alapí tó |ogi szemé lyek:
Alsószentmártoni Római KatolikuS Egyházközsé g
Amrila oBK Egyesülel - Pé cs
Egyházmegyei Caritas - Pé cS
St, Martin Caritas - Witten

Alapí tó magánszemé lyek:
Derdák Ttbor

Lanhó lózsef
Lothaí Wriss

- szociológus
- alsószentmártoni
- witteni plé bános

p|é bános

Az alapí tók é s az é vek óta együtt dolgozó pedagógiai szakemberek cé lia egy olyan - nem csak hagyományos - kollé giumi fe]adatokat ellátó inté zmé nylé tre-

3334

hozása volt, amely a közé piskolába járó hátrányos
helyzet , jó ké pessé g fiataloknak különleges gon,
doskodást nyú it,
A Collegium Maí tineum Alapí tvány á]tal ]é trehozott közé piskolai tehetsé ggondozó kol1é gium a Mecsek egyik fest i völgyé ben, a Pé cs é s Komló kijzött e]heIyezked Mánfa közsé gben található, A helysé g meg-

választásában dönt szerepet iátszott az iskolavárosnak számí tó megyeszé khely közelsé ge, é s az aprófalvakból é rkez gyerekek számára ismer s falusi közeg,
Va]amint a nyolcszáz f s települé s családias, emberlé pté k környezete, ahonnan azonban a kit n buszjálat Segí tSé gé Velhú sZ perc alatt Pé cs be]városába lehet jutni, Ez a környezet kevé sbé sokkoló a fiatalok
számára, mint egy több száz f s kollé gium egy nyüzsg naglváros betonrengetegé ben, ahol gyakran egyedüli cigányké nt szüksé gszer en szembetalálkoznak a

beilleszkedé s nehé zsé geivel, származásuk vál]alásának dilemmáival, társaik - gyakran pedagógusaik el í té letesgondolkodásával, Sok pé csi közé piskola
törté neté ben a mánfai kollé gisták voltak az els cigány diákok, s az ket taní tó pedagógusoknak is meg
kel]ett tanulniuk, hogyan kezeljé k az ezze\ együtt 1áró
esetleges konf liktushelyzeteket,
A kollé gium az l996/97-es tané vben kezdte meg
m ködé sé t, kezdetben ideiglenes helyen, a mánfai katolikus p]é bánia é pületé ben, Kózben a né met katolikus egyház kelet-európai programokat támogató,
,,Ren|vabis" elnevezé s segé lyszervezeté nek támogatásából az alapí tvány megvásárolt egy nagy parasztházat a közsé g f utcáiában, s ennek átalakí táSával, illetve b ví té sé velelkezd dött a kollé gium é pí té se.Az
é pület tervei (amelyet aZ iSmert pé csi é pí té sz,Pelé ntli
Margit ké szí tett) amellett, hogy teljesen kiszolgálták a
pedagógiai koncepcióban lefektetett családias, otthonos jellegre vonatkozó igé nyeket, különös a]ázattal
kezelté k a helyi m emlé ki vé dettsé geté lvez |akóház
törté neti é rté keit.1997 szeptemberé re elké szült az els , tizenné gy kollé gista fogadására alkalmas é pületszárny, amely egy é wel ké s bb elnyeí te a Baranya
megye legszebb ú j közé pületé nek iáró .É pí tettkörnqezetünké rt" dí jaí .l998-ban elké szüIt a második - tizenhat
fé r helyes - é pületszárny, maid további ké t é V alatt
felé pült egy teraszos elrendezé s , modern é pület is a
teJek vé gé ben,hogy megmaradjon a ré gi parasztház

uralkodó jellege az é pületegyüttesben, Az ú j é pületben ké t egymást követ é vben egy,egy ú j kollé giumi
lakóközössé g kezdte meg m ködé sé t, 2000 szeptemberé re hatvan f befogadására vált alkalmassá a kollé gium, s í Ey az inté zmé nyelé rte az eredetileg tervezett mé í eté t,
Az é pí tkezé sköltsé geit köZel ké tharmad ré szben a
,,Renovabis", egyharmad ré szben pedig az ,,Equüttm ki)d Holland Alapí tvánqok" fedezté k- A beí uházás öt százalé kához a magyaí állam biztosí tott forrást,
Az alapí tvány a diákok számára a köVetkez iuttatásokat nyú ltia:
- kollé giumi elhelyezé s é s é tkezé s ieiké pes té rí té si
dí j ellené ben,

-

ú tiköltSé g-té rí té S,
isko]ai é tkezé sté rí té se,

tanulmányi ösztöndí jakhoz juttatás,
é vkezdé sié s é vközi rendkí vüli segé lyek,
ingyenes ruha-, cip iuttatás (né met szponzorok

segí tsé gé vel),

- tanulást
- fejleszt ,

segí t eszközök adományozása,
í e]zárkóztató óraadó tanárok biztosí tása,
el ké szí t tanfolyamok f izeté se,
- családi é s szociális ügyek inté zé se,
- ingyenes kulturális programok szervezé se,
- ingyenes külföldi nyári táborozások (partnerszer,
vezeteink segí tsé gé vel),
- szüksé g eseté n tankönyv- é s tanszersegé lyek,

csovcsics Erika

Szegregál-e a roma nemzetisé gi gimnáziam?
Yí ták a royna guerekek oktatdsdnak formájór I
A pé csi Gandhi Gimnázium 1994. óta nyú jt nemzetisé gi ké pzé sthatosztáIyos formában azoknak a roma/cigány diákoknak, akiknek a szülei ú gy gondolták
1gondoliák), hogy a nemzetisé gi identitáS inié zmé nyes meger sí té se büszkesé ggel töltj el a családot, s
akiknek fontos, hogy gyermekeik nekivághassanak a
társadalmilag jobban elismert fe]s oktatással kezd d karriernek, A gyerekek többsé ge ugyanis az oktatás
más, ,,iniegráit" terepein igen nagy valószí n sé ggel
hullana ki, mint felemelé sre é rdemtelen palánta.
Most akkor mi a jó, az üdvös megoldás: együtt vagy
külön? NemzetiSé gi program alapján vagy Sem? Ki a
felel s a kudarcoké rt] a gyelek, a szü] , a család, a tanáí , az oktatási rendszer, a rendszer? A viták hol a ro,
mák bevonásával, hol né lkülük dú lnak, Hol a fejük felett, hol a fejüket követelve, Jó szándé kka] vagy a né lkül, parttalanul é s jottányit sem közelebb a megoldás hoz,

A

szer.z

Kifejl dtek a szónoki fordulatok, melynek hí vószavait haszná]va olyan vé lemé nycsere folyhat a cigány
gyerekek oktatásáról, aminek a valósághoz vajmi kevé s köze van. E hí vószavak jelenté staí ta]ma id ben é s
té í benváltozó, önálló é letet é l, mjt sem tör dve a valóságnak vagy világnak azon szeleté ve], amelyre utalniuk kel]ene. Azé rt jelent ez gondot, meft ennek nyomán születnek a roma gyerekek oktatási kudarcainak
fe]számolására irányuló, jó szándé kú , ámde többnyire
ostoba er feszí té sekt l sem mentes ,,lelemel " cselekvé si programok é s inté zkedé scsomagok,amelyek a befektetett energiához mé rten bosszantóan kevé s

é rzé kelhet é s jóles elé gedettsé getkiváltó eredmé nyt hoznak.
A cigány gyerekek oktatásáról folyó társalgásban
1eggyakrabban tehát a ,,szeglegált - integrált oktatási
forma" szembeállí tásátó1 hallhatunk, ahol az elkü]öní té snek bármilyen formála egyé rtelm en káros, az
együtt oktatás pedig kedvez foiyamatké nt t nik fel,

a pé cst Gandhi Gimnázium iga4atóia.
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