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Összefoglaló 

A tanulmány a cigány szakkollégiumi mozgalom kutatásához kapcsolódik. Elhelyezi a 

mozgalmat a hazai oktatástörténetben, folytonosságokat felfedezve a kora újkori egyházi 

iskolakollégiumokkal és a Nékosszal. A reformáció és ellenreformáció iskolaalapításaihoz 

szembeötlő szervezeti sajátosság köti a cigány szakkollégiumokat: a Keresztény Roma 

Szakkollégiumi Hálózat révén a mozgalom a keresztény történelmi felekezetek szervezésében 

hozott létre új szervezeteket – ez a mozgalom legfrissebb kezdeményezése. A Nékoszhoz 

kapcsolja a szociális gondolat és az új értelmiségi réteg kinevelése, egy mobilitásra 

lehetőséget adó, igazságosabb társadalom gondolata. A tanulmányt a szakkollégista tagság 

körében végzett kérdőíves felmérés eredményeinek ismertetése zárja.  

 

Kulcsszavak: cigány szakkollégium, roma szakkollégium, mobilitás, esélyegyenlőség, 

protestáns kollégiumok, Nékosz 

 

 

A szakkollégium a modernség
2
 intézménye. Az esélyegyenlőség és a társadalmi 

mobilitás a felvilágosodás korának gondolatai, a premodern feudális társadalmak idején ezek 

még nem léteztek. A társadalmi ranglétra fokait nagy lépésekkel szedők, a molnárlegény 

Kinizsi, a parasztfiú Bakócz Tamás, a történelemkönyvek kivételként számon tartott példái 

lettek. A társadalom átjárhatóságának hiányát őrző különös esetekként őrződtek meg a 

kulturális emlékezetben. A felvilágosodással azonban új világ született. A modernségben a 

születés helye, a család, ahová a gyermek érkezik, nem az utolsó szó a kezdődő élet 

történetében. Látni fogjuk ugyanakkor, hogy nagyon is hangsúlyos szó, amely sok mindent 

meghatároz. A szakkollégiumi mozgalmak története abba a nagy történetbe illeszkedik, amely 

a modern társadalmak erőfeszítéseit írja le a mobilitás és az esélyegyenlőség megteremtéséért 

a XVII. század
3
 óta. E történet két nagy hulláma: az egyházi kollégiumi mozgalom, amely 

alatt a protestáns kollégiumokat és az ellenreformáció intézményes válaszait egyaránt értjük, 

és a Nékosz. A második nagy mozgalom sokkal rövidebb időszakot, szűken számítva egy 

évtizedet ölel fel, a Nékosznak tíz év jutott mindössze, amíg a kommunista hatalom 

gleichschaltolta. Hatása azonban nehezen túlbecsülhető. Évszázados szellemi energiákat, 

tartalékokat szabadított fel, nyomot hagyott a XX. század magyar neveléstörténetén. Ezt azért 

is megtehette, mert a létező kollégiumi nevelési hagyomány mellett egy magyar jelenséghez, 

a népi írók mozgalmához, a harmadik út gondolatához is szervesen hozzátartozott, sok 

tekintetben ezekből nőtt ki. A harmadik út nagy ígérete azonban beváltatlan maradt, a háború 

utáni nagyhatalmi arrogancia háttéralkuja a vasfüggöny keleti oldalára sodorta 

                                                 
1
 A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi 

Tudományegyetemen” projekt keretében készült. 
2
 Modernség alatt tanulmányomban a történelem és az eszmetörténet az újkorral kezdődő szakaszát értem, amely 

az embert és az igazságos emberi társadalmat immanens módon, önmagában akarta megalapozni, ezek 

konstrukcióit evilági összefüggéseikből akarta megragadni.  
3
 A történet a XVII. századdal, a protestáns iskolakollégiumok alapításával kezdődik nézőpontunkból.  
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Magyarországot, ahol – utólagos bölcselkedés szerint – nem lehetett esélye ennek a sajátos 

közép-európai progressziónak. Ettől függetlenül a Nékosz hatásához hozzájárult, hogy 

szervesen illeszkedett egy magyar politikai-ideológiai-eszmetörténeti gondolatkörbe, hogy 

ezzel együtt növekedett és bukott el. Az egyházi kollégiumok és a Nékosz-mozgalom között 

is találunk kapcsolatot, még ha ez elsőre meglepőnek is tűnik. A társadalmi haladás, a 

progresszivitás igénye ilyen közös pont. A debreceni kollégium ódon falai a Légy jó 

mindhalálig idejére a konzervativizmussal, esetleg egyenesen a maradisággal kapcsolódhattak 

össze. De biztosan másképp látszott ez a XVII. században az ellenreformáció nézőpontjából! 

A cigány szakkollégiumi mozgalomról ma még nem tehetünk ilyen kijelentéseket, 

hiányzik hozzá a retrospektív nézőpont, ami a legkevésbé hátrány. Azt jelenti csupán, hogy ez 

a mozgalom működik, benne vagyunk, ez most aktív. Az egyházi iskolakollégiumokéhoz 

vagy akár az időben jóval közelebbi Nékoszéhoz hasonlatos alapos, eszmetörténeti kitekintést 

is magában foglaló leírása ezért lehetetlen. Kutatásom ilyen nagy célt nem is tűz maga elé, 

vállalásai ennél szerényebbek, és két fő vonalon haladnak. Egyrészt szeretném feltérképezni a 

cigány szakkollégiumi mozgalom helyét a kollégiumi hagyományunkban, mindenekelőtt a 

fenti két mozgalomhoz képest. Azonosságokat, párhuzamokat, hasonló célokat és 

különbségeket keresek, hogy megérthessem, miként szervesül ez a kezdeményezés a hazai 

kollégiumi hagyományba, mennyiben kapcsolódik hozzá. Másrészt szeretném leírni, kik e 

mozgalom résztvevői, kik e szakkollégiumok tagjai. Utóbbi leírását a statisztikai módszerek 

közül a kérdőíves lekérdezés alapozza meg. Pillanatkép ez a szakkollégiumok tagságáról: kik 

ők, honnan jöttek, hol nőttek föl, milyen egyetemi/főiskolai szakra járnak, mit várnak 

szakkollégiumuktól, milyen munkát végeznek intézményükben stb. Az alapsokaság 

demográfiai leírását attitűdvizsgálat egészíti ki, amely alapján különböző 

magatartásmintázatokat kísérlek meg kimutatni. Ez hivatott valamelyest pótolni az egyéni 

életutak mélyebb elemzését, amely a kutatásnak ezen szakaszában nem kapott helyet. A 

kutatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a 

Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat és a PTE BTK „Oktatás és Társadalom” 

Neveléstudományi Doktori Iskola támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. 

 

 

Felvilágosodás, esélyegyenlőség, mobilitás 

 

A kultúra és az oktatás a polgári társadalom születésével párhuzamosan vált 

kivételezett társadalmi csoportok privilégiumából köz-üggyé, köz-oktatássá. Ekkor lép elő 

társadalmi jelenséggé, abban az értelemben, hogy már mindenkire vonatkozik, többé már nem 

csak a kiváltságosok számára elérhető. A jogállamiság területén az egyenlőség gondolata 

jogegyenlőségként jelentkezett: a törvény előtti egyenlőséget kezdték érteni alatta. Ez nem 

volt addig magától értetődő, a feudalizmusban társadalmi csoportonként eltértek a vonatkozó 

törvények. Más törvénynek engedelmeskedett a földesúr, mint jobbágya, és az 

engedelmeskedés fokát, ha szükségessé vált, más bíróságon ítélték meg. 

A közoktatás kiépítése, amely csak a XIX. században kezdődött el, nem csak az 

egyenlőség gondolatának szolgálatában állott. Vele született meg az állam legnagyobb 

magatartásirányító szervezeti rendszere, amelyen keresztül a legjobban, leghatékonyabban tud 

hatást gyakorolni állampolgáraira, még azelőtt, hogy elérnék felnőttkorukat. Kétirányú 

kapcsolat tere az iskola, ahol a felnövekvő/feltörekvő egyén találkozik a társadalommal. Ez a 

társadalom, illetve az állam legjobb esélye a következő nemzedékek magatartásának 

befolyásolására. Ezt a lehetőséget azonban nem a modern, bürokratikus tömegállam fedezte 

fel, hanem rögtön születése után a reformáció. Luther az Istennel való közvetlen kapcsolat, a 
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hit általi (sola fide) üdvözülés tanával alapozta meg a protestantizmust. Ehhez azonban a 

híveknek anyanyelvükön kellett elérhetővé tenni a Bibliát, tehát egyrészt le kellett fordítani, 

másrészt meg kellett őket tanítani olvasni. A legegyszerűbben fogalmazva ez a protestáns 

kollégiumi mozgalom kialakulásának jól ismert oka. Erre válaszolt az ellenreformáció a 

jezsuita kollégiumokkal. Így kapott a kora újkori magyar kollégiumi mozgalom egyházi és 

vallási jelleget. Okai, szervezői, tanárai, iskolái mind az intézményes vallásossághoz 

kapcsolódtak.  

Ahogy az oktatás, úgy a társadalmi felemelkedésként értett mobilitás sem létezett mai 

szervezett, támogatott formájában a premodern, feudális társadalomban, amelyben a születés 

generációkon át meghatározta a társadalmi helyzetet. A felfelé mozgás számon tartott 

kivételként volt lehetséges. A polgári társadalom azonban startegyenlőséget hirdetett, ezért 

válhatott a mobilitás mértéke a társadalom életképességét, működőképességét, és 

mindenekelőtt igazságosságát jelző mutatóvá. Ez szintén az intézményes oktatással 

kapcsolódott össze: a felemelkedés lehetőségének színtere az iskola lett. A születés nem volt 

többé halálig tartó ítélet, az éppen következő nemzedék esélyt kapott a felemelkedésre. Esélyt, 

lehetőséget, de sohasem garanciát. Ez a folyamat évszázadok óta épül ki a modern 

társadalmakban, és egészen biztosan nem működik tökéletesen máig sem. A magyar 

iskolarendszert kritizálók éppen a mobilitás korlátozottságára hívják fel újra és újra a 

figyelmet. Ha a magasabb gazdasági és kulturális tőkével rendelkező családok gyermekeinek 

biztosít csak az oktatás tartós bent maradást és előmenetelt, az a rendszer működési zavarát 

jelzi, amelyet a kritikai szociológia óta igyekeznek szociológusok és oktatáskutatók mind 

pontosabban feltárni. Tanulmányomnak nem ez a közvetlen témája, de ki kellett ezekre az 

evidenciákra térnem, hiszen fő állításom, hogy a mobilitás legyen a cigány szakkollégiumi 

mozgalom eredményességének mutatója. Ha érdemben képes növelni a bekerülők kulturális 

és társadalmi tőkéjét, jobb esélyeket biztosítva ezzel a munkaerőpiacon a gazdasági tőke 

gyarapítására is, akkor ez egy jól működő mozgalom. A mobilitás mértéke a nemzedéki és az 

egyéni életpálya szemszögéből vett értelmezést egyaránt kaphat, lehet tehát inter- vagy 

intragenerációs. Az intergenerációs mobilitás során a család adja a viszonyítási pontot, az 

egyén szüleihez képest változtatja meg a társadalomban elfoglalt helyét. A kora újkorban 

jellemzően erről beszélhetünk. Ha írástudatlan, iskolázatlan szülők gyermeke elvégezte az 

elemi iskolát, elsajátította az írás, olvasás, számolás alapfokú kézségeit, akkor az 

intergenerációs mobilitás előnyeit élvezhette. Az intragenerációs változás során az egyén saját 

életpályája alatt változtat csoportot. Ez a mai társadalomban vált gyakoribb jelenséggé. A jól 

tagolt, modern iskolarendszer ad erre lehetőséget, akár horizontális (újabb szakma 

megtanulása), akár vertikális (esti és levelező tagozatok) irányban. Ha a cigány 

szakkollégiumokat a mobilitás csatornáiként értelmezzük, akkor meg kell tudnunk mondani, 

hogy kik veszik igénybe, kik tudnak élni vele, vagyis kik számára elérhető a mobilitás 

lehetősége.  

A státusváltás esélye nem választható el az ellentétes irányú folyamattól, a 

szelekciótól. A rejtett szelekció ad releváns szempontokat a kutatás szempontjából. 

Működtek-e a szakkollégisták által az érettségéiig látogatott közoktatási intézményekben 

tagozatos osztályok? Jártak-e ezekbe a mai szakkollégisták, vagy éppen kimaradtak belőlük? 

Rekonstruálható-e utólag, hogy mire épült a tagozatos vagy bármilyen csoportok 

összeállítása? Ezekre mélyinterjúk során kaphatnánk igazi válaszokat, a kérdőíves lekérdezés 

ennek a témának már csak a felszínét érheti el. A tagozatok létére vonatkozó kérdések a rejtett 

szelekció manifeszt formáját utólag is felfedhetik előttünk. A látens rejtett szelekció 

összetettebb jelenség, településszerkezeti, időbeli, nyelvhasználati és magatartási tényezőkből 

áll össze. A rejtett tanterv hallgatólagos megállapodások összessége, amelynek azok a diákok 
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tudnak megfelelni, akiknek viselkedési kódjai a tanárokéhoz a legközelebb állnak. Ezt szintén 

csak mélyinterjúkkal lehetne feltárni, ahogy az időhöz való viszonyt is. A nyelvhasználat 

utólag nem rekonstruálható. A látens rejtett szelekciós mechanizmusok közül a 

településszerkezet érvényesülése mérhető a kérdőívekkel, ennek eredményeit a tanulmány 

végén ismertetem. A földrajzi okokból eredő látens szelekció különösen jellemző 

Magyarországon, ennek történeti okai vannak. A trianoni békeszerződés Budapest kivételével 

a polgári hagyományokkal rendelkező nagyvárosokat elcsatolta Magyarországtól. Az erősen 

központosított magyar településhierarchia következménye a közoktatás területileg adott 

minőségi egyenetlenségében, sőt elérhetőségében jelentkezik. A település, ahová az egyén 

születik, maga szelekciós tényező, ennek hatása a szakkollégiumi tagság kérdőíves 

lekérdezésével jól kimutatható. Ha a tagság mögött működő családok nagyvárosokra, 

megyeszékhelyekre koncentrálódnak, az rossz jel, mert a településszerkezeti látens rejtett 

szelekcióra utal. Ha az adatközlők származása földrajzi elhelyezkedés szerinti heterogenitást 

mutat, az jó irányt jelez, akkor e tekintetben jól működik a magyar közoktatás, a születés 

helye nem válik szelekciós tényezővé, nem erodálja végletesen a mobilitás esélyeit.  

A startegyenlőség és az egyenlőség között nagy különbség van, a polgári társadalom 

nem egalitárius társadalom, csak hierarchiáját alapozza meg másban, mint a premodern 

társadalmak. A feudalizmus a születés jogában látta a jó társadalmi tagozódás megalapozását, 

ennek helyére léptek a tanulásban és a munkában tanúsítható érdemek. Ez a meritokrácia 

idealisztikus elképzelése, amely távoli alapját, a kollégiumi mozgalomhoz hasonlóan, a 

protestáns szellemiségben találja meg. A reformáció etikája ismerte fel az erényt a polgári 

munkában. 

 

 

Debrecen, Patak, Znió  

 

A kollégiumi hagyomány egyházi hagyomány, a bevezetésben említett okok miatt a 

reformáció során született. Számos jelenség, működési, intézményi sajátosság ered innen, 

amelyek azonosítása és folytatólagosságának vagy éppen hiányának felmutatása új 

szempontokkal gazdagítja a cigány szakkollégiumi mozgalom kutatását. Ehhez legalább 

vázlatosan az egyházi iskolakollégiumok, majd a Nékosz mozgalmát ismertetnünk kell, hogy 

releváns szempontokat találjunk. 

A protestáns iskolamozgalom együtt született a kereszténységet megújító reformmal; a 

XVI. században jelentek meg Magyarországon is első intézményei.  A vallásgyakorlást és az 

iskolaügyet összekapcsolta a mozgalom, felismerték az intézményes oktatás és a vallástanítás 

összekapcsolásának lehetőségét. A mintát a német protestáns egyetemek és iskolák 

tapasztalatából vették át (PATAKI, 2005: 54). A népoktatás fontosságának, az elemi ismeretek, 

az írás-olvasás tudományának elsajátítását a reformáció saját vallásgyakorlata miatt is 

fontosnak tartotta. Az iskolázás, a „népi értelmiség” kinevelésének igényeként: ez a XX. 

század elején a népi írók szellemiségében fog felbukkanni, innen veszi át a Nékosz, és meg 

fogjuk találni a cigány szakkollégiumi mozgalom célkitűzései között is. A 

diákönkormányzatiság, az önigazgatás autonómiája szintén a protestáns német egyetemek 

öröksége. A protestáns egyházszervezés strukturális sajátszerűségei tették lehetővé az 

önkormányzatiság alapjainak kialakulását. Szervezeti hierarchia helyett hálózatszerűen 

építették ki egyházi intézményrendszerüket, és a folyamatba világiakat is bevontak (presbiteri 

rendszer). Ez tette lehetővé az önigazgatás gondolatának újkori megjelenését, amely ily 

módon eredetileg egyházi eredetű. Modellje a wittenbergi egyetemi autonómia és az 

ösztöndíjakkal, azok elosztásával való önálló gazdálkodás lehetősége. Ezek szétosztására 
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nemzetenként tagozódó diákegyesületek, bursák alapultak. Elsőként jött létre magyar bursa 

Wittenbergben 1555-ben (PATAKI, 2005: 63). Ezt irányította az évente választással kijelölt 

senior; először a magyar kollégiumok történetében Méliusz Juhász Péter viselte a tisztséget. A 

senior hívta össze és vezette az egyesületi közgyűléseket, és rendezte a vitás kérdéseket, 

panaszokat. A diáklétszám növekedésével konfliktusok jártak, fegyelmi vétségek egymás 

vagy a városi polgárság sérelmére egyaránt történtek. Ezekről már csak azért is tudunk, mert 

készültek róluk feljegyzések, az eljárások miatt a kihágások, összetűzések, verekedések a 

mindennapi élet legjobban dokumentált eseményei. A vizsgálati és szankcionálási eljárásokba 

immár a diákságnak is beleszólása volt, a diáktestületek fegyelmi bírósági jogkörrel is 

rendelkeztek. Az önkormányzatiság egységét a diákok és tanárok közösségében, a coetus 

scholasticusban találjuk meg (PATAKI, 2005: 66). A kollégiumok kevés tanári álláshelyet 

tudtak fenntartani, ez is indokolta a diákok bevonását az önkormányzásba. A 

működőképesség biztosításához erős közösségi identitást kellett kialakítani, amely a belső és 

külső kapcsolatok szabályzását egyaránt segítette. A coetusba való felvétel liminális 

eseményként működött a diákság életében, amely erős közösségi érzést hozott létre, és az 

önidentifikációba is beleíródott. A címerek és jelképek mellett a kollégiumokat az öltözködési 

szokások is megkülönböztették. A felvétel ünnepélyességét a rektori kézfogás, az anyakönyvi 

bejegyzés és a fogadalomtétel teremtette meg. Utóbbival kezdődött az új tisztségviselők 

hivatali ideje is. A mai cigány szakkollégiumok identifikációja vélhetőleg kevésbé határozott. 

Névválasztásuk, esetleges jelképhasználatuk szolgáltat a kérdésben releváns adatokat. 

A coetus scholasticus világáról sokat elárul a debreceni kollégium XVIII. századból 

fennmaradt esküjének szövege, amelyben a diák megfogadja: „a collégium jó rendje, 

nyugalmas egysége és hírneve ellen sem nyíltan, sem titokban és semmi szín alatt sem 

cselekszem, különösen pedig a collégiumban semmi zűrzavart, lázadást, összeesküvést nem 

keltek, másokat azokra nem ösztökélek, sem másokkal ily dolgokban egy követ nem fújok; 

sőt az efféle mozgalmakat, mihelyt róluk értesülök, elöljáróimnak kellő időben feltárom.” 

(PATAKI, 2005: 67) Lázadás, zűrzavar, széthúzás, összeesküvés – ezek a XVI. századi, három 

részre szakadt Magyarország irodalmának, és protestáns jeremiádköltészetének toposzai, 

amelyek a nép bűnei kiváltotta isteni büntetésre vezették vissza Magyarország hanyatlását, a 

török és osztrák pusztítást. Az ország sorsának a közös bűn (elsősorban a széthúzás) és 

bűnhődés paradigmájában, az ószövetségi elbeszélésre alapított értelmezése a protestáns 

teológiából érkezett, és így kerülhetett be a debreceni diákeskü szövegébe. A coetus 

scholasticust a rektor vezette, a diákság választott tisztségviselői és önkormányzata révén 

gyakorolhatta jogait. Máig működő egyetemi modell ez, amelyet a cigány szakkollégiumok 

szervezeti és működési szabályzataiban is meg fogunk találni. A seniori tisztség ekkor már 

létezett, a külföldi diákok bursáinak intézményéből származik. Az irányítást a contrascribával 

(ellenőr) osztotta meg. A senior munkáját közvetlenül segítette a collega vagy provisor. 

Felelősök és tisztségviselők kidolgozott közössége működtette a coetust. Az adományokról az 

explorator és a coquus gondoskodott, emellett választottak kapuőrt (ianitor), napost 

(oeconomus), éjjeliőrt (vigil), praebitort (a kenyér és bor kezelője), fűtőt (calefactor) és 

konyhafőnököt (culinarium inspector). Külön posztot töltött be a mosogató (later), a beszerző 

(dispensator), a reggeli ébresztő (apparitor) és a diáktanár (praeceptor publicus). Az esküdt 

diákokkal (őket nevezték eredetileg jurátusnak), a gazdasági felelőssel és a könyvtárossal 

együtt képezték a 12–15 fős senatus scholasticust. A gazdálkodást a senior felügyelte, hiszen 

a kollégiumok jelentős gazdasági működést folytattak. Az adományok mellett mezőgazdasági 

és ipari tevékenységekkel egészítették ki jövedelmüket. A szegény családok gyermekei 

szolgadiákként kerülhettek be a kollégiumokba, lakhatásért és kosztért a nagyobbak famulusai 

vagy a kollégium neuterei lettek. A diákok vezető tisztségviselői és a tanárok együtt alkották 
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a sedes scholasticát, az iskolai törvényszéket. A pénzbüntetéstől az élelem megvonásán és a 

korbácsoláson át egészen a végleges kicsapásig büntetőeszközök széles spektrumát 

alkalmazták. 

Nem önmagában a külföldi egyetemeken elsajátított újkori tudományos ismeretek 

jelentettek nóvumot, hanem a részvétel ebben az újfajta, részben önszervező és önigazgató 

intézményi struktúrában. Ez biztosította azt az újfajta szocializációs közeget, amelyben 

kibontakozva az immár gyakorlatban is elsajátított progresszív gondolatokkal térhettek haza a 

diákok. A közösség fenntartásához szükséges feladatokat diákok látták el, akik a gyakorlat 

során tanultak bele az önkormányzatiságba. A máig hiányosnak mondott, lassan épülő magyar 

civil társadalom gyökereit találjuk ebben a hagyományban. A polgári társadalom új, a 

feudalizmust felváltó intézményrendszere kezdett kiépülni, amelyben az iskolai rektor 

javadalmazását már nem a földesúr, hanem a polgárokból álló városi tanács fedezte. Az 

oktatási intézményrendszer felépítésében egyháziak és laikusok együtt vettek részt, a városi 

polgárság és az új hitre tért nemesek egyaránt támogatást nyújtottak. A működtetés során a 

finanszírozás gondjait általában a városi tanácsok viselték, míg a tanítás rendjére az 

egyházközösségek ügyeltek, utóbbi testületben – és ezzel az adott iskola szellemiségének 

meghatározásában is – a prédikátornak fontos szerep jutott. A protestáns iskolaalapítási 

hullám végét az ellenreformáció, a Rákóczi-szabadságharc bukása és ez Erdélyi Fejedelemség 

hanyatlása hozta el. De addig valóságos iskolarobbanásról beszélhetünk. Az 1500-as évek 

végén, Luther 95 pontja után egy évszázaddal, már 160 iskola működött a Királyi 

Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség területén együttesen. Ennek több, mint 4/5-e, az 

unitáriusokkal együtt 134 intézmény protestáns iskola volt, a többi 26 katolikus (PATAKI, 

2005: 57). Az 1680-as évekre a protestáns iskolák száma Erdélyt nem számítva meghaladta az 

1300-at, de ebből a század végére a kedvezőtlen történelmi viszonyok miatt 900-at bezártak 

(PATAKI, 2005: 75).  

Az iskolaalapítások a településszerkezeti egyenlőtlenségeket is igyekeztek orvosolni, 

az újonnan létrehozott protestáns iskolák sokszor kis lélekszámú helységekben találtak 

otthonukra. A Bocskai-felkelést lezáró bécsi béke 1606-ban megerősítette a szabad 

vallásgyakorlást, ez továbbra is lendületben tartotta a magyar reformációt. Az 1600-as évekre 

a lutheránusok a szabad királyi városokban már 22 gimnáziumot működtettek, ehhez társult 

további 60 kisebb gimnázium és 51 elemi iskola különböző falvakban (PATAKI, 2005: 57). A 

mennyiségi bővülést minőségi emelkedés kísérte: a külföldön tanuló magyar diákok száma 

nagyságrendekkel emelkedett az időszakban. Kérdőíves módszerrel szintén jól mérhető, hogy 

a cigány szakkollégiumok tagjai élnek-e a hosszabb-rövidebb ösztöndíjak lehetőségével. 

Ahhoz már mélyebb vizsgálódás kellene, hogy ehhez mennyiben járult hozzá a 

szakkollégiumi tagság ténye, de ez a hozzájárulás feltételezhető, illetve jelzi ezt, ha a tagság 

körében magasabb arányban találunk olyanokat, akik tanultak már ösztöndíjjal külföldi 

egyetemen. További kérdés, hogy felfedezhető-e trend a célországok kiválasztásában. Ilyen 

trend volt a középkorban a párizsi és észak-itáliai egyetemek látogatása, a reformáció idején 

pedig a német, holland, angol intézményeké. A XVI. században ezernél több magyar diák 

fordult meg a protestáns felsőoktatás külhoni fellegváraiban. A lutheránusok Wittenbergbe, a 

reformátusok Marburgba, Heidelbergbe, valamint angol és holland intézmények felé 

igyekeztek. A nagy egyetemek vonzerejét egy-egy neves professzor adta, Wittenbergben 

például Melanchton tanított évtizedeken át. A peregrináció a ma szokásosnál hosszabb ideig 

tartott, 6–8 évig is elhúzódhatott, és több intézményre is kiterjedt. Ez ma nyilvánvalóan nem 

így van, a jellemző időtartam fél és egy év közé tehető, és jellemzően egy országba, illetve 

intézménybe irányul a tanulmányút. Ugyanakkor az évekig tartó külhoni tanulmányutak 

gyakorlata érthetővé teszi, hogy miben rejlett a kora újkori mennyiségi iskolarobbanás 
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minőségi fedezete. A diákok a korabeli Európa legújabb tudományos eredményeivel, de 

mindenekelőtt haladó gondolataival és eszméivel tértek haza. A külhoni egyetemi 

tanulmányok nyelvi korlátait az európai felsőoktatás közvetítő nyelve, a latin oldotta fel.  

A kollégiumok körül ún. partikuláris iskolahálózat épült ki, ez tette lehetővé, hogy 

évszázadokon át fennmaradjanak. Ezek a „beiskolázási körzetek” kölcsönös, kétirányú 

folyamattal biztosították a hosszú távú fenntarthatóságot. Egyrészt diákutánpótlást adtak, 

másrészt gyakorlatot, végül állást kínáltak a tanári pályára lépőknek. De fontos szerephez 

jutottak az adománygyűjtő körutak alkalmával is, ha szállást kellett biztosítani. 

Szupplikációra, gyűjtőkörútra nyaranként indultak párosával a diákok. Ellenszolgáltatásként 

alakult ki, hogy az idősebb diák, a szupplikáns prédikált, istentiszteletet tartott, ezt már 

legációnak hívták. Ezt a szerepet ma vélhetően a pályázatok töltik be, erről a kérdőíves 

lekérdezés szolgáltat adatokat. A seniorokkal készítendő mélyinterjúk fogják feltárni, hogy 

ma a forráskutatás milyen más módjait alkalmazzák. 

A jelentősebb intézmények nem csak a kisebbek számára működtek központként, 

hanem testületi jelleggel, ma úgy mondanánk, hálózatba szerveződtek. Tanáraik és diákjaik 

számára egyaránt átjárhatóságot, ha kellett, menedéket biztosítottak. Amikor 1671-ben II. 

Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia katonai erővel űzi el a sárospataki kollégium és 

partikulái diákjait és tanárait, akkor a pataki coetus könyvtárával és nyomdájával együtt 

Debrecenben menedéket talál. Sárospatakra csak a Thököly-felkelés idején tudnak 

hazatelepülni. A hálózatiság, illetve a testvériség tudata mellett az önkormányzatiság tette 

lehetővé a pataki kollégium értékeinek megóvását a XVII. század végének viharos 

évtizedeiben. A rendszerszerű szerveződés a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 

létrejöttéig valószínűleg nem volt jellemző a cigány szakkollégiumokra, ez ebben kínál új 

lehetőségeket. A protestáns kollégiumok hagyományosan az ún. kurucos
4
 szellem őrzői 

(aulikus nézőpontból: fészkei) voltak. Ez adta az attitűdvizsgálat gondolatát: a kérdőíves 

lekérdezés igyekezett beazonosítani a Magyarországon jellemző, a napi politikától függetlenül 

létező értelmiségi attitűdök valamelyikét. A debreceni, pataki kollégiumok története a nagy 

tanáregyéniségek története is. Műveltségére, képzettségére épülő tekintélye, a jó autoritás 

szervező ereje nagy hatást gyakorolt diákjaira; Apáczai Csere János, Geleji Katona István 

vagy Mélisz Juhász Péter emlékezete máig őrzi ezt. A szakkollégiumok vezető egyéniségei a 

Nékoszban és a legújabb kori, rendszerváltás előtti szervezetekben is nagy szerepet kaptak, 

ezeket a visszaemlékezésekből (MAJZIK, 1991; MAJZIK, 1992; MICHELLER, 1996) könnyű 

rekonstruálni. A vezető tanárok, seniorok hatását a mélyinterjús kutatás fogja érdemben 

feltárni, de a kérdőíves lekérdezés is tartalmazott erre vonatkozó kérdéseket. 

 

 

Holnapra megforgatjuk  

 

Ha a reformációt szokás az iskolarobbanással összekötni, akkor elfogadhatjuk Göncz 

Árpád találó kifejezését a Nékoszra, a tehetségrobbanást. A Népi Kollégiumok Országos 

Szövetségének mozgalmában (1939–49) a lehetőség találkozott a mobilitás évszázados hiánya 

okozta rejtett tartalékokkal, amelynek nemzedéknyi értelmiségi, tudós, művész elindulása, 

sikeres pályája lett az eredménye. A mozgalom nem ölthetett volna ilyen méretek az egyházi 

iskolakollégiumok részben élő, részben történeti hagyománya nélkül. A protestáns és jezsuita 

intézmények a vallásgyakorlathoz kapcsolódtak, a Nékosz világi, sok tekintetben – saját 

                                                 
4
 A szóhasználat itt csupán a nemzeti függetlenség és a katolikus Bécsi Udvarral szembeni ellenzékiség 

eszméjére utal, és kissé anakronisztikus, hiszen a protestáns iskolakollégiumok jóval a Rákóczi-szabadságharc 

előtt alapíttattak.   
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szocialista eszmei hagyományai miatt – antiklerikális mozgalom volt, de erős ideológiai 

alapokkal. A népi írók két háború közötti eszmeisége, a népi demokrácia, a magyar harmadik 

út víziója jelentette a szellemi gyökereket. Harmadik útnak nevezték, mert a totalitárius 

kommunista diktatúra és a szabadversenyes, nagy társadalmi különbségeket eredményező 

kapitalizmus közötti alternatívát kereste. Ha az európai politikai eszmetörténet három 

meghatározó irányzatához képest értelmezzük, akkor egyértelműen a szocializmus egy 

változataként jelentkezett bizonyos liberális és konzervatív vonásokkal. Belpolitikai 

koncepcióként a szélsőjobb nélküli politikai heterogenitást kínálta, amelyet hosszú távon a 

kisgazda, demokrata, szocialista és polgári erők versengése, együttműködése, valamilyen 

koalíciós formája alapozott volna meg. Külpolitikai stabilitást a Duna menti országok 

megbékélése, az európai orientáció és a Szovjetunióval szembeni semlegesség adott volna. A 

nagyhatalmak kijelölte érdekszférák, az utólag megismert paktumok miatt ma már 

egyértelmű, hogy a harmadik út miért nem válhatott történelmi realitássá. Struktúrájában 

azonos működési mechanizmus verte szét a népi kollégiumokat is. A mozgalmat elítélő 1948. 

évi párthatározat a kommunista rezsim terméke volt. Minden szerveződést feldaraboltak vagy 

saját ernyőszervezetükbe olvasztottak: ebből egy politikailag aktív diákmozgalom a 

legkevésbé maradhatott ki. Akárcsak a harmadik út esetében, nem a progresszió fáradt el, nem 

a koncepció volt elhibázott, egyszerűen a kül- és belpolitikai környezet elfojtotta a törekvést. 

A protestáns kollégiumok mögött a vallás, a Nékosz mögött a népi gondolat, a 

harmadik út állt eszmei alapként, de más közös pontokat is találunk. A nyitottság a 

mobilitásra, az értelmiség kinevelésének programja és mindenekelőtt az önkormányzatiság 

gyakorlata századokon át is összeköti őket. Az önkormányzati autonómia gondolatának 

kiterjesztését a finanszírozás gyakorlatában találjuk meg. A protestáns kollégiumok azért 

ereszthettek gyökeret a magyar társadalomban, mert a városi tanácsok polgársága, az áttért 

nemesség, de a falusi közösségek is támogatták, a saját közösségük jövőjének kérdéseként 

kezelték. Az adományokat a legációs körutakon istentisztelettel, prédikációval viszonozták a 

nagyobb diákok. A Nékoszt szintén társadalmi támogatottsággal rendelkezett, és ez anyagi 

formában is jelentkezett. De minden hasonlóság között a legfontosabb, hogy a protestáns 

kollégiumok először adtak intézményes, rendszerszerű lehetőséget a magyar társadalom 

történetében a tanulás révén való felemelkedésre. A nemesi ifjak és az egyre tehetősebbé váló, 

bár Magyarországon mindig vékony réteget jelentő polgárság gyermekei mellett paraszti, 

jobbágyi származású diákok jelentek meg az oktatásban, és előrejutásuk már egyre kevésbé 

számított feljegyzésre érdemes kivételnek. Ez a mentalitásbeli változás érkezett a protestáns 

kollégiumokból, és ez adta a Nékosz öntudatának alapját, ez került át a népi írók 

közvetítésével a negyvenes évek mozgalmába. 

A harmincas évekbeli népi írók hulláma közismert. Irodalomtörténeti szempontból ez 

a kortárs társadalom valóságának igényét, leírhatóságának, megragadhatóságának, és 

mindenekelőtt megváltoztathatóságának hitét, valamint a szociográfia műfaji fellendülését 

jelentette. Ez a bizonyos társadalmi valóság oktatástörténeti és oktatásszociológiai 

szempontból iskolázottsági elmaradottságot hordozott. A népesség több mint harmadát kitevő 

szegényparasztság gyermekeinek számaránya sem a középiskolákban, sem a felsőoktatásban 

nem érte el a 2%-ot. A városi munkásságnál ugyanez az arány 4% alatt maradt. Ez a 

harmincas évek magyar társadalmának súlyos válságtünete, a társadalom végletes 

konzerválódását, a mobilitás lehetetlenségét, milliós lélekszámú tömegek reménytelen 

megrekedtségét jelzi. 
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Az intézményes alapot a Boros Lajos
5
 vezette Parasztfőiskolások Közösségének 

alapítása adta 1939-ben. Az első parasztkollégium a Turul Szövetség Bolyai Kollégiuma lett, 

1940 februárjában indult, ekkor született a mozgalom, amelynek ereje abból is származott, 

hogy ez a mozgalmiság valóban dinamikus szervezettséget jelentett, és ez az 1940-es évek 

elején a szélsőjobbról érkezett. A Turul Szövetség az I. világháború után alapított bajtársi 

egyesületek
6
 egyike, egyúttal a korszak legnagyobb felsőoktatási diákszervezete. 

Szélsőjobboldali, antiszemita, fasiszta félkatonai szervezet, amely ugyanakkor 

németbarátsága miatt kritizálta a Horthy-rendszert német- és zsidóellenes őrségváltást, 

Magyarországnak a keresztény parasztságra alapozott megújítását követelte. Politikai 

törekvéseibe jól illeszkedett a parasztkollégium gondolata, nem véletlenül történt 

pártfogásában az első alapítás.  

A népi kollégiumi mozgalom a Bolyai Kollégium 30 majd 50 diákjával indult a 

budapesti Király Pál utcában, majd az Áldás utcai általános iskola tetőterében (PATAKI, 2005: 

18). A Turul Szövetség ideológiája és működésmódja éles ellentétben állt a kollégiumi 

eszméről eddig elmondottakkal. A gyors eltávolodás és az 1942-es szétválás éppen azt jelzi, 

hogy ez a hagyomány létezett a magyar társadalomban, és a születő intézmény hamar 

levetette magáról az önkormányzatiságot lehetetlenné tevő fasiszta, félkatonai Turul 

Szövetséget. Az újonnan megalakuló Györffy István Kollégium már saját autonómiájáért 

fellépő szervezetként jön létre, amely megtartja az eredeti gondolatot, a paraszti értelmiség 

kinevelésének programját. Ugyanakkor a mozgalmi jelleg baloldali alakjában jelenik meg 

újra. A háború közepén alakult Györffy István Kollégium az antifasiszta fronttal épít ki 

kapcsolatokat, és ezek a kapcsolatok az illegális kommunista szerveződéssel való 

kapcsolatokat is jelentették. Ez a fellendülést és a későbbi gyors bukást egyaránt 

meghatározta, de az antifasiszták oldalán harcoló kommunisták egészen más színben tűntek 

fel a világháború közepén, és megint más színben a negyvenes évek végén, amikorra minden 

belső ellenállást erőszakkal felszámoltak, és totális hatalomátvételt hajtottak végre, amelynek 

a Nékosz is áldozatul esett, noha kiépítésében közvetve maga is részt vállalt. A Györffy István 

Kollégium a háború után kezdett bővülni: 1945-ben alakult meg a Petőfi Sándor Népi 

Kollégium. A Népi Kollégiumokat Építő Mozgalmat 1946. július 10-én hirdették meg a 

Györffy Kollégium évzáróján. 1948 nyarán érte el a mozgalom a nagyságrendjével 

szokásosan összekapcsolt működési adatokat: másfélszáz kollégium alkotta hálózatban kb. 

10 000 népi kollégista tanult. Ebben az évben azonban Magyarország már egy évvel a 

kékcédulás választások után van, és ugyanebben az évben történt a Magyar Kommunista Párt 

és a Szociáldemokrata Párt egyesülése, a Magyar Dolgozók Pártjának létrehozása. A 

pluralizmus felszámolásának gyakorlata gyorsan folytatódott a politikai vezetés legfelső 

szintjeitől a társadalom alsóbb régióiig. Ez a Nékoszt sem kerülhette el, hiszen a jól 

szervezett, könnyen mozgósítható fiatal egyetemi hallgatói tagság dominálta mozgalom 

gyorsan kényelmetlenné válhatott volna a hatalom számára. A felszámolás ebben az esetben is 

beolvasztással történt. A Nékosz III. közgyűlése 1949. július 10-én maga hozta meg az 

önfelszámoló határozatot, és a döntést a csatlakozásról az állami kollégium hálózathoz 

(PATAKI, 2005: 19).  

A mozgalom története előzményeivel együtt, tágan értelmezve is egy évtizedet ölel át, 

szűken mérve kereken három évig működött. Mégis olyan identitásmintázatot alakított ki, 

amely önmagában jelzi jelentőségét, és amely képes volt a magyar közösségi emlékezet egyik 

                                                 
5
 Boros Lajos matematika szakos volt, de a korra és a mozgalomra jellemző módon a néprajz iránt is hevesen 

érdeklődött. 
6
 Ilyen volt még az Ébredő Magyarok Egyesülete, az Etelközi Szövetség és a Magyar Országos Véderő 

Egyesület. 
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alakzatává válni. Ebben ugyan nagy jelentősége volt Jancsó Miklós Fényes szelek (1968) 

című filmjének, de az is figyelemre méltó, hogy felszámolása után majd két évtizeddel is 

izgalmas témát szolgáltatott a mozgalom, és hogy éppen erről készülhetett el éppen ez a film. 

Jancsó filmjének a tánc gesztusaival metaforizált, a hatalmi viszonyokat a térbeli 

viszonyokkal kifejező, a realista beszédmódtól elemelt filmnyelve nem jelentett volna 

semmit, nem lehetett volna értelmezhető, ha a Nékosz nem élt volna a közösségi 

emlékezetben. Ennek számos oka volt. A mozgalom a magyar társadalom évszázados 

elmaradottságának egyik legfőbb okozóját, a mobilitás hiányát, a társadalom posztfeudális 

jellegét igyekezett enyhíteni. A társadalom merevsége nemcsak azért problémás, mert a 

modernségben konstruált, a felvilágosodásban gyökerező fogalmaink szerint igazságtalan, 

hanem azért is, mert kontraproduktív. Lehetőségek híján az elmaradott térségekbe 

születetteknek nincs esélyük a felemelkedésre, kulturális, társadalmi és nem utolsósorban 

gazdasági tőkéjük gyarapítására. A magyar ugar témája a két háború közötti közgondolkodás 

már a századelőtől fontos alakzata lett, ez a klasszikus modernség lírájától, Adytól a népi 

írókig, a szociográfiáikig sok helyütt megjelent. Ezek a törekvések értek mozgalommá a 

Nékoszban, amely nem felülről indított törekvés volt. Indulásában az önszerveződés és az 

identitás meghatározásának saját gesztusait találjuk. Robbanásszerű fejlődése, kipattanása 

azért történhetett, mert létező igényre válaszolt. Bukásában saját mértékét messze meghaladó 

erők játszottak közre, legnagyobb perspektívából nézve egyszerűen a történelmi környezet 

nem tette lehetővé tartós működését. 

A Nékosz és a legújabb kor szakkollégiumi mozgalma között közvetlen a kapcsolat. 

Az 1970-ben alapított Rajk László Közgazdász Szakkollégium vállaltan ezt a hagyományt 

élesztette fel. Az azóta is épülő szakkollégiumi mozgalom ugyan nem ezeknek az eszmei –

vagy sokszor politikai – törekvéseknek a folytatója, de az intézményes szerveződés modelljét 

mindenképpen a Nékoszban, a gondolat ősmodelljét a protestáns iskolakollégiumokban 

találjuk meg. Ugyanakkor a Nékosz fontos sajátossága, hogy egyedüliként volt képes alulról 

szerveződni. Ezt ideológiai beágyazottsága tette lehetővé, amely a problémának, a magyar 

parasztság elmaradottságának túlérettségével, a kialakult szituáció makrotársadalmi és 

történelmi léptékű tarthatatlanságával
7
 összefüggésben együtt volt képes a népi kollégiumi 

mozgalom dinamizmusát biztosítani. A protestáns kollégiumokat a reformáció hulláma és az 

egyházak hívták életre. A cigány szakkollégiumok létrejöttében az állami és egyházi 

szerepvállalás döntő mértékű.  

A cigány szakkollégiumi mozgalom a népi kollégiumokhoz hasonlóan értelmezhető 

egy társadalmi jelenségre adott válaszként. A társadalmi szakadék mélyülése, a cigányság 

tradicionális megélhetési formáinak, munkalehetőségeinek, mesterségeinek háttérbe szorulása 

és hátrányos helyzetű térségekbe koncentrálódása azok a negatív folyamatok, amelyeket 

hosszú távon az oktatási rendszeren keresztül lehet visszafordítani. A hagyományok 

felmutatását az tette szükségessé, hogy érthetővé váljék, az intézményes tehetséggondozás 

intézményei, valamint a társadalmi igazságosság megteremtését célzó szervezetek közül miért 

éppen erre épül rendszerszerű, az állam által is támogatott szerveződés. A mozgalom 

jelzőjeként elsősorban a cigány, és nem a roma szót használom. Ennek oka, hogy a 

magyarországi cigányság nagyobbik részét
8
 kitevő romungrók és beások magukra nézve nem 

                                                 
7
 Erre a körülírásra utal a tehetségrobbanás kifejezés, amely éppen a felgyülemlett tartalékok egyszerre történő 

kitörését, felszabadulását jelenti.  
8
 Ez a nagyobbik rész a hetvenes évek Kemény-kutatása szerint 9/10-et jelent. A 2011-es KSH-kutatás a 

cigányság belső tagozódására nem tért ki, adatközlése szerint 2011. október 1-jén 315 ezren vallották magukat a 

cigány (roma) nemzetiséghez (ez a népszámlálás nem az etnikai kisebbségek közé sorolta a cigányságot) 
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tartják érvényesnek a roma megnevezést, mivel nyelvileg idegen számukra. A szó a romani 

nyelvből származik, amelyet a romungrók már nem beszélnek, a beás nyelvben pedig az 

önmegnevezés elsődleges szava a cigány, a roma szó nem szerepel a nyelvben. 

 

 

A cigány szakkollégiumi mozgalom  

 

Jelen pillanatban, 2013 tavaszán a cigány szakkollégiumi mozgalom 8 intézményt 

számlál. A Romaversitas Alapítvány 1999 óta támogatja a felsőoktatásban tanuló cigány 

hallgatókat képzésekkel és ösztöndíjakkal. Együttlakást nem biztosít, de közösségi programok 

kiegészítik tevékenységét. Az ösztöndíj anyagi támogatása mellett képzések segítik a bent 

maradást a felsőoktatásban. A 2010–11. évben 50 főnek biztosított a Romaversitas 

ösztöndíjat.  

A pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium (WHSZ) 2002 nyara óta működik, alapítását 

egy PHARE-projekt tette lehetővé. A régió civil életébe kezdetektől beágyazott, alapítása is a 

Khetanipe Romák Összefogásáért Egyesülettel, a Zsutipe Kulturális és Sportegyesülettel, a 

Baranya Megyei Munkaügyi Központtal és a pécsi cigány önkormányzattal 

együttműködésben történt. Elsődleges célja a tehetséggondozás mellett hallgatói cigány 

identitásának megtartása, a felsőoktatásba bekerült diákok benntartása, a hallgatói 

szocializáció biztosítása és támogatás az egyetemi adminisztrációban való eligazodáshoz. 

Tagjainak ösztöndíjat és egy felsőbb éves hallgató személyében diáktutort biztosít. Nevét egy 

erdélyi magyar kutatóról kapta, aki a XIX. század végén résztvevő megfigyeléssel folytatott 

kutatásokat erdélyi és délvidéki cigányok körében. A WHSZ a fentiek mellett felvállalja a 

hagyományos szakkollégiumi feladatokat, így a társadalomtudományos kutatások legújabb 

eredményeinek bemutatását, a tudományos írásmű szabályainak tanítását és elkészítéséhez az 

infrastruktúra biztosítását. Az együttlakást háromnapos, folyamatos teammunkában szervezett 

hétvégék pótolják. A 2012–13-as tanév tavaszi szemeszterében 18 fő ösztöndíjas taggal 

működik.  

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2011. március 17-én alakult, az állam 

részéről Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár írta alá az erről szóló 

szándéknyilatkozatot, az egyházakat Bölcskei Gusztáv református püspök, Fabiny Tamás 

evangélikus püspök, Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök és Kocsis Fülöp görög 

katolikus püspök képviselte (CZENE, 2011). A szándéknyilatkozat szerint 2011 őszétől négy 

városban, Budapesten (jezsuita), Debrecenben (református), Miskolcon (görög katolikus) és 

Nyíregyházán (evangélikus) alakultak cigány szakkollégiumok a történelmi felekezetek 

szervezésében. Ezekhez társult 2012 őszén a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a 

Szeged–Csanádi Egyházmegye szervezésében, így a hálózat ötödik tagintézménye is elkezdte 

működését.  

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Karán alakult 2012-ben, Hajdúböszörményben működik. Nevét Lippai Balázs 

hajdúkapitányról kapta, aki részt vett a Bocskai-felkelésben. A Romaversitassal, a Wlislocki 

Henrik Szakkollégiummal és a Keresztény Roma Szakkollégiumi hálózat öt tagintézményével 

együtt ez a nyolc szervezet alkotja jelenleg a cigány szakkollégiumi mozgalmat, amely 

összesen kb. 150–200 hallgatót számlál. A keresztény roma szakkollégiumok egyenként kb. 

                                                                                                                                                         
tartozónak (KSH, 2013: 7; 20). A romani és beás nyelv beszélőinek számáról közöl ugyan adatokat, de ezekből 

éppen a számszerűen legnagyobb csoportot jelentő romungrók létszámára nem következtethetünk.  
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20 fős tagsággal működnek, a Romaversitas ösztöndíjasainak száma félszáz körüli, a WHSZ-

nek 18 ösztöndíjasa van, a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumról nincs adat.  

Ez a kb. 150–200 fős tagság alkotja az alapsokaságot. Az adatfelvétel anonim 

kérdőíves lekérdezéssel történt, a kérdőív nyílt és zárt kérdéseket is tartalmazott. A minta nem 

reprezentatív a válaszadók alacsony száma miatt, eredményei annyiban tanulságosak, 

amennyiben bizonyos jelenségek kimutathatóságát jelzik.  

Az életkorra vonatkozó adatok szerint a válaszadók 67%-a 18–24 éves, 33%-a 25–30 

éves, tehát a hallgatók nagyobbik része egyetemi tanulmányai elején tart, illetve nem jellemző 

a végzés időpontjának kitolása. A nemek arányában 67–33%-os a nők és férfiak megoszlása, 

ami megfelel az általános tendenciának, a női hallgatók növekvő arányának a felsőoktatásban. 

A nők felülreprezentáltságát az is okozza, hogy a tagság többsége a bölcsészet- vagy 

társadalomtudományi szakok valamelyikére jár, amelyek hallgatóságában a nők vannak 

többségben. A válaszadók 11%-ának nincs testvére, 56%-ának egy, 33 %-ának kettő vagy 

több testvére van, tehát a Magyarországon átlagos 1,3-as gyerekszámot meghaladó 

családokból érkeztek. A településszerkezeti eloszlást vizsgálva 44% községből, 22% 

kisvárosból, 11% megyeszékhelyről és 22% a négy vidéki nagyváros, Debrecen, Győr, Pécs, 

Szeged valamelyikéből származik. Ezek biztató adatok, ezek szerint a rejtett szelekció nem 

érvényesül, megjelenik a szakkollégiumi tagságban a településszerkezeti heterogenitás. 

Családi állapotot tekintve 67% nőtlennek, 33% tartós kapcsolatban élőnek vallotta magát, ami 

megfelel a felsőoktatásban tanulók átlagos családalapítási, házasságkötési szokásainak, 

amennyiben ez a hallgatói csoportoknál jellemzően kitolódik. Ezzel korrelál az az adat, amely 

szerint a teljes minta gyermektelen. 

Az anya/nevelőanya legmagasabb iskolai végzettsége heterogenitást mutat: 44% 

esetében ez legfeljebb 8 általános, 11% esetében szakmunkásképző, és 22-22%-os aránnyal 

volt kimutatható a középiskola és az egyetemi diploma. Az apa/nevelőapa esetében a 

szakmunkás végzettség (44%) és az egyetemi diploma (33%) is magasabb aránnyal szerepelt. 

Anya/nevelőanya legmagasabb beosztása tekintetében domináns az alkalmazotti státus (44%), 

de kimutatható a vállalkozás és a munkanélküliség is. Apa/nevelőapa legmagasabb beosztása 

esetén szintén az alkalmazotti pozíció a legjellemzőbb (44%), ezt követi a segédmunkás 

státus. A vezető állású és a munkanélküli státus azonos arányban van jelen. 

A válaszadók körében ⅔–⅓ arányban jelenik meg a munkavállalás, az összes 

válaszadó harmada egyetemi képzés mellett dolgozik, ezen belül kétszer annyian dolgoznak 

félállásban, mint egész munkaidőben. A munkavállalás tekintetében felülreprezentált a fizikai 

munka (60%), emellett a klasszikus diákmunkák jelennek meg, az irodai munka és a 

nagyáruházi állások. 

A szülőkkel közös háztartás anyagi javai tekintetében a mobiltelefon a legjellemzőbb, 

ez a válaszadók harmada esetében jelent meg. Az adatközlők szülőkkel közös háztartásának 

26%-ához tartozik személyi számítógép internet hozzáféréssel. Autó 11, telek, nyaraló vagy 

hétvégi ház 4%-ban volt kimutatható. Külföldi nyaralásra az előző évben a válaszadók 

családjában nem volt példa. A saját háztartás tekintetében hasonló arányok jelentek meg, autó 

birtoklása magasabb, 14%-os arányban volt kimutatható. 

A cigány önkormányzatok feladataira vonatkozó válaszok szerint az oktatási 

intézmények fejlesztését tartják a válaszadók legnagyobb arányban (27%) fontosnak, ezt 

követi azonos aránnyal a cigányellenes megnyilvánulások elleni fellépés és a politikai 

érdekképviselet. Ez a kettő nem ugyanaz, hiszen a cigányság politikai érdekképviseletét nem 

merítheti ki a cigányellenesség elleni fellépés, de a kettő korrelációja azért a válaszadás 

konzisztenciájára enged következtetni. Alacsony preferáltságot mutat az önkormányzati 

feladatok között a cigány kultúra ápolása és a segélyezés. Mindkettőt pozitív trend 
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megnyilvánulásaként értékelhetjük. A cigány kultúra ápolása más kérdés kapcsán fontos 

célként jelenhet meg, de valóban sokkal eredményesebb, ha nem önkormányzati, hanem a 

civil szféra által végzett önszerveződő tevékenységként valósul meg. A segélyezés kisebbségi 

önkormányzati feladatként való alacsony preferáltsága a pozitív önkép jele lehet. 

Az identitásra vonatkozó önállítások között legnagyobb arányban a legsemlegesebb, 

bikulturális identitást leíró “magyar is, és cigány is vagyok” állítás jelent meg (44%). A 

válaszadók harmada definiálta magát cigány származású magyarként. Azonos arányban, kb. 

10%-ban jelent meg önmeghatározásként az európai polgár és az egyetemi polgár. Az 

identitásmintázat összetételére vonatkozó válaszadás szerint a heterogén identitásmintázat van 

jelen a legnagyobb arányban (44%), amelynek a cigány identitás domináns eleme. Az 

adatközlők harmadának önképében nem jelenik meg a cigányság legfontosabb 

identitáselemként, 11%-ában pedig nem kap jelentést. A következő kérdéscsoport az identitás 

témáján belül állításokat fogalmazott meg, az ezekkel való azonosulás mértékét kellett 1-től 5-

ig terjedő skálán megadni. A cigány múlt emlékének ébrentartása kissé a fontosság felé tolódó 

normál eloszlást mutat: a válaszadók kb. felének közepesen fontos, a válaszadók harmada esik 

a felső tartományba, de kimutatható az a vélekedés is, hogy ez egyáltalán nem fontos. A 

cigánysághoz tartozás szubjektív érzése szempontjából hasonló adatokat kaptunk. A cigány 

kultúra iránti érdeklődés egyértelműen a preferált szegmensbe esett. Ezzel korrelál, amikor a 

cigánysághoz tartozás szempontjából kérdeztünk rá a cigány kultúrában való otthonosság 

fontosságára, amelyet a válaszadók ⁹⁄₁₀-e legalább közepes fontosságúnak értékelt, de 11%-

uknak az otthonosság már nem volt fontos az érdeklődéssel ellentétben. Ehhez hasonló 

eloszlást mutatott a cigányság nagy alakjai, teljesítményei felett érzett büszkeség fontossága 

is. A cigány származásúakkal való baráti kapcsolatok mennyisége a válaszadók kb. ¾-e 

számára inkább fontos. A cigány házastárs választása nem korrelált a barátságra vonatkozó 

adatközléssel: a válaszadók alig fele értékelte közepes fontosságúnak ezt, a többiek kevésbé 

fontosnak vagy nem fontosnak minősítették. A cigány hagyományok, szokások aktív ápolását 

többségükben inkább kevésbé tartották fontosnak az adatközlők. A cigánysághoz tartozás 

szempontjaira vonatkozó válaszadások kirajzolnak egy trendet: minél inkább a gyakorlati 

tevékenységre, a hagyományok aktív ápolására vonatkoznak a kérdések (érdeklődés-

otthonosság/jártasság-ápolás), a válaszadók annál kevésbé tartják azt fontosnak, a fontosság 

mértéke ezzel fordított arányban mozog. A cigány önkormányzati politikai életben való 

részvétel normál eloszlást mutat, a kevésbé preferáltság enyhe túlsúlyával. 

A cigányellenesség jelenlétét a magyar társadalomban a válaszadók egyöntetűen 

érzékelik: több, mint ¾-ük szerint nagymértékben van jelen. Ezzel korrelál, hogy a 

válaszadók több mint ⅘-e szerint a lakosság legalább ötöde ellenszenvvel tekint a 

cigányságra. A válaszadók majd fele szerint ez az arány meghaladja a lakosság felét. A 

cigányellenesség mértékének tendenciájára vonatkozó válaszadás során az derült ki, hogy az 

ellenszenv trendként is megjelenik, a válaszadók ⅔-a érzékelte a közelmúltra vonatkoztatva 

növekvő mértékűnek, ⅓-a változatlannak, csökkenő mértékű cigányellenességet a mintában 

senki nem észlelt. Egyedül a következő évtizedre vonatkozó prognózisban jelent meg a 

csökkenés lehetősége (11%), a válaszadók harmada stagnálást, valamivel több, mint fele 

emelkedést valószínűsített. Ehhez a témához tartozott a szólásszabadság és a kisebbségek 

védelme közötti egyensúly helyes mértékére vonatkozó kérdés. A válaszadók kb. ⁹⁄₁₀-e szerint 

a cigányellenes nézetek terjesztését korlátozni kell, ugyanakkor kimutatható a 

szólásszabadság korlátozott védelmének elve is. A cigányság és a többségi társadalom 

együttélésre vonatkozó válaszokban az asszimilációs politika kisebbségképe nagy arányban 

jelenik meg a válaszadásban: az adatközlők ⅔-a szerint a cigányoknak jobban kellene 

törekedniük a beilleszkedésre. A többségi társadalom cigányellenes magatartásának 
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integrációt gátló tényezője 22%-os súllyal jelent meg. A vegyes házasságok kérdésében senki 

nem foglalt állást, ez konzisztenciát mutat azzal, hogy a válaszadók több mint fele inkább 

nem tartja fontosnak a roma házastárs választását a cigánysághoz tartozás szempontjából. 

A kérdőíves lekérdezés következő blokkja attitűdvizsgálati kérdéseket tartalmazott. 

Ezt mélyinterjúk felvétele tovább árnyalhatná, de a kutatás jelen fázisában a kérdőíves 

lekérdezés nem reprezentatív adatai rajzolják ki az első adatfelvétel által adott képet. Az 

attitűdvizsgálat eldöntendő kérdésekkel történt, a kérdések a liberális, konzervatív és a 

szocialista eszmékhez kapcsolódtak. Ezt a xenofóbia mértékét mérő kérdéssor egészítette ki, 

ebben a kérdésben azt kellett számszerűsíteni (1–9), hogy mennyire rokonszenvesek egyes 

népcsoportok (kínaiak, svábok, négerek, románok, zsidók, arabok, szlovákok).  

Az eredmények a liberális városi értelmiségi attitűd képét rajzolják ki, emellett nagy 

hangsúllyal jelenik meg a szociális érzékenység. A liberális/konzervatív eszmékhez való 

viszonyban egyedül a prostitúció kapcsán mutatható ki konzervatív, rendpárti attitűd, a 

válaszadók több mint ¾-e nem engedélyezné a prostitúciót. Kimutatható jelenség a magyar 

nemzeti érzület, amennyiben preferenciaként jelent meg a szomszédos országok magyar 

kisebbségeinek védelme, valamint a magyar nemzeti érdekek védelme a közös Európával 

szemben. A liberális attitűd hangsúlyozottan társadalmi jelenségekre vonatkoztatva 

(terhességmegszakítás, menekültek befogadása, halálbüntetés elutasítása, homoszexualitás 

elfogadása, kábítószer-fogyasztás diszkriminalizációja) jelent meg. A gazdasági kérdésekben 

mérsékelt szocialista attitűd mutatható ki, a válaszadók rendre a skála közepén helyezték el 

vélekedésüket a versenypártiság és az egalitarizmus között. Xenofóbia a mintában nem 

kimutatható, minden népcsoport az inkább szimpatikus (5-től felfelé) kategóriába került. 

A tagság tudományterületi tagozódása mérsékelten heterogén, a bölcsész- és 

társadalomtudományi területek 50%-os arányt meghaladó többségével. A műszaki 

tudományok és az orvostudományok területéről érkező szakkollégiumi tag képviselte még 

tudományterületét a mintában. Az államilag finanszírozott-költségtérítéses finanszírozási 

forma ⅔–⅓ arányban jelent meg, levelezős képzési formában tanuló hallgatók jelenléte nem 

mutatható ki. A válaszadók harmada korrigált kreditindexe után járó hallgatói ösztöndíjban 

részesült már legalább egy félévig, de kimutatható az intézményi, szakmai, tudományos 

ösztöndíj is, ami a szakkollégiumok munkájának eredményességét jelzi. A válaszadók ⅔-a 

részesült már szociális alapú ösztöndíjban. 

A szakkollégiumok szakmai, közösségi életét a nyelvi képzések és a külön kurzusok 

dominálják. A felvételi kérelem motivációinak vizsgálata visszaigazolta ennek 

szükségességét, az angol nyelvi kurzusok lehetőségét külön is fontosnak tartották a 

válaszadók. Emellett az informatikai kurzusok kerültek említésre, a legtöbben a közösség 

vonzó erejét emelték ki, de megjelent a kutatási tevékenység szempontja is. A szakkollégiumi 

tagsággal járó előnyök közül a legtöbben az előző válaszokkal korrelálva a nyelvi képzést 

említették. Ezt követte az ösztöndíj és a jó minőségű lakhatás biztosítása. A tudáshoz 

általában kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások a szakkollégium legfontosabb 

feladataira vonatkozó nyílt kérdésnél kerültek elő, így a tanulmányokban való támogatás, a 

mentorálás, a tudásátadás és a szakmai és tudományos munka lehetőségének biztosítása. 

Emellett került említésre a kettős identitás kialakítása, a beilleszkedés elősegítése valamint a 

cigány kultúra ápolása. A válaszadók az elitképzés és az esélyegyenlőség biztosításának 

tengelyén többségükben középre helyezték a szakkollégiumot, kb. ötödük viszont 

egyértelműen az esélyegyenlőség biztosítását tartotta fontosabbnak. A szakkollégiumi tanár 

feladatai, a vele szemben támasztott elvárások kapcsán az oktatáson kívül számos magánéleti 

feladat merült fel, a válaszadások alapján a szakmai mellett az életvezetési tanácsok 

fontossága rajzolódott ki. Az emberségre nevelés, a jó tanács, az útmutatás a válaszok olyan 
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kulcsszavai, amelyek közeli kapcsolatot feltételeznek, és nagy felelősséget ruháznak a 

szakkollégiumi tanárokra. 

A szakkollégiumok tagsága körében kimutatható a tudományos fokozat 

megszerzésének igénye, a válaszadók több mint fele tervezi PhD-tanulmányok folytatását 

graduális képzése befejeztével. A doktori képzés lehetséges területeként a bölcsészet- és 

társadalomtudományok mellett az orvostudomány jelent meg. Publikációval a válaszadók kb. 

10%-a rendelkezik. Részvétel külföldi ösztöndíjprogramban nem mutatható ki. 

Nyelvismeret tekintetében az angol szerepelt a legnagyobb arányban. Kimutatható 

még a német és francia nyelv ismerete. A beás és a romani a legkisebb arányban jelent meg. A 

nyelvtudásra vonatkozó válaszok esetében a válaszadók konzisztens válaszokkal szolgáltak. 

Az alapfokú nyelvtudásra vonatkozó kérdés esetén senki nem jelölte azt a válaszlehetőséget, 

hogy a magyaron kívül nem beszél nyelveket. Ugyanezt a választ a középfokú nyelvtudás 

kapcsán a válaszadók 22%-a, a felsőfokú nyelvtudás kapcsán pedig már 67%-a választotta, 

látható tehát, hogy mértéke együtt emelkedett a nyelvtudás mértékével, mivel a valamelyik 

idegen nyelvet alapfokon beszélők ide sorolták magukat.  

A kérdőíves lekérdezést a jövőbeli tervekre vonatkozó kérdés zárta. A válaszadók 

egyenlő arányban (19%) terveznek munkát vállalni az oktatás és a szociális szféra területén, 

valamint ugyanilyen arányt mutat az önálló vállalkozást tervezők száma is. Az állami 

adminisztráció és az alkalmazotti munka jelenléte is kimutatható a tervek között, a külföldi 

munkavállalást a válaszadók kb. 10%-a jelölte meg jövőbeni terveként.  

 

 

Összegzés  

 

Az emberi, egyéni életutak gazdagsága a kérdőíves lekérdezéssel nem jelenik meg, így 

számos fontos, de így nem vizsgálható kérdés maradt megválaszolatlanul. A kapott adatok 

nem reprezentatívak, arra azonban alkalmasak, hogy az ismertetett jelenségek 

kimutathatóságát jelezzék. A további kutatások során a kérdőíves lekérdezést ki kell 

terjeszteni az egyes szakkollégiumi vezetőkre, hogy a tagság mellett az intézményekről is 

képet kaphassunk. Az erre készített kérdőív rendelkezésre áll, de az alacsony válaszadási 

hajlandóság miatt eredményeit nem közöltem. A kutatás kiterjesztésének további irányaiban 

már új módszereket kell bevonni. A tagsággal készített mélyinterjúk alkalmasak az egyéni 

életutak sokféleségének felmutatására. A szakkollégiumokhoz kapcsolódó dokumentumok, 

szervezeti és működési szabályzatok, sajtómegjelenések tartalomelemzése szintén releváns 

információkat fog szolgáltatni. 

Ma még a kora újkori egyházi iskolakollégiumokhoz vagy a Nékoszhoz hasonló 

tudományosan rendszerezett ismerethalmazzal nem rendelkezünk a cigány szakkollégiumi 

mozgalomról, hiszen nem adott a visszatekintés távolságtartó perspektívája. De ez nagyon is 

jól van így, mert azt jelenti, hogy egy működő, alakuló, fejlődő jelenségről beszélünk, amely 

iskolarendszerünk egyik modernségben született hagyományát, a kollégiumi hagyományt 

viszi tovább. 
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