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Előszó 
 

 
Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével1 invitálása 

ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, 
mert nincs „megszelídítve”. Megszelídíteni pedig annyit 
tesz-, megy tovább a diskurzus „mint köteléket 

teremteni”. Ez a különös mesebeli motívum idéződött fel e 
sorok írójában, amikor az általa kigondolt Bevezetés a 

romológiába című tanulmánykötet első változatát 
megszerkesztve látta. 

A romológia andragogica című tantárgy felelőseként 

és több éve oktatójaként azt tapasztalhattuk, hogy az 
andragógia szakos hallgatók többsége ugyan már nyitott 
a roma (cigány) világ felé, de még többnyire nem ismeri 

ezt a különös világot. Hallott, gyakran már olvasott is a 
romák szokásairól, érzékeli a sajtóban is követhető 

kirekesztettséget, a munkanélküliség nehézségeit, 
valamint az oktatási folyamatokról zajló integrációs, 
szegregációs vitákat is értelmezi. 

A kirekesztettség legfőbb oka a szociálpszichológia 
tanulságai szerint a másság. Ez a másság lehet szokás 

(hangban, színben), de lehet értékrendben (gyermek 
szerepe, családi modell, munkához, magántulajdonhoz 
való viszony) is kimutatható. Feltehetően ez a másság 

váltja (válthatja) ki az előítélet adott formáit.  
G.W. Allport szerint2 az előítéletességet öt fokozatba 

sorolhatjuk, így: szóbeli előítéletesség, elkerülés, 

hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés, fizikai 
agresszió, üldözés és kiirtás. E folyamatok a 

magyarországi cigányok 20. századi történetében sajnos 
több vonatkozásban is dokumentálhatóak. 

                                                      
1 Antoine de Saint-Exupèry: A kis herceg, Móra Kiadó, 1999. 69. oldal 
2 G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 
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A cigányokkal szembeni előítéletesség a legutóbbi 
évtizedekig nem változott. A legújabb mérési eredmények3 

azt dokumentálják, hogy a rendszerváltást követő 
munkanélküliség növekvő aránya, a szegénység és a 

bűnözési alkalmak növekedése szorosan kapcsolhatóak a 
cigánysághoz is. E társadalmi változások továbbra is 
erősen tartják a társadalmi szinten is létező, mérhető 

előítéletességet. 
Milyen lehetőségeink vannak a felnőttképzésben az 

előítéletesség megértésére, oldására – e kérdésekre 
keres választ az alábbi tanulmánykötet. A kötetben 14 
tanulmány, közlemény szerepel, ebből 3 hallgatói munka. 

Az egyes tanulmányok témái értelmezik a romák zenéjét, 
színvilágát, szerepüket a szépirodalomban, valamint a 
velünk élő, megélt történelmüket is áttekintjük. 

Foglalkozunk a tehetséggondozás, a felnőttképzés új 
lehetőségeivel, s bemutatunk pedagógiai 

esettanulmányokat, felekezeti törekvéseket is. A 
nemzetközi pályázatok hozadékát és az új uniós 
lehetőségeket sajátos kitekintésnek szánjuk, s mintegy 

komparatív összevetésre is ajánljuk. 
A szerzők a SZIE Gazdasági Karának és a SZIE 

Pedagógiai Karának oktatói, illetve azok óraadói. A 3 
hallgató andragógia, illetve vezetés és szervezés mester 
szakos tanítvány. A szerzők mind nyitott szívvel és 

érdeklődéssel vállalták a tanulmányok, közlemények 
megírását, közzétételét. 

A kötetben gazdag szakirodalmat hozunk, valamint 

közzétesszük ugyanitt a SZIE GK-n 2000-2010 között 
megvédett roma tematikájú szakdolgozatok adatait. Ez 

könyvtáros munkatársunk igényességét dokumentálja. 
A kötet függelékében a 19. század végi összeírások két 

városi (Békéscsaba, Orosháza) dokumentumát tesszük 

közzé. Nemcsak a családnevek beszédesek, hanem a 

                                                      
3 Csepeli-Murányi-Prazsák: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Apairon Kiadó, Budapest, 2011. 176-180. oldal 
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foglalkozások is. Ugyancsak a függelékben szerepeltetjük 
A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 

keretrendszerét 2020-ig, mely dokumentumot 2011. 
április 5-én (a magyar elnökség idején) fogadott el 

Brüsszelben az Európai Bizottság. 
 
A tanulmánykötetet jó szívvel és szakmai felelősséggel 

ajánljuk minden a téma iránt érdeklődő andragógusnak, 
pedagógusnak, aki érteni kívánja a velünk élő romák 

életét, jelenét és jövőjét egyaránt. 
 
 

 
Békéscsaba, 2012. február 
 

 
 

 
       A szerkesztő 
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FOREWORD 
 

 
In spite of the invitation made by Antoine de Saint-

Exupèry’s little prince4 the fox is still not playing, saying 
that he cannot play with him as he is not „tamed” yet. 
Being tamed means- in the context- „making bonds” 

between each other. This strange fairy tale motif crossed 
the author’s mind when casting a glance at the first 

edited version of the Introduction to Romology volume 
of essays that she imagined and brought to life.  

As the supervisor of the romologica andragogica 

module and the lecturer of this discipline for several 
years, we could experience a certain openness towards 
the roma (gipsy) world on behalf of students reading 

andragogy. Nevertheless, most of them are still unaware 
of this strange and peculiar world. They have heard, even 

read about roma customs, they sense the difficulties of 
segregation, unemployment that are present even in the 
media, and can interpret and understand the integration 

and segregation debates related to the education process.  
The main reason for their being segregated from the 

majority of the population is, according to the principles 
of social psychology, their being different. This status of 
being different from the others may be in point of their 

customs (as far as voice, sound and colours are 
concerned), but also in values (the role of children, the 
family model, their attitude towards work and private 

property). It is probably this difference that generates 
(may generate) the various forms of prejudice.  

According to G.W. Allport5 there are five degrees of 
prejudice, such as: verbal prejudice, avoiding the person 
that you feel prejudice for, negative discrimination, 

segregation, physical aggression, persecution and 

                                                      
4 Antoine de Saint-Exupèry: A kis herceg, Móra Kiadó, 1999. 69. oldal 
5 G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 



Foreword 

9 

extermination. Unfortunately, the 20th century history of 
Hungarian gipsies provides several examples for most of 

the above. 
Prejudice against gipsies has not changed in recent 

decades, either.  Latest surveys6 prove that the increasing 
unemployment after the change of regime, the extending 
poverty and soaring criminality can all be closely 

connected to the gipsy population, as well. These social 
changes keep the existent and perceivable prejudice at a 

high level within the community.  
What can we do in further education to understand 

and moderate these prejudices- this is the question 

that we are seeking answers for in the present volume of 
essays. This includes 14 essays and studies, out of which 
three are written by students of ours. The essays 

included deal with the music and colour universe of the 
gipsies, their role in literature, and they provide an 

insight into their contemporary history, as well. We also 
deal with talent nursing, with the new opportunities 
provided by further education and we present various 

pedagogical case studies and confessional efforts, too.  All 
the benefits provided by international projects and 

tenders, as well as the new European Union 
opportunities are special sources for being aware of what 
happens outside our country’s borders and for making a 

comparative approach of the situation.  
The authors included in the volume are full or part-

time lecturers of the Szent István University Faculty of 

Economics and Faculty of Pedagogy. The three students 
attend the Andragogy BA or the Management and 

Organisation MA at our university. All authors have 
undertaken whole and open heartedly the task of writing 
and publishing the essays and studies listed in the 

volume.  

                                                      
6 Csepeli-Murányi-Prazsák: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Apairon Kiadó, Budapest, 

2011. 176-180. oldal 
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There is a rich bibliography compiled in the volume 
and we provide the details of all final theses written on 

the topic of romology between 2000 and 2010 in our 
faculty. Special acknowledgements are due to our 

librarian colleague for this.   
The appendix of the volume contains census details 

from the end of the 19th century related to two towns 

(Békéscsaba, Orosháza). It is not only surnames that are 
of special interest in this respect, but occupations and 

professions, as well. This appendix also contains the 
framework of the national roma integration strategy 
until 2020, which document was approved of by the 

European Commission in Bruxelles on 5th April 2011, 
during the Hungarian presidency.  

We are happy to recommend this volume with all our 

professional responsibility to all those that are interested 
in the topic, both andragogues and pedagogues, who 

would like to better understand the life, the present and 
future of the roma community whom we live together 
with.  

 
 

 
February 2012, Békéscsaba 
 

 
       The Editor 
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MICHELLER MAGDOLNA 
 

MIÉRT TANÍTSUNK ROMOLÓGIÁT?7 
 

 
A Szent István Egyetem Gazdasági Karának 

(Békéscsaba) vezető tanára azt foglalja össze az alábbi 

esszében, hogy a mai Magyarországon élő roma 
népcsoportok milyen társadalmi és oktatási problémákkal 

küzdenek. A rendszerváltás egyik legnagyobb 
veszteseként élő társadalmi réteg uniós lehetőségeit csak 
a tanulás és a munka világa teremtheti meg.  

1. kép 

 
Forrás: szerkesztő dokumentációja 

 

Európában, köztük Magyarországon is több száz éve 

élnek cigány, mai szóhasználatban roma népcsoportok. 
Számos legenda őrzi annak nyomát, hogy a valamikori 
indiai közös ősi földről vándoroltak adott csoportok 

észak, észak-nyugat felé. Magyarországon a 15. századból 

                                                      
7 Ez a tanulmány a Kurt Lenin Alapítvány által támogatott békéscsabai kutatás záró rendezvényen 

elhangzott előadás (2009. október 2.) szerkesztett változata. 
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való az az első írásos dokumentum, mely azt rögzíti, hogy 
cigány vándorló népcsoportok élhetnek az ország 

belsejében. 
Ennek egyik feltétele, hogy maguk közül felelős 

vezetőt, vajdát válasszanak. A vajda rendszerint idősebb, 
tapasztalt férfi volt, akit a közösség elismerése övezett. A 
teendői sorában első helyen az állt, hogy a vándorló 

közösséget a környező társadalmi közeg törvényeinek 
betartására kényszerítse. Esetleges lopások, rongálások 

esetén pedig a számonkérés közvetítésében volt illetékes. 
Az idézett cigány népcsoportok ekkoriban lovas 

karavánokkal közlekedtek. Megállás esetén pedig jó idő 

esetén sátorban, a rosszabb téli időszakban pedig földbe 
vájt kunyhókban, un. putrikban laktak. A férfiak 
foglalkozása többnyire a kézművesség valamely területe 

volt. Így pl. tudunk a fával dolgozókról, teknővájóként 
emlegetjük őket,, ismerünk vassal foglalkozókat, 

kolompárokként váltak ismertté, illetve a lóval 
foglalkozók, annak nem csak nevelésével, hanem 
kereskedésével is, lovári néven szerepelnek. A későbbi 

évszázadokban találkozunk még aranymosókkal, 
vályogvetőkkel, valamint zenészekkel is. A zenész 

foglalkozás talán kezdetben csak kiegészítő foglalkozás 
volt, míg később a generációkon átívelő szakmából 
alakultak ki a zenész dinasztiák. Őket nevezte a magyar 

nyelv már a 19. században is úri cigányoknak. Az ő 
életnívójuk eltért a többi cigányétól: lakást béreltek, 
polgári öltözékben jártak, tanították a gyermekeiket, - 

azaz közeledtek a polgári életmódhoz. 
A 20. század második fele (Kádár-korszak, 60-as évek) 

jelentős változást hozott a Magyarországon élő cigány 
népesség életkörülményeiben és életmódjában is. A 
szocialista rendszer az esély lehetőségét kívánta 

megteremteni a cigányok körében is. A minden 
állampolgártól elvárt munkavállalás kötelező volta a 
cigány népességet is munkába kényszerítette. Mivel 
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azonban többségük nem volt iskolázott ember, ezért a 
munka világában (nagyüzemben, nagyvállalatnál) 

általában segédmunka, esetleg betanított munka várt 
rájuk. Több ezer embert fogadtak be a nagyüzemi 

építkezések. Volt lehetőség állami gazdaságokban is. 
Mindkét terepen csak a nehéz fizikai munka adódott. 

A korábbi putrik, cigány-telepek felszámolása is 

felsőbb pártutasításra történt. Helyette kedvezményes kis 
telkeken kisebb családi házak sora épült, valamint helyet 

kaptak az újonnan épült lakótelepek adott tömbjeiben is. 
A lakások komfort fokozata nem volt teljes és gondot 
okozott azok rendeltetésszerű használata is.  

A szocialista nagyüzemek kialakítása (mind az 
iparban, mind a mezőgazdaságban) szinte feleslegessé 
tette a korábbi sajátos szakmai kisipart. Vonatkozott ez a 

cigány munkaerőre is. A műanyag megjelenése pedig 
ellehetetlenítette a teknővájó, fafaragó emberek 

munkáját. 
A cigány családok nő tagjaitól a saját közege 

elsősorban a gyermekszülést, a gyermeknevelést és a 

család összetartását várta el. A korábbiakban főleg a 
vásározás alkalmával gyakorolt kártyavetést, 

tenyérjóslást még ismerték ugyan a nők, de alig maradt 
alkalmuk, terük annak gyakorlására. Az ingázó férjek 
mellett az ő felelősségük lett a család működtetése, „a 

gazdálkodás”, a pénzkezelés gondja is. Az egész héten 
távollévő férj hiánya a felelősség-megosztást alig tette 
lehetővé.  

Az iskolakötelezettség (6 éves kortól) a cigány 
gyerekek számára is végrehajtandó feladat volt. Ezek a 

gyerekek többnyire nem jártak óvodába, nem ismerték az 
iskola viszonylag kötött világát, esetenként csak a roma 
dialektus (lovari, beas) valamelyikét beszélték anyanyelvi 

szinten. Így az iskola inkább szükséges rossz volt 
számukra, riasztotta és nem vonzotta őket a lehetőség. A 
saját családja körében a kis cigány gyerek dédelgetett 
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személyiség, különös érték volt. Most az iskolában 
feladatokat kellett volna ellátnia, amiben szinte semmi 

jártassággal nem rendelkezett. E nehézségek vezettek 
oda, hogy már az általános iskola alsó tagozatában, 2., 3. 

osztályban átkerültek az un. kisegítő iskolába. Itt 
túlkoros, gyakran szellemileg is fogyatékos társaikkal 
tanulhattak, - nem kevés konfliktussal, nehézséggel. 

A 70-es években létrehozott új gimnázium és 
kollégium (Gandhi nevével utalva az indiai eredetre is) 

Pécs városában szép, új tervekkel indult. Ma is működik, 
szervezi a rendszerváltás óta roma névvel illetett cigány 
fiatalok tanulását. Legfőbb gondjuk, hogy a 14 éves fiatalt 

(különösen, ha az leány) nem szívesen engedik el iskolába 
és bentlakásra egyszerre, mondván, hogy a város 
elszakítja őket a családtól, hogy negatív tendenciák is 

hathatnak rájuk. 
Ugyancsak Pécsen, az ottani egyetemen jött létre az 

első romológia tanszék. A tanszék elsősorban a roma 
származású fiatalok továbbtanulását szorgalmazza. Itt 
dolgozták ki a lovári dialektus nyelvvizsga követelményét 

is. A roma szó, mely valójában embert jelent, szépen jelzi, 
hogy a kutatás és az oktatás összefogása arra buzdítja a 

törvényhozókat, nekik is tegyük lehetővé az emberi életet. 
Szociológiai kutatócsoportok, egyetemi tanszékek 

szakemberei számos könyvet, tanulmánykötetet 

publikáltak magyar nyelven a mai romák életéről. Ma 
már sokat tudunk a roma legendákról, szabadság 
elméletükről, különös zene- és színvilágukról és a 

hitviláguk sajátosságairól is. 
A statisztikai adatok azt jelzik, hogy a roma családok 

átlag 3-5 fős gyermek szaporulata többszöröse a magyar 
átlag szaporulatának. Vannak olyan iskolák, ahol az első 
osztályba beíratott gyermekek aránya eléri a 30%-ot. 

Ugyanakkor bizonyos becsült adatok alapján, ma 
Magyarországon 7-8%-os a roma lakosság aránya az 
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ország lakosságához viszonyítva. Így az elvont szám 
közelíti az 1 millió lakost.  

Az Európai Unióban jelenleg több mint 10 millió roma 
ember él. Jelentős részük a magyarhoz hasonló 

gondokkal, azaz nem iskolázott, így munkavállalóként is 
nehézségekkel küzd.  

A magyarországi rendszerváltás egyik legjelentősebb 

vesztese a roma társadalmi csoport. A 20 év távlatából 
már megjelentek olyan családi modellek, ahol nincs 

munkavállaló: a család segélyekből, alkalmi munkákból 
él. A kisgyermek legfeljebb a nagyapa munkavégzéséről 
hallott, az apát még nem látta munka közben. Ez a 

tendencia felerősíti a társadalomban egyébként is 
meglévő előítéleteket. Gyakran vezet konfliktushoz egy-
egy település életében, egy-egy városi körzet 

tevékenységében is. Számos helyen ismét kialakultak 
getto-jellegű (sajátosan összeköltöző) telepek 

szegényekből, akiknek többsége roma.  
A rendszerváltást követően sajátos érdekképviseleti 

szervezetek, roma önkormányzatok jöttek, jöhettek 

létre. Az országos és helyi politikai erők számos ígérettel 
éltek, főleg választások előtt. A megválasztott képviselők 

(egészen a parlamentig) és testületek anyagi javakat is 
kaptak. Számos tudományos és szakmai program 
(többnyire uniós keretekből) hirdetett lehetőségeket. 

Inkubátor házakat hoztak létre, roma kulturális 
központokat szerveztek, s némi késéssel ugyan, de 
munkába kezdtek az egyházak elhivatott képviselői is. 

Utóbbiak főleg a családi körben megjelenő evangelizációt, 
lelki gondozást szorgalmazzák. Ugyanakkor népszerűek 

az énekes, zenés misék, összejövetelek felekezeti 
színtereken is. A Szűz Mária kép a kisded Jézussal a hívő 
roma családok számára őszintén szép minta, modell. 

A gazdasági válság európai megjelenése újabb 
nehézségeket teremtett a romák életében is. A kölcsönök 
fizetése, a közüzemi díjak kiegyenlítése gyakran 
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megoldhatatlan feladattá tornyosult. Külön szempontot 
jelent, hogy a magyarországi romák többsége a 

gazdaságilag elmaradottabb területeken (Kelet-
Magyarország, Dél-Dunántúl) él. Így a gazdasági, ipari 

innováció még nehezebben éri, érheti el az idézett 
népcsoportot. 

A Szent István Egyetem (SZIE) Gazdasági Kara 

Békéscsabán, s ennek jogelőd intézményei mind a 
kutatásban, mind az oktatásban foglalkoznak a roma 

kérdésekkel. Megjelenik a kérdéskör a modern 
társadalomtudományok (szociológia, politológia) 
keretében, mint sajátos kisebbség, melynek sajátos 

kultúrája és erős családi köteléke van. A másság, az 
előítélet és a multikultúra keretében arra is kitérünk, 
hogy a másság nem negatívum, hanem gyakran 

pozitívumra is fordítható sajátosság. A Karunkon 
gondozott HEFOP (Humán erőforrás fejlesztés) programok 

keretében arról gyűjtöttünk tapasztalatokat a Dél-
alföldön, hogy a zenés-táncos napközis foglalkozás, a 
sütni-főzni tanító tanfolyamok délutáni programjai 

népszerűbbek, mint a csendes olvasás kötelező volta. 
Többnyire szívesen vették a tanárok, tanítók mentor 

szerepét, az egyéni és csoportos segítés különböző 
formáit. 
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2. kép 

 
Forrás: szerkesztő dokumentációja 

 

A Karon folyó andragógia szakon a választható 
tárgyak sorába felvettük a Romológia andragogica című 
tárgyat. A név és a tartalom egyaránt azt jelzi, hogy a 

leendő andragógusok ismerjék meg a Magyarországon élő 
roma népcsoportok kultúráját, jelenlegi társadalmi 
helyzetét és jövőbeli kapcsolódási lehetőségeit. A 

hallgatók jelentkezését bár szorgalmaztuk, mégis önálló 
önkéntes részvételt kértünk. A tanév tanulsága azt 

dokumentálta, hogy a téma iránt nyitott hallgatók 
érdeklődéssel vettek részt a szeminárium munkájában. 
Tanári javaslatunk egyik pontja az volt, hogy a számos 

előítéletes történet mellett gyűjtsenek a hallgatók pozitív 
életutakat saját településük, ismertségi körük közegéből. 
A pozitív, eredményes életutak sorában szerepeltek neves 

kutatók, írók, zenészek, énekesek, de helyet kaptak 
köztük a mindennapokat emberi tudással és tartással 

megélő kisvállalkozók, kiskereskedők is. 
A mai magyar felsőoktatásban tanuló fiatalok 1%-a 

roma származású. Ők is főleg humán területen, segítő 

foglalkozásra szóló szakmai területeken (szociológia, 
szociális munkás, óvodapedagógia) tanulnak. Külön 
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kutatás foglalkozott (Pécsen) a felsőfokú végzettséget 
szerzett roma nők helyzetével. A korábbi paraszt világhoz 

hasonlóan a diplomát szerzett nők jelentős része már 
nem kíván visszamenni a korábbi családi közegbe 

(mellesleg már az is fenntartással fogadja), ugyanakkor az 
új társadalmi közege pedig még nem fogadja őt társként, 
csak kollegaként. Így aztán az értelmiségivé váló modell 

még nem vagy nem minden esetben válhat mintává is 
egyben. 

A felsőfokú szakképzés (esetünkben pl. a banki 
szakügyintéző) új lehetőséget kínál. Egyrészt ez a képzési 
forma csak kétéves, másrészt államilag támogatott. A 

végzett hallgató lehet jó pénzügyi közvetítő, de családi 
vállalkozás szakembere is.  

A média szerepét kell még érintenünk. Különösen a 

kereskedelmi csatornák közvetítik a szétesett, 
többszörösen hátrányos családok gyermekjogi vitáit, az új 

és újabb viszonyok hátrányait szenvedő asszonyok és 
gyermekek nehézségeit. Talán az állami csatornák pozitív 
példái is több teret kaphatnának. A felekezeti folyóiratok 

már élnek ezzel a lehetőséggel is. 
A magyarországi uniós csatlakozás (2004.) azt ígérte 

minden állampolgárának, hogy demokratikus keretekben 
gazdasági kibontakozást teremt. Ez az ígéret azonban 
csak úgy válhat előbb-utóbb realitássá a romák számára 

is, ha ők maguk is élnek a lehetőségekkel. Ennek feltétele 
saját kultúrájuk ismerete, saját önszerveződésük 
megteremtése, működtetése. Figyelemmel kell lenniük az 

őket övező világra, az együttélés szabályaira és normáira. 
A magántulajdon tiszteletét, a környezet rendjét, 

tisztaságát európai normának tekintjük. 
A jövőt illetően a kisgyermekek iskola-előkészítését, az 

iskolai munka mentorálását alapvető teendőnek véljük. A 

felnőttek világában számos tanfolyam, átképzés, képzés 
segíthet a szakmai tudás megszerzésében. Nyelvismeret 
vonatkozásában talán az angol vagy a német nyelv 
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ismerete többet segíthet, mint a roma dialektus 
felnőttként való megismerése, hisz a legjelentősebb 

csoport a romungro már csak a magyar nyelvet beszéli.    
Összességében: a segélyezések mellett (vagy talán 

majd helyett) mielőbb a tanulás, a tanulás 
eredményességét követően pedig csak a munka világába 
való bekapcsolódás segíti a társadalmi kapcsolódás roma 

eredményeit is. 
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MÁTHÉ ILONA - MICHELLER MAGDOLNA 
 

PROBLEMS OF THE ROMA ETHNIC COMMUNITIES IN 
A EUROPEAN CONTEXT (SOCIAL AND EDUCATIONAL 

EXPERIENCES IN HUNGARY)  
 
 

The leading professors of the Szent István University 
Faculty of Economics (Békéscsaba) are summarising in 

this essay what sociological and educational problems 
the Roma communities are facing in present day 
Hungary. The only European Union opportunities and 

chances of this ethnic and social category (which is one of 
the greatest losers of the change of regime) can only be 
provided by education (learning) and the world of labour.  

 
There have been more than centuries since Gipsies, 

or in the present-day term Roma ethnic minorities have 
lived in Europe and in Hungary. There are many legends 
that preserve the memories and proofs of certain groups 

of people migrating from the common ancient homeland 
in India towards North and North-West.  It is the 15th 

century that the first written document proved the 
presence of migrating Gipsy communities within the 
middle of the country. 

One of the most important pre-condition of this fact 
was that they have appointed a responsible chief, a 
leader from among their own community. The voivode 

was usually a senior, more experienced man, appreciated 
by the whole community.  Among his tasks, the most 

important was to make the whole community preserve 
and observe the written and unwritten laws of the social 
environment the group was living within.  In case of 

occasional thefts and other damages he was in charge of 
mediating reprimanding and punishment.  
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The already mentioned Gipsy communities arrived 
and travelled in horse caravans at the time. When 

settling down for a while, in case the weather was fine 
they would live in tents and if the weather was bad (for 

instance in winter) they would live in huts dug in the 
ground, in so-called „putri-s”. As far as their professions 
and occupations were concerned, men usually did some 

manual work. Thus we have accounts of people working 
with wood and timber (called „trough carvers”), those 

working with iron (called „cattle bell makers”) or those 
dealing with horses, not only with taming them, but also 
comercialising them (known as „lovári” gipsies). Later 

centuries witness goldwashers, brickmakers and 
musicians, as well. At the beginning, the profession 
related to music must have been a supplementary 

occupation, while later on this put the basis of whole 
dinasties of musicians from generations to generations. 

These were called in the 19th century Hungarian as the 
aristocratic Gipsies. Their living standards differed 
greatly from the other Gipsies’: they rented flats or 

houses, they wore burgeois clothes and educated their 
children, which means they tried to approach middle 

class standard life style.   
The second half of the 20th century (the Kádár 

regime, the ’60s) brought about significant changes in the 

living circumstances and life style of the Gipsies in 
Hungary. Socialism meant to bring about the opportunity 
and chance of having a different life for Gipsies, as well. 

As all citizens were expected to have a job and work, this 
was the same with Gipsies and they were compelled to 

enter the labour market, just like all the others. But 
because most of them were uneducated it was mainly 
unskilled or semi-skilled work that they could expect in 

the factories and plants of the socialist regime. 
Thousands of people were engulped by huge construction 
sites. There were opportunities for work in the state 



Máthé Ilona – Micheller Magdolna 

22 

agricultural cooperatives, as well. But all provided only 
hard manual work for this ethnic category.  

The demolition and abolition of earlier Gipsy „dwelling 
sites” have also been done at superior, party command. 

These have been replaced by small houses on little lots of 
land or they got a flat in certain, newly built, socialist 
type housing estates. The level of comfort in case of these 

dwellings was not satisfactory and proper usage and 
maintenance meant another problem for these people.  

The establishment of the huge socialist plant/factory 
system (both in industry and in agriculture) made the 
small specific craftmenship almost superfluous. It 

affected Gipsy labour force, too. The appearance of plastic 
made trough carvers’ and woodcarvers’ work and life 
impossible.  

Within Gipsy families, female members were 
primordiarily expected to give birth to children, to rear, 

educate them and to keep the family together. In earlier 
times, especially in fairs, fortune telling from cards and 
from the palm of the client were also known as female 

occupations, but they hardly had any time and space to 
pursue these activities.  Having a commuting husband, it 

was their task and responsibility to „run” the family, to 
manage things and to deal with money problems, as well. 
The absence of the husband for almost the whole week 

has made sharing responsibility almost impossible.  
Compulsary school attendance (starting with the age 

of 6) has also been a task to be implemented among 

Gipsy children, as well. Most of these have never 
attended kindergarten, have not known the somewhat 

inflexible world and discipline of the school, some only 
spoke the dialects of the Roma language (lovari and bea) 
as a native tongue. Thus, school was something that they 

considered the unavoidable evil which they were not 
attracted to, but rather afraid of.  Within his family, the 
little Gipsy kid was a pampered personality, a special 
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value, whereas at this time, in school, he should have 
had to implement different tasks for which he had no 

abilities and afinities at all. These difficulties led to the 
fact that even in the first grades of junior school, in the 

2nd and 3rd form they were transfered to Special Needs 
Educational institutions. This is where they had to cope 
with the presence of much older, often mentally impaired 

classmates, sometimes with a lot of conflicts and 
difficulties.  

The new grammar school and hostel established in 
Pécs in the ’70s (the name Gandhi hints at the Indian 
origin as well) started with beautiful new plans and 

expectations. It is still operating, organising the 
education of Gipsy youngsters which have been renamed 
as Roma after the change of regime.  Their major problem 

is that children younger than 14, especially if we are 
talking of a girl, are not allowed to attend school and 

move into a hostel at the same time, saying that the city 
will separate them from the family and negative 
tendencies would have a great impact on them.  

It is Pécs that the first Department for Romology was 
established at the university. The department was 

primordiarily meant to promote the academic education 
of Roma youngsters. It is here that the language 
examination requirements of the lovari dialect were 

elaborated. The Roma term actually means „human 
being” it is a nice expression of the fact that cooperation 
between education and research will motivate legislators 

to provide human life conditions to them, as well.  
Several sociological research groups, specialists of 

different university departments have published a lot of 
books and studies on the life of the Roma population in 
Hungarian. So far we know a lot about Roma legends, 

about their freedom concept, special music and colour 
universe and the characteristics of their religion.  
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Statistical data would prove that the average of 3-5 
children that Roma families have is several times more 

than the Hungarian families can prove. There are primary 
schools in which the proportion of children enrolled in 

the first grade is 30%. Meanwhile there are certain 
statistical data that estimate that the rate of the Roma 
population compared to the Hungarian population is 

about 7-8%, which means that out of the whole 
population there are about one million Roma inhabitants 

in Hungary.  
Nowadays, in the present European Union thre are 

about 10 million Roma people. Most of them face the 

same problems that Roma communities in Hungary have, 
i.e. they are illiterate, so they are disadvantaged in the 
labour market, thus they must cope with a lot of 

employment problems, as well.  
The most significant loser of the change of regime in 

Hungary is the Roma population. In the 20 years’ 
perspective of the change of regime there are already 
certain family models in which there is no breadwinner in 

the family, i.e. no employed: the family would live out of 
benefits/aids and occasional work done. The child would 

have only heard of the grandfather having performed 
some regular job but he has never seen his father doing 
regular job. This tendency would stress the already 

existing prejudices within the society. This would 
frequently lead to conflicts within the life of a community, 
a town district or a settlement. There are ghetto-like 

(communities based on peculiar rules of living together) 
districts and communities of poor people, out of whom 

most of them are of Roma origin.  
After the change of regime there was the possibility to 

set up special interest based organisations, representing 

the interests of Roma communities, i.e. Roma self-
governments. National and local political organisations 
and powers have always made use of making a lot of 
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promises, especially before elections. Elected 
representatives (even those in the Hungarian Parliament) 

and different Roma interest protection bodies have 
benefited of different remuneration and financial assets. 

Several scientific and professional programmes (mostly 
financed by the European Union) made a lot of 
opportunities public. Incubator centres have been 

established, Roma cultural centres have been organised 
and, even if with some delay, but dedicated 

representatives of the clerical society have also started 
their contribution to the programme. The latter have 
contributed mainly to the evangelisation within Roma 

families and psychological care-taking. In the meantime 
chanting, musical messes and other confessional 
reunions are more and more popular. The Virgin Mary 

with her Child, the Little Jesus are a genuinely beautiful 
model for religious Roma families.  

The effects of the credit crunch in Europe have 
caused other difficulties in the life of Roma families.  

Paying back credits, settling utility bills have 

sometimes become impossible tasks to fulfil. Another very 
important aspect to mention is that the majority of the 

Roma population live in the economically less developed 
parts of Hungary (East Hungary, South Transdanubia). 
Thus, economic and industrial innovation are even more 

difficult to reach this population.  
At the Faculty of Economics in Békéscsaba of the 

Szent István University (SZIE) and at its legal 

predecessors both research and education were focused 
on Roma problems. The issues have been dealt with 

within the modern sociological studies modules of the 
faculty (sociology, politology) as the issue of a special 
community with a special culture and very strong family 

ties. Within the topics of being different, having or not 
prejudices and the multicultural studies we try to explain 
that difference from the majority is not a negative trait, 
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but often a characteristic that could be changed into a 
positive aspect. The Human Resource Development 

Operational Programmes elaborated and implemented by 
our faculty made us possible to gather experience within 

the South Hungarian Plain related to the fact that the 
music and dance extracurricular activities in schools, 
cooking afternoon courses are more popular as afternoon 

activities for school children than compulsory silent 
reading.In these activities children have reacted positively 

to the mentor-tutor role of the teachers and to the 
different forms of help and support provided in group and 
individual forms.  

The andragogy degree course at our faculty has 
certain optional courses which include the Romologia 
andragogica module as well. Both title and content show 
that the aim is that future andragogy experts should 
learn about the culture of Roma communities living in 

present-day Hungary, their present social situation and 
possible future links to the majority population. Though 

we have urged students to participate in this course we 
still expected individual and voluntary applications to it. 
End-of-term results showed that those interested int he 

topic took up the course and participated in seminar 
work. As tutors, among others we recommended our 
students to try and collect some positive aspects, stories 

involving Roma population, Roma career paths in the 
town/village they have come from, from the circle of their 

acquaintances. Among these positive examples there 
were famous researchers, writers, musicians, singers, but 
also ordinary, everyday people living their everyday life 

with normal and average wisdom and honesty as small 
entrepreneurs, merchants a.s.o.  

Out of the young people having been admitted to 
universities in Hungary only 1% is of Roma origin. They 
are mainly reading Arts and Humanities or learning jobs 

that imply helping others (sociology, social workers, 
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kindergarten teachers etc.). There has been a special 
research implemented in pécs regarding the situation of 

Roma girls/women admitted into Hungarian higher 
education. Just like in the earlier farmer communities, 

most of the graduate Roma women did not want to go 
back to their families (not to mention that even that will 
approach them with distrust and reservations), while 

they can still not be accepted by the new social 
environment as a partner either, only as a colleague. This 

means that the new intellectual model to be followed is 
not complete and cannot be implemented properly.  

Post-secondary education (in our case banking 

executives) may offer a new opportunity. On one hand 
this further education course is only two-year long, on 
the other hand it is financed by the state. Such an 

undergraduate may become a good financial mediator but 
also a good specialist in the family business.  

Last but not least we should also speak about the role 
of the media. It is especially the commenrcial TV 
channels that convey and transmit the examples, the 

arguments of the already distroyed, split, excessively 
disadvantaged families, especially on children’s situation, 

on the disadvantages that women have to cope with after 
more and more affairs and the difficulties of children in 
such circumstances.  It would be advisable that the more 

positive examples of state TV channel could get more 
room in the Hungarian media. Confessional magazines 
have already made use of their opportunities to set good 

examples.  
Hungary’s joining the European Union in 2004 made 

a promise to all citizens to set forth economic 
development within a democratic framework. 
Nevertheless, sooner or later this can only become real 

for Roma communities if they themselves take advantage 
of this opportunity. A precondition for that is that they 
themselves get to know their own culture, are able to 
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organise themselves and run their own organisations. 
They also have to pay attention to the world that is 

surrounding them and observe the rules and norms of 
cohabitation. Respect for private property, environmental 

order and cleanliness are all considered European norms.  
As far as future is concerned we are strongly 

convinced that pre-school preparation in case of little 

children and mentoring school activities are basic tasks 
to be implemented. In case of adults, there are a lot of 

various further education and adult education courses, 
training and retraining opportunities which are meant to 
support gaining specialised know-how and expertise. As 

far as languages are concerned, the knowledge of English 
and German might be more useful that only getting to 
know their native dialect as an adult, as the biggest 

community, the romungro can only speak the Hungarian 
language.  

To sum it up: besides providing financial aids (or 
probably even instead of them) efficient learning and 
teaching, i.e. education and its results are the most 

important, accompanied later on by integration into the 
labour market, into the world of labour, which are the 

most valuable in point of Roma integration into society.  
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MICHELLER MAGDOLNA 
 

CIGÁNYOK, AKIKET JÓL ISMERTEM –avagy szubjektív 
előszó az ARION nemzetközi roma konferencia anyagához 

 
 

Mint mindent, elsőként az életemben – a cigány 

emberekkel, gyerekekkel való találkozást is – egy dél-
dunántúli pusztán, az oly sokat emlegetett ötvenes 

években éltem át. Mivel óvoda sem volt a pusztán, ezért a 
hatvanas évei második felében járó apai nagyanyám 
„fennhatósága” alá tartoztam. Nagyanyám csak aktív 

együttműködést ismert, ezért magam is elég korán 
megtanultam e keret feltételeit, így azután mindketten jól 
éreztük magunkat. 

Elsőként a mindent megfigyelő szerepe jutott, majd 
később, még ugyancsak kisgyerekként, iskolásként, 

tevékenység is került a nagymama-féle Waldorf-óvodából. 
Így például – csaknem mindig cserfes kisgyerekként – 
szótlan rácsodálkozással követtem, amikor (lehetett 

csikorgó hideg, havas tél, s jöhetett döglesztő nyári meleg 
is) Kalános Bözse néni, az öreg (valószínű a 

nagymamámnál persze fiatalabb lehetett) cigányasszony 
beállított koledálni. Dobja be hátul (mutatott a zsákból 
kialakított tarisznyájára), és az Isten fizesse meg, Kata 

néni – mondta hálálkodva. Kata néni (a nagymamám) 
főleg nagykaréj kenyeret szeletelt az anyám által hetente 
sütött hatalmas házi kenyér éppen megszegett részéből, 

de került más étel (szalonnadarab, főtt hús maradék, 
nyers krumpli) is, mikor mi volt kéznél. Kalános Bözse 

néni özvegy volt, a férjét szívroham vitte el, őt láttam 
életemben először halva a szalmaravatalon – s így nevelte 
az öt gyerekét. A legkisebb, a Kisgyurka, alig volt idősebb 

nálam. Kalános Bözse néni férje, míg élt, teknőt vájt, 
kanalat faragott, ő maga pedig minden munkát (mosás, 
kertgazolás, tyúkóltisztítás) elvállalt, amiért valami kis 
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pénzt, s főleg élelmet kapott gyerekeinek s magának. 
Kemény sors volt. Legjobb kedvében csibukozott Kalános 

Bözse néni, s ilyenkor talán még szebb jövőről is álmodott 
– ébren. 

Ugyanebből a családból az Annus, szokás szerint, 
meg azután nem is volt más lehetősége, korán férjhez 
ment. A férj, név szerint Orsós Gyurka, szép szál, 

megbízható, a munkában tisztességgel helytállni tudó és 
akaró fiatalember volt. Egy időben apám volt a 

munkaadója, így anyámmal többször jártam a 
lakókörzetükben is. Nehezen fért érdeklődő kisiskolás 
fejembe, hogy Annuséknál miért nincs szekrény, ágy. 

Ugyanakkor anyámmal együtt magam is értékelni 
tudtam, hogy a fekvőhelyül szolgáló szalmán tisztára 
mosott ruhák a takarók, hogy a fekvő és főző hely élire 

rakott téglasorral van elválasztva, hogy a kisgyereket 
(Lajosnak hívták) mosott ruhában küldte hozzánk az 

anyja, hol ezért, hol azért (petróleum, gyufa), mikor mi 
hiányzott a „háztartásból”. Magam is rendelkeztem a 
kiadás, megadás hatáskörével. Csak azt kértem a 

kisfiútól, ne könyörögj Lajos, mondd, mit kérsz, s adok. 
Hisz én a már „bennfentes” családtag kisgyerekként is 

tudtam, a szülei ledolgozzák apáméknál a kölcsönkapott 
termékek árát is. Munka volt tengernyi. O. Gyurka 
tavasztól őszig csordás volt a pusztán, azaz őrizte a 

tehéncsordát. E mellett, például aratáskor, külön munkát 
is vállalt. Ilyenkor a csorda a legnagyobb gyerekre 
maradt. Gyurka vágta a rendet, az Annus meg szedte a 

markot utána. Szépen dolgoztak. Apám elégedett volt 
velük. Ebédet, ahogy illett, nálunk kaptak. Ez a 

munkakapcsolat számos formában módosulva ugyan, 
egészen apám haláláig megmaradt. 

A hatvanas években már a város 

termelőszövetkezetében dolgozott apám is, no meg 
Gyurka is. Annusék is házat építettek, a gyerekek 
iskolába jártak, a legkisebb leány virágkötő szakmunkás 
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lett. Szépen boldogultak. Apám temetésére – a kisváros 
több száz képviselője mellett, 1976 őszén – egy cigány 

házaspár is eljött. Sűrű könnyeim fátyola mögül csak 
nehezen ismertem fel Gyurkát és feleségét. 

Megilletődöttek voltak, az Annus szép kis virágcsokrot 
tartott, O. Gyurka pedig ünneplő fekete kalapját 
szorongatta. 

Már felső tagozatos iskolás voltam –szépen írtam, jól 
olvastam, afféle iskola-első a pusztán-, mikor Kalános 

Juli (Bözse néni legidősebb lánya), kíséretként pedig több 
testvére s azok gyerekei kicsitől a piciig (utóbbiakat az 
oldalukon tartották az anyjuk, ahogy illett), beállítottak 

hozzánk. Leckét írtam, egyedül voltam otthon. A 
hosszadalmasan előadott kérés lényege, hogy Kisgyurkát 
bevitték katonának, s levelet kellene írni neki, s mivel ők 

valahányan sem tudnak írni, engem kérnek erre. 
Gondosan – kérés szerint, mintha Juli írná – megírtam a 

levelet. Hogyan olvassa el a címzett kiskatona – aggódtam 
-, hiszen ő se járt iskolába. Juli megnyugtatott, 
Magdikám, hát a társai felolvassák neki. Így 

kommunikált a család katona fiával. 
A már idézett nagyanyám szép hosszú életet élt. 

Nyolcvanéves kora felett fizikailag már gyengébb volt, 
élete utolsó hónapjait ágyban fekvő betegként morzsolta 
le. Anyám gondozta, mert apámat, bátyámat nem engedte 

közel. Magam ekkor már diplomás kezdő tanárként egy 
alföldi nagyvárosban dolgoztam. Talán a legutolsó 
karácsonyi alkalom volt, mikor anyám érdeklődő 

kérdésemre elmondta, hogy az ápolásban a Kolompár 
Giza segít. 

Giza tekintélyes, jól öltözött, szép, vörös hajú 
cigányasszony volt, akárhol nem vállalt munkát – ahogy 
maga kommentálta – válogathat. K. Giza családja ekkor a 

kisváros cigánytelepén lakott. Szép, színes kendőit, 
fényes ékszereit már messziről felismertük, amikor 
minden büszkesége ellenére – a szokásoknak megfelelően 
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– két méterre követte a szintén jól öltözött férjét, s hangos 
szóváltással kommunikáltak. K. Giza után a kisebb-

nagyobb gyerekek következtek. Ha a vásár eredményes 
volt, mulatás közvetkezett, ami szintén már az utcán 

kezdetét vette. Az utca népe különös rácsodálkozással 
követte ricsajukat. 

A hetvenes évek elején sógornőméknél, Erzsébet-napi 

ünnepi ebédkor, egy Somogy megyei kisfaluban történt: 
két cigány muzsikus (hónuk alatt hegedűvel) érkezett, 

muzsikálni akartak. Nem, nem kértünk zenét – 
szabadkoztak a háziak. Apám, ki ifjan maga is muzsikált, 
s mulatni is szeretett, odafordult a zenészekhez. Ekkor az 

öregebb (apám korú) elmosolyodott, s azt mondta, maga 
az Károly, de sok pénzét elvittem valaha. Most se kérem 
vissza – mondta apám. Majd bemutatta a bátyámat, a 

fiam, ő is a föld szerelmese, agronómus lett. Mire Laci 
(Virág László volt a teljes neve) elmosolyodott, s azt 

mondta, én is bemutatom a fiamat, ő is zenél, ha marad 
ideje a fakivágás mellett, de ő már tanulta is. Később 
anyám kommentárjából derült ki, Virág Laci testvére V. 

Gyuszi is neves zenész, prímás volt a kisvárosban, ahol 
éltünk. A Gyuszi lánya zenekonzervatóriumot végzett, 

hegedűs lett, a közeli városi színház zenekarában 
muzsikált. Muzsikus cigányok, tehetségesek – mondta 
apám is. 

A már idézett dél-alföldi nagyváros egyetemén, ahol 
magam is végeztem, a hetvenes évek végén beosztott 
adjunktusként találkoztam R. Jánossal. Ekkor R. János 

már évek óta az adott tanszék vezetője volt, nekem is 
főnököm. Különös viszonyban voltunk. Tiszteltük egymás 

kisebb köreit, én sok mindent tudtam, hallottam róla, ő 
nem igényelte a közelebbi megismerkedést. Nem maradt 
ideje, kedve beosztottjai mániáira. A tanszék vezetését 

autokratikus módszerrel, utólag is el kell ismernem – 
hatékonyan végezte. 



Micheller Magdolna 

33 

R. János szakérettségivel került a pedagógiai 
főiskolára, majd onnan az egyetemre. Szorgalmas, 

kitartó, jó fejű fiatalember hírében állt. Megvédte 
kandidátusi fokozatát, kinevezték egyetemi tanárnak. 

Kötete, tanulmányai jelentek meg, az egyetemi közélet 
meghatározó vezetője lett. Szeretett, tudott mulatni. Két 
szép lánya volt, akiket imádott. Mindeközben ki tudja, 

mikor és miért, R. Jánost is utolérte a politikai 
pszichológiából ismert keszon-betegség. Közös éveinkben, 

főleg a nyolcvanas évek elején, főnököm már nem tartotta 
be az egyetemi közélet által elvárt minimális etikai 
normákat sem. Sosem tudtam meg, ekkor már nem tudta 

vagy nem is akarta követni az elvárásokat. Néha nagyon 
dühös voltam rá, néha meg nagyon sajnáltam – talán 
nem véletlenül. Derültem a – most neki mennie kell a 

másik értekezletre – című önvédő fedőtörténetén. 
1990 őszén nagyon megrendülten álltam gyászőrséget 

tanszéki kollégáimmal a ravatala előtt. A fél város eljött a 
temetésére. Odalopakodtak azok a volt kollégái is, akik 
„lapító félelemből” nem álltak a ravatala mellé. „Lejöttek” 

a székesfővárosból neves volt kollégái. Az akkori 
tanszékvezető megértő, megbocsátó emberi szavakkal vett 

búcsút tőle. A kollégák menetében ballagtam magam is a 
kis, fehér urna után, mikor a cifraruhás cigányasszonyt 
megláttam. János testvére volt. Ekkor megértettem 

valamit volt főnököm rettenetesen magas és mély 
életútjából. Addig nem tudtam, hogy R. János cigány volt. 
Nyugodjon békében. 

A már idézett egyetemen évfolyamtársaim között 
sokféle, sokszínű ember volt. E színes kavalkádba okkal 

és joggal került be O. Miklós is. Miklós cigány 
származású, szép, csillogó, fekete szemű fiú volt. 
Különösen magyar nyelvészetből emelkedett ki, abban a 

diákkörben titkár is volt. Magam az orosz irodalmi 
diákkörben dolgoztam. Mindketten aktív ifjúsági vezetők 
is voltunk; Miklós évfolyam KISz titkár, magam pedig a 
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leánykollégium (sic!) titkára. Büszkék voltunk ifjúsági-
mozgalmi szerepünkre, társaink bizalmára. Ebből 

következett, hogy kettőnket jelölt az akkori egyetemi KISz 
Bizottság, 1968-ban, VIT-küldöttnek Szófiába. Közben 

derült ki, hogy tanári diplomával nem mehetünk a VIT-re. 
Helyette választhattunk: szénát gyűjtünk Karlovy-
Varyban (Csehszlovákiában) vagy utat építünk 

Ausztriában. Karlovy-Varyba bármikor mehetünk – 
mondtam. 

Menjünk, nézzük meg, hogyan „halódik” a 
kapitalizmus, Ausztriában. Így lett, vonattal oda-vissza, 
ketten egyedül, diplomata útlevéllel, elmentünk. Kerítést 

építettünk 1968 nyarán Linzben, a temetőt bővítve. Nagy 
élmény volt. Miklóssal keményen helyt álltunk a fizikai 
munkában és a szellemi vitában is. A nemzetközi ifjúsági 

táborban, Ausztriában (Linz, Salzburg, Bécs) egy hónapot 
töltöttünk együtt, majd még néhány napot Bécsben, 

Miklós 1956-ban emigrált barátjánál is. Miklós nem 
beszélt idegen nyelven, így ekkor még igen jó orosz és 
német tudásomat is szívesen bocsátottam segítségére. 

Cigány származásáról sosem beszélt, én sem kérdeztem. 
Tudtam. Később Miklós is doktorált, szakmai munkát 

végzett, családot alapított. A rendszerváltáskor ismét 
elragadta a politika. Azóta nem hallottam felőle. 

Ma a Kanálos család egy másik nőtagja, a már idézett 

K. Juli, közel lakik bátyámékhoz a dunántúli 
kisvárosban. Minden sátoros ünnepen megjelenik. Elsőre 
nem kér semmit, csak boldog ünnepet kíván és 

megkérdezi, én otthon vagyok-e, s mindig jó egészséget 
kíván, üzenetben is. Bátyám – nagyanyámhoz hasonlóan 

– kiló kenyérre való pénzt ad, s Juli kívánsága szerint 
még krumplit, pirospaprikát, uborkát, no meg egy kupica 
házi pálinkát az egészség meg a koccintás miatt. 

Bátyámról tudom, hogy a kenyérre szánt pénzből – hiszen 
Juli a nyugdíjából (utcaseprő volt a városnál) él, az 
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unokáinak chipset, csokoládét vesz, mint minden más 
rendes nagymama. Lelke rajta. 

A békéscsabai főiskolán több cigány származású 
tanítványom is volt, van. Általában nem kerül szóba kik 

ők, honnan jöttek, mit terveznek. Még feszítik őket a 
gyökerek, és még gyengék a szárnyaik, pedig érezni 
rajtuk, általuk is, nem szeretnének mást, mint tanulni, 

tudni, képzett emberré válni. Mindig segítem őket, ha 
hagyják. Talán közülük már olyan értelmiségiek 

kerülnek, kerülhetnek ki, kiket nem húz le a keszon. 
Mindannyiunk érdekében csak ennyi a teendőnk. 

E megközelítésből hirdetek évek óta szakdolgozati 

témát a cigány (újabb nevén roma) világból is. Ezért 
vettem részt a TSF Gazdasági Karon az idegen nyelvi 
tanszékvezető által kezdeményezett magyar-román-olasz-

roma kutatásban, melynek lényegét magam mondtam el 
az ARION konferencián. Most összegzésként e kötetben is 

megtalálható. 
A fentiekből már talán evidens módon következik, 

hogy olyan történeti-földrajzi közegből, s olyan családból 

származom, ahol a másság nem volt negatívum, ahol nem 
azt tartották számon ki honnan jön, hanem azt, hogyan 

dolgozik, hogyan él. Talán most, a 21. század elején 
érthetjük úgy Illyés valamikori gondolatait, az se legyen 
szégyen, honnan jössz, de tudd azt is, hova mész. Ezt a 

megközelítést erősítette meg bennem a felidézett 
emlékképsor a cigányokról, akiket ismertem. S hogy 
mindezt az emlékezést le is írtam, ezt pedig az ARION 

konferencia újraolvasott anyaga váltotta ki belőlem. 
Az ARION konferencia megszervezéséért 

mindenekelőtt Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona kandidátust 
illeti dicséret. Munkájában bizton számíthatott a roma 
kérdés számos nemzetközi iskolájának képviselőjére 

(Ursula Köstler, Neulengbach, Ausztria, Illa Luciw, 
Ronne, Dánia, Sonsoles Ortega Jiménez, Barcelona, 
Spanyolország, Laudelina Dominguez Martinez, 
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Barcelona, Spanyolország, Shirley Hallam, North 
Shields, Nagy-Brittania, Velia Hartland, Richmond upon 

Thames, Nagy-Brittania, Rosalyn Harper, Oxfordshire, 
Nagy-Brittania, Ona Čepuléniené, Vilnius, Litvánia), 

valamint a roma témakör neves országos művelőjének 
részvételére, előadására. A nemzetközi konferenciát a 
civis város és környezetének rangos intézményei, s azok 

vezetőinek aktív közreműködése tette teljesebbé. E 
helyütt is illesse őket köszönet. 

A konferencia anyagából szerkesztett kötet nemcsak 
lezárja a témát, hanem új távlatokat is nyit. A minap 
hallgattam a csillogó szemű Osztojkán Ágnest, aki a 

roma integráció magyarok által kezdeményezett roma 
integráció évtizedének (2005-2015) európai terveiről 
nyilatkozott a magyar televízióban. 

Gondolom, néha hiszem is, hogy a magyar 
felsőoktatás is sokat tehet azért, hogy K. Bözse néni 

utódainak már ne kelljen koledálni, hogy az R. Jánoshoz 
hasonló tehetséges fiúkat ne húzza be és le a keszon, 
hogy O. Miklós utódait ne csak a politika vonzza, hogy a 

katona cigányfiúk maguk írják leveleiket, hogy a 
tanítványaink ne lehajtott fejjel mondják, honnan jöttek, 

s mindig tudják azt is, merre tartanak. Van még teendő 
bőven. Aki e folyamat bármelyikének résztvevője, annak 
őszinte szívvel ajánlom e kötetet. Jó olvasást, eredményes 

munkát kívánok. 
 
 
Első megjelenés: in: Arion konferencia. Interkulturális oktatás – 
Cigánykultúra a magyar iskolában. Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2003. Előszó, 3-9 oldal 
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MICHELLER MAGDOLNA 
 

A MAGYARORSZÁGI ROMÁK TÖRTÉNETE 
 

 
Szubjektív bevezetés 

Több évvel ezelőtt Budapesten, a holocaust 

témakörével foglalkozó országos szakmai fórumon-, egy 
roma származású történelem szakos ifjú tanár kollégától 

az alábbi kérdést kaptam: „Tanárnő, Ön tanítja a romák 
történetét? Mert én tanítom a magyar történelmet.” 

Erősen elgondolkodtatott a kérdés, s történelem 

szakos tudásom legjavát újragondolva csak azt tudtam 
válaszolni; „Igen, tanítom azokat a nagy történeti 
cezúrákat, ahol a magyar és a roma együttélés valamely 

dokumentálható történeti tényét ismerjük. Hiszen a 
romák történelmét évszázadokra visszatekintve csak 

legendákból, mesékből, dalokból, sajátos 
hagyományaikból ismerjük.” Ma, amikorra talán 
nemcsak divat lett roma kérdésekkel foglalkozni, hanem 

társadalmi kihívás is-, alig tudunk többet. Az 
alábbiakban e történeti szakaszokat kíséreljük meg 

felvázolni. 
 
A vándorlások 

Sir Angus Fraser munkájából8 tudjuk, hogy a 
cigányok/romák kilenc évszázada élnek Európában. Az 
európai hagyományoktól erősen eltérő életmódjuk miatt 

számos ütközés, konfliktus keletkezett a romák és a már 
itt élő népek között. Ezen konfliktusok talán a 

letelepedési engedélyekkel kezdődtek és a második 
világháború alatt a pharajmos-szal (a roma holocausttal) 
váltak véres valósággá9. 

                                                      
8 Sir Angus Fraser: A cigányok, Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 
9 Szita Szabolcs szerk.: Tények, adatok a cigányok háborús üldöztetésének (1939-1945) tanintézeti 

feldolgozásához, Phare Demokrácia Program, 2000. 
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Dupcsik Csaba10 ugyan A magyarországi cigányság 
történetét ígéri, de nyomban kiderül, hogy az adott 

történelmet az 1890-2008-ig terjedő időszak 
cigánykutatásai tükrében követi nyomon. A korábbi 

korszakokról mintegy azt is jelezve, hogy a cigányok 
esetében valójában egy „történelem nélküli nép” 
történetét tekinthetjük át. 

A fentiek alapján Sir A. Fraser logikáját és időrendjét 
követjük. Feltehetően Indiából elsőként Perzsiába 

kerültek cigányok11, akik zenészek, mulattatók voltak. A 
perzsa nemzeti eposzban szereplő vándor népcsoport 
talán tekinthető az első, korai cigánymigrációnak is. 

Később a szerző Észak-Szíriát említi, ahol arab, majd 
bizánci fennhatóság alá kerültek, ezután Örményország 
(7. század) következett. Valószínűleg innen kerültek a 

Bizánci Birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és 
Thrákia környékére, s innen rajzottak ki a Balkánra és 

Európába. 
E folyamatokat elsősorban nyelvi, nyelvészeti kutatók 

elemezték. Ugyanakkor Sir Fraser is nyomatékosítja, 

hogy a cigánydiaszpórák hasonlíthatók ugyan a zsidóhoz, 
de „a szétszóratott cigányoknak nem volt sem papi 

kasztjuk, sem elismert, mérvadó nyelvük, sem olyan írott 
szövegük, mely hitüket és erkölcsi normáikat 
összefoglalta volna, sem etnikai hagyományok őrzésére 

választott testületük.”12 Etnikai tudatukat külső és belső 
tényezők is alakították. Élesen különböztek ugyanakkor 
azoktól, akik körülvették őket (a gadzsók), s akik 

gazdaságához erősen kapcsolódtak. 
A 12. században már írásos nyomai is vannak azon 

csoportok tevékenységének, akik a Bizánci 
Birodalomban medvékkel és jövendőmondással 

                                                      
10 Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története, Osiris Kiadó, Budapest, 2009. 
11 A cigány kifejezést hazánkban szinte a rendszerváltásig használtuk. Ma a roma(=férfi ember) az 

elfogadottabb. 
12 Lásd a 1. sz. jegyzetben már idézett mű 49. oldalán. 
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szórakoztatták a közönséget. Ugyancsak Sir Fraser 
szerint a német Zigeuner, a francia tsigane, az olasz 

zingaro, s a magyar cigány kifejezés is a bizánci 
elnevezésekből származnak. 

A vándorló cigányok valószínűleg a törökök előtt 
telepedtek le a Balkánon, Görögországban, 
Jugoszláviában és a mai Románia területére. A velencei 

uralom alatt álló szigeteken (így pl. Korfun) élő cigányok 
termény- és pénzszolgálattal adóztak a hűbérúrnak. Így 

a 15. századból már adománylevelek is tanúskodnak 
arról, hogy a cigányok illetéket fizettek, ha letelepedtek 
adóztak is. 

Német zarándokok Jaffába, a Szentföldre tartva 
beszámoltak13 magukat egyiptominak mondott 
népcsoportokról, akik külön városnegyedbe tömörültek, s 

mind csalók és tolvajok. Foglalkozásukra nézve 
cipőkészítők, foltozók, kovácsmesterek, - szinte minden 

mesterséghez értenek – szólt a másik beszámoló. Még azt 
is leírta a zarándok, hogy a férj munkáját hogyan 
segítette az ugyancsak a földön ülő feleség. Menleveleik 

rövidebb, hosszabb ideig védték őket. Míg Havasalföldön 
és Moldáviában egyenesen rabszolgasorba 

kényszerítették a cigányokat. 
 
Cigányok a magyar királyság fennhatósága alatt 

A 14. század végén egyedül Magyarország vehette fel a 
harcot az Oszmán Birodalommal. Számos dokumentum 
utal arra, hogy az első magyar vonatkozású menlevelet 

Zsigmond német-római császár, magyar király (1387-
1437) adta ki cigányoknak 1422-ben, Szepesen. 

Zsigmond útlevele egy bizonyos László vajda és népe 
számára szólt, s azt garantálta – Szepesen előterjesztett 
kérelmük alapján – a király engedélyezi, hogy őket más 

városokba is befogadják, bántalmazások esetén 

                                                      
13 Lásd az 1. sz. jegyzetben már idézett mű 57-58. oldalán 
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védelmezzék. Belső civódás, zavar esetén a nevezett 
László vajda tehet ítéletet14.  

Az idézett dokumentum már érdemben körvonalazza 
a vajda szerepét, sajátos hatáskörét, mely a későbbi 

évszázadokban is gyakran megjelenik a 
szabályozásokban, jogi vitákban. 

A cigányok kárpát-medencei bevándorlása a török 

idők alatt sem szünetelt. A török hódítók elsősorban a 
harácsra figyeltek és nem a vallásra, vagy a bőr színére. 

Talán azt is vélhetnénk, hogy Magyarországon és 
Erdélyben a cigányokat nagyobb türelemmel fogadták, 
mint Nyugat-Európában. Ennek legfőbb oka a 1848-ig 

fennálló jobbágyság intézménye volt. Másrészt valószínű 
az is hozzájárult a sajátos elfogadáshoz, hogy a déli 
szomszédokból érkező cigányok jól értettek a 

fémmegmunkáláshoz, a fegyvergyártáshoz. Mindezek 
alapján királyi jobbágyoknak minősítették őket15.  

A szegkovácsok szakmai tudása egészen a 20. század 
közepéig elismert volt, Még a Kádár-korszakból is tudunk 
szegkovács szövetkezetekről. 

A másik szakmai terület, ahol a cigányok kiemelkedő 
szerepet játszottak, a zene. Sárosi Bálint zenetörténész 

munkájából16 tudjuk, hogy Beatrix királyné (Mátyás 
király felesége) már gyönyörködött lantjátékukban. Tehát 
a 15. századtól cigányzenésznek lenni már 

megkülönböztetett foglalkozás volt, s az is maradt 
Magyarországon szinte napjainkig. Sárosi Bálint, majd az 
ő nyomán Kállai Ernő is egyenesen a cigányság 

arisztokráciájának nevezi a zenészeket. E sorok írója 
szívesebben használja az oly érzékeny magyar kifejezést e 

tradicionálisan zenész családokra az úri cigány fogalmát. 
A 20. század első felében azokra a családokra használták 
ezt az elnevezést, ahol a férj zenész volt, a város, a község 

                                                      
14 Zsigmod útlevele László vajda és népe számára 1422. 
15 Az 1. sz. jegyzetben már idézett mű 109. oldala 
16 Sárosi Bálint: Cigányzene, Gondolat Kiadó, Budapest, 1971. 14. oldal 
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cigány zenekarában. Lakást vett vagy bérelt a település 
közepén, felesége a családot gondozta, a háztartást 

vezette, gyermekeit tanította és taníttatta. Több 
generáción át zenészek lettek a leszármazottak is. Ilyen 

családneveket ismer pl. a zenetörténet (de a magyar 
kultúrtörténet is!): Dankó, Rigó, Kállai, Burai, Bihari, 
Lakatos, stb. 

A török hódoltság idején a cigányok alkalmazkodtak 
a török világhoz; kovácsok, zenészek, borbélyok, futárok, 

esetenként hóhérok lettek. Vallásukat tekintve 
keresztények vagy muszlimok (!). Gárdonyi Géza Egri 
csillagokjából ki ne emlékezne Sárközyre, aki szakmai 

segítője Bornemissza Gergelynek a tüzeskerék építésében, 
ugyanakkor nagyon fél minden robbanástól… 

Mária Terézia uralkodása alatt (1740-1780) –a 

felvilágosult abszolutizmusból következően– a cigányokra 
is szigorítás, rend, fegyelem várt. A legerősebb uralkodói 

törekvés a cigányok letelepítését, asszimilálását szolgálta 
(volna). Ebbe beletartozott az adófizetés és a robot 
kötelezettsége is17.  

Az erőszakos asszimilációba beleértendő az 
„újmagyar”, vagy „új telepes” elnevezés, a 12 és 16 közötti 

fiúk mesterségre tanítása, a 16 évesnél idősebb, s arra 
alkalmas fiúk katonáskodása, sőt a beszéd és a ruházat 
szerinti illeszkedés elvárása is. Az 5. évüket betöltő 

gyerekek családból való kiemelése, magyarrá nevelése a 
cigány etnikai azonosságtudatot kívánta felszámolni, nem 
sok sikerrel. 

Idézzük a császári rendelkezés bevezető indoklását, 
mely az új törvényeket, intézkedéseket volt hivatott 

alátámasztani: „Ő szent királyi felsége a már megtett sok 
jelentésből megismerte, hogy a mostanság is kóbor cigány 
népség megszokta lopásból, rablásból élni, ezért nagyon 

káros az államra. Bármennyi rendelkezést tettek is, hogy 
ezt a tudatlan, kóbor és henye népet az elmúlt években 
                                                      
17 Az 1. pontban idézett mű 149-150. oldala 
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összehozzák azokkal, akiktől tudást és becsületes 
életmódot tanulhatnának, a kiadott körrendeletekkel, 

mint nevük eltiltása, a céhekbe való bevételük, állandó 
lakóhelyre kötésük, továbbá, hogy lovat, mivel egyik 

helyről a másikra vándorolhatnának és könnyebben 
lophatnának és rabolhatnának, ne tarthassanak.”18 

A szigorú rendelkezéseket; letelepítést, 

földművelésbe való bekapcsolódást II. József idején is 
folytatták. A 19. század fordulóján egy osztrák főherceg 

(József Károly Lajos) e téren új színfoltot hozott divatba, 
amikor alcsúti birtokán saját vagyonából minta cigány 
kolóniát szervezett. A példa egyedi maradt. Ugyanakkor 

az 1893. évi részleges népszámlálás adatai19 már azt 
dokumentálták, hogy a magyarországi cigányok többsége 
(90%) letelepedett, a fennmaradó 10% egy része 

időszakosan vándorló, illetve teljesen nomád életmódot 
folytatott. 

A 20. század elején már a parlament, a 
minisztertanács, illetve az adott települések közgyűlései is 
rendre tárgyaltak cigányokkal kapcsolatos ügyeket. 

Többnyire ezt annak érdekében tették, hogy a 
kihágásokat (kóborlásokat, üzelmeket) megszüntessék, 

akár szankciókkal, büntetésekkel is. Ugyanez a 20. 
század – Hitler fajelmélete nyomán – a cigányok 
razziázását, majd az ún. kóbor cigányok koncentrációs 

munkatáborokba való összegyűjtését, munkára 
kényszerítését, további szaporodásuk feltétlen 
megakadályozását hozta20. 

E sorok írójának több alkalommal volt módja 
andragógia szakos hallgatóknak levetíteni Varga Ágota 

filmjét. A hallgatók arcán tükröződött az a döbbenet, mely 

                                                      
18 Mária Terézia rendelkezése 1769. A 7. pontban már idézett dokumentumkötet 84-85. oldala 
19 A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredményei. [Részletek].  

A 7. pontban idézett munka 152-159. oldala 
20 a.) Gesztelyi Nagy László: A magyarországi cigánykérdés rendezése. [Részlet]. 1940.  

In: a 7. pontban idézett kötetben a 226-229. oldal 
b.) Lásd a 2. pontban már idézett munka dokumentumait, valamint Varga Ágota: Cigány holocaust (Pharajmos) 

    c. filmjét. 2000. Bp. 
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a cigány öregasszony keserű visszaemlékezéseit követte, 
amikor sterilizálásuk ijesztő kísérleteit mesélte el a 

kamera előtt… Karsai László, majd Szita Szabolcs 
adataiból tudjuk, hogy több ezer cigány vesztette el az 

életét a fenti táborokban.  
A II. világháború után ígért szocialista világ a Rákosi 

korszakban (1944-1956) az esélyegyenlőség helyett újabb 

diszkriminációkat teremtett a cigányok számára is. 
Dokumentumokból és a még köztünk élő cigány emberek 

elbeszéléséből is ismerhetjük, hogy az 1945 tavaszi 
földosztásból kimaradt a cigányok többsége, hogy 
megmaradtak az erdő-széli, falu-széli putrik, s hogy az 

1954-es országos személyi igazolvány készítésekor a 
cigányok nem barna, hanem (ideiglenes) fekete színű 
dokumentumot kaptak. 

A Kádár-korszak (1956-1988) évtizedeiből az 1961. 
évi MSZMP KB Politikai Bizottságának határozatát21, 

majd az ezt követő állásfoglalásokat, intézkedéseket 
érdemes kiemelni országos és területi vonatkozásban is. 
Az akkori idők legerősebb döntéshozó testülete a 

cigánylakosság helyzetének javítását szorgalmazta a 
lakáskörülmények, a munkalehetőségek (benne a 

munkásszállás, ingázás ügyét) az iskolázás és a kultúra 
más területeinek számbavételét, bővítését. 

Erről a határozatról és a hozzákapcsolódó országos és 

helyi intézkedésekről legutóbb Kállai Ernő erős 
fenntartással írt. Kifogásolja, hogy a dokumentum „a 
cigánykérdést nem nemzetiségi, hanem szociális ügyként 

határozta meg.”22 
A Kemény István és munkatársai által 1971-ben 

végzett kutatások országos helyzetképet adtak. Az 1984-
es pártdokumentum pedig már eredményeket is rögzített. 
Kállai Ernő is eredménynek ismeri el, hogy a 80-as évek 

                                                      
21 In: Az MSZMP határozatai és dokumentumai, Kossuth Kiadó, Budapest, 1986. 241. oldal 
22 Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. Társadalomtörténeti vázlat. In: Kállai Ernő – 
Kovács László: Megismerés és elfogadás Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század 

iskolájában. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009. 156-174. oldal Idézet a 164. oldalon. 
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Magyarországán a romák állandó lakhellyel 
rendelkeznek, emelkedett a foglalkoztatás. Bár a dalban 

is megénekelt „fekete vonat” a nagy ipari beruházásokon 
dolgozó ingázókat szállította. 

A cigánygyerekek többsége már óvodába, iskolába, sőt 
középiskolába jár. Megjelenik a cigány értelmiség első 
generációja, akik művészeti és népművelés területén 

szereztek diplomát23. A diplomás romákat ugyanakkor a 
szűkebb környezetük már szinte nem is tekinti „igazi” 

cigánynak, míg a tágabb környezet, ha tetszik a magyar 
társadalom továbbra is előítéletesen kezeli őket is. 
Számos kutatásból tudjuk, hogy a diplomás cigány nők 

helyzete nehezebb a férfiakénál is. Társadalmi pozíciójuk 
a parasztvilágból érkezett első diplomás nőkéhez hasonló: 
már nem parasztok, de nem is elfogadott értelmiségiek. A 

stigmát, hogy tudniillik honnan jöttek, míg élnek 
hordozzák, hordozhatják. Csepeli György 

monográfiájából24 tudjuk, hogy a vonatkoztatási csoport 
értékorientáló szerepe több vonatkozásban módosulhat. A 
diplomás, de többnyire már a középfokú végzettséget 

szerző roma nők értékrendjét nemcsak a családi normák 
befolyásolják, hanem a kortárs csoport a leendő, az új 

munkahely is. Így pl. nem kötnek tizenévesen házasságot, 
nem szülnek húsz éves koruk alatt, s nem gondolják azt 
sem, hogy a férjüket kiszolgálniuk kell, hanem asszertív 

módon munkamegosztásra törekszenek. Ha ez a 
megoldás nem kivitelezhető, akkor megalkuvással ugyan, 
de pl. szingli életmódot folytatnak, amit a kibocsátó 

család többnyire nem fogad toleranciával. Hasonló meg 
nem értés követi a vegyes házasságok modelljét is. 

 
A rendszerváltás hatásai 

A magyarországi roma társadalmi csoportok életében 

szinte felmérhetetlen változásokat zárt le és indított el a 

                                                      
23 Lásd a 15. pontban már idézett tanulmányt a kötet 166. oldalán. 
24 Csepeli György: Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 457-459. oldal 
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rendszerváltás 1989-90-ben. Erős negatív 
következményei lettek a nagyipar,ebben főleg az építőipar 

és az ún. szocialista mezőgazdasági nagyüzemek, 
termelőszövetkezetek összeomlásának. E folyamatok 

nyomán roma férfiak ezrei vesztették el munkahelyüket, 
beleértve az ingázást és a munkásszállások lehetőségeit 
is. Az újonnan induló vállalkozásokban a sem szakmai 

képzettséggel, sem tőkével nem rendelkező családfők 
számára még remény sem maradt az értelmes 

újrakezdésre. 
Pozitív következményként tekinthetjük a romák 

önszerveződését; bekerülésüket a települések 

önkormányzatába, sőt a Parlamentbe is. A kisebbségi 
önazonosságtudat, a kultúra és az oktatás új 
lehetőségeket teremtett. Ide sorolhatóak a felzárkóztató és 

szakképző programok, a pécsi Gandhi Gimnázium és a 
Romaveritas Láthatatlan Kollégium is. Új vállalkozások 

indultak a kereskedelemben és a mezőgazdaság 
területén, s a kultúrában is. 

A pozitív folyamatokkal párhuzamosan ugyanakkor 

tovább élnek a diszkriminációs folyamatok, esetenként 
– éppen a társadalmi elégedetlenségek nyomán – fel is 

erősödnek, melyet a politikai élet többnyire 
modernizációs válságként kezel. 

Talán túlzottan is nagy várakozás előzte meg az 

Európai Unió roma-programjának kidolgozását, 
elfogadását 2011-ben. A témával foglalkozó szakemberek, 
köztük, mi tanárok is úgy véljük, hogy a roma kérdést 

Európában egy ország egyedül nem tudja kezelni. Ezért 
az uniós megközelítés, hozzárendelt anyagi háttérrel talán 

nem illúzió. Ez azonban már nem történelem, hanem a 
jelen és a jövő kérdése25. 
 

                                                      
25 Kállai Ernő: Első kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma-nem roma együttélésben 

In: Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László szerk.: Etnikai identitás, politikai lojalitás.  
Nemzeti és állampolgári kötődések 

Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 150-162. oldal 
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SURMAN ZOLTÁN 
 

DIPLOMÁS ROMA LETTEM. ÉLETUTAM TÖREDÉKEI 
(Kisebbség szociológiai vallomás és konklúziók) 
 

Témaválasztásom oka legnagyobb részt az, hogy 
amióta ésszel is értem, mi zajlik körülöttem a világban és 

ennek szűkebb részeként a családomban, rá kellett 
jönnöm és meg kellett értenem, hogy mi is az, aminek 

nap – mint – nap tanúja vagyok és átélek. Ez pedig nem 
más, mint az, hogy a társadalmi, politikai és egyéb 
változásoknak kitett családomban, és a hasonló 

helyzetben élő roma emberek sokaságánál az otthoni 
beszélgetések évek óta állandó témája az álláskeresés, és 
ezzel együtt a munkanélküliség, a létbizonytalanság, a 

kiszolgáltatottság, átszőve a jelen félelmeivel a jövőtől való 
rettegéssel valamint e problémák – a társadalmi 

előítéletek tengerében eltűnt - megoldó kulcsának a 
keresése.  

A megoldó kulcs egyik fő elemeként mindig a tanulás 

kerül előtérbe (talán). Ezért egy szakmunkás végzettség 
(autófényező) mellett 2002-ben úgy döntöttem, hogy 

család és munka mellett tanulni próbálok. 
Leérettségiztem, majd ezt követően beiratkoztam és 
elkezdtem tanulmányaimat a TSF Gazdaági Főiskolai 

Kara Személyügyi Szervező Szakán, Békéscsabán. 
Remélve, hogy majd a családban elsőgenerációs 
diplomásként könnyebb lehet a sorsom és ez által 

gyermekeim sorsa is.  
Dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogy a 

lehetőségekhez mérten, mint romaszármazású ember, 
milyen utat és hogyan jártam be, míg eljutottam a 
diplomáig. Ezt mintegy példának, tanulságnak szánom. 

 

1. Gyökerek  

1976. augusztus 20-án születtem egy dél-alföldi 
kisvárosban, egy roma, sváb és magyar származással 
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bíró, az építőiparban segédmunkásként élő édesapa és 
egy roma, illetve magyar származással rendelkező szintén 

segédmunkásként dolgozó édesanya első gyermekeként. 
A családot még rajtam kívül két gyermekkel áldotta meg 

az Úr, egy fiúval (Csaba) és egy lánnyal (Izabella). Szüleim 
már nem vállaltak olyan népes családot, mint az ő 
elődeik, (édesapám családjában 7 gyermek, míg 

édesanyám családjában 9 gyermek látott napvilágot) 
mivel felismerték, hogy nem tudnak egy nagy létszámú 

családot kellő biztonsággal felnevelni, ha azt szeretnék, 
hogy akár csak a munka világában vagy az élet bármely 
területén gyermekeik ne azt az életutat járják be, mint 

amit ők. Életutam egy része, vagy legalább is az indulás 
itt dőlt el.  
 

Tehát nem a saját, hanem a szüleim döntése volt, 
hogy merre forduljon az életem, hiszen a szülői háttérnek 

igen nagy szerepe van, a roma családokban talán még 
fokozottabban, a gyermekeik életének jövő-alakításában. 
 

2. Iskolaévek 
Tanulmányaimat, az óvodai képzést helyettesítő, de 

nem igazán pótló előkészítő iskolában kezdtem egy kis 
létszámú kizárólag romaszármazású gyerekekből álló 
osztályban, szülővárosom, Békés egyik általános 

iskolájában. A foglakozásokon nagy gondot fordítottak 
arra, hogy megfelelőképpen tudjunk azonosulni az 
intézményben később reánk váró feladatokkal. Mind e 

mellett így utólag megértve az is világos, hogy szűrték a 
gyerekeket a szerint, ki érett közülünk általános iskolai 

tanulmányokra és kiket irányítsanak „speciális” iskolába. 
Miután képességeimnek és a szülői háttérnek 
köszönhetően maradhattam az általános iskolában, az 

első négy iskolai évet jóval az átlag feletti tanulmányi 
eredménnyel, sikeresen zártam. Ekkoriban édesapám 
szépen és aprólékosan sulykolta belém a tanulás 
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fontosságát és mivel ő nem rendelkezett szakmával és 
munkája során látta és úgy érezte, hogy a szakmunkások 

igen megbecsült tagjai az akkori társadalomnak, ezért a 
televízió szerelő szakmára „próbált” irányítani a képen, 

hogy közölte velem „fiam, te tv szerelő leszel”. Tehát 
édesapám számomra célul egy szakmunkás végzettséget 
jelölt meg, ami akkoriban igen nagydolgot jelentett, 

hiszen a romák nagy százaléka nemhogy szakmunkás 
bizonyítvánnyal nem rendelkezett, de a 8 általános iskolai 

végzettség is viszonylag ritkaszámba ment körükben. 
Nem tudtam mit jelent, amit mond, de mivel mindig 
tiszteltem szüleim döntését, ezért szófogadóan bólogattam 

és elfogadtam azt. De mire a vízválasztó nyolcadik 
évfolyamhoz értem, országunkban változott a rendszer és 
a rendszer változása leginkább a képzettséggel nem 

rendelkező romaszármazásúak életét érintette igen 
negatívan. Így sajnálatosan édesapám, ha csak egy rövid 

időre is, de a munkanélküliek életét élte. Mivel a többségi 
társadalomban, akik ismerték őt tudták, hogy 
megbízható és a munkát „keményen fogó” ember ezért 

hamar talált munkát és ekkor került pont, a 
továbbtanulásom első állomásának végére. Édesapám a 

megyeszékhelyen dolgozott egy nagy állami cégnél rakodó 
munkásként, amely cég többek között a személyautók 
javításának minden formájával foglalkozott. Itt találkozott 

az autófényező szakmával, és gyorsan el is döntötte, hogy 
ezt az utat szánja idősebb fiának, és a cég vezetőit 
meggyőzte, hogy a tanulmányaimat hadd folytassam ott, 

így a szakmunkás felvételire mind amellett, hogy a 
háromszoros túljelentkezők közül a legjobb eredménnyel 

felvételiztem én már egy igazolást is szorongattam a 
kezemben, amelyen az állt, hogy azon cég vállalja, hogy a 
szakmához szükséges gyakorlatot biztosítja számomra.  

Ez nagyon nagy szó volt, hiszen innentől kezdve teljesen 
biztos volt, hogy ha „meghúzom magam” akkor egy igen 
jó szakmával távozhatom majd három év múlva a 
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szakiskolából. Mivel Magyarországon a rendszer 
változásának elejét éltük, nem láthattuk a későbbiekben 

kialakuló munkahelyek megszűnését és ez által a 
munkanélküliség rohamos növekedését.  

Így a szakmunkás iskolából osztályelsőként kikerülve 
álltam a nagyvilágban munkahely, jövő- és életkép 
nélkül. 

 
3. Kitörni akarás, hatások és hitvallás 

Kezdeti tenni- és munkálkodni akarásomnak sokszor 
gátat szabott származásom, amely életem későbbi 
szakaszában az élet egyéb területén is többször 

visszaköszönt. Szüleim elkeseredésemet látva nyugtattak 
és csillapítottak, míg az akkor már Magyarország egyik 
legnagyobb malmában, rakodómunkásként dolgozó 

édesapámhoz fordultam és megkértem, hogy segítsen 
nekem bekerülni a malomba, hogy hozzájárulhassak a 

család megélhetéséhez, hiszen öcsém és húgom még 
tanult és a családban én már „csak eltartottként” voltam 
jelen. Édesapám nem igazán akarta, mivel még nagykorú 

sem voltam és alkatilag is a koromhoz képest kisebb és 
véznább voltam, annak ellenére, hogy az ökölvívó sporttal 

foglalkoztam versenyzésszerűen. De amint betöltöttem a 
18. életévemet, már nem egészen két hét múlva 
édesapám mellett „dobáltam” a liszttel, búzával és a 

különböző terményekkel teli 50 kilógrammos zsákokat, 
amelyek idő és számbeli tekintetben napi 8-12 és nem 
ritkán 16 órában, 1500-3500 zsákot jelentett másod 

magamnak átlagban, mind ez 8 éven keresztül 18-tól 26 
éves koromig. 

Ekkor gondolkodtam el először igazán, hogy ez az út 
e, amit nekem be kell, járnom vagy esetleg van e kiút 
ebből?  

Tudok-e majd gyermekeim számára megfelelő lehetőséget 
biztosítani arra, hogy ők ne segédmunkásként éljenek? 
Hiszen hiába tanultam, nem jutottam előrébb, mint 
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szüleim. Ekkor eldöntöttem tanulnom kell és, mert felelős 
vagyok azokért a gyermekekért, akikkel házasságomban 

megáldott az Úr! 
Napi munkám és az edzések mellett (mivel ekkor már 

súlycsoportomban az ország legjobb ökölvívói közé 
tartoztam) elkezdtem tanulni. Ekkorra már megtanított az 
élet, hogy úgy szálljak „ringbe”, hogy feladat van, amit 

meg kell (ha törik, ha szakad) oldanom, és olyan feladat 
nincs, aminek ne lenne megoldása. Mivel hiszek 

Istenben, hiszem, hogy Ő segít engem. Minden 
megmérettetés előtt imádkozom és kérem, Istent hogy 
segítsen. Biblia nélkül nem utazom el messzire, a 

mérkőzések helyszínére is magammal viszem. 
 

4. Iskolaévek újra, továbblendítő találkozások 

4.1. A gimnázium 
A malomban, ahol akkor már 6. éve dolgoztam 

becsben tartottak sportolói mivoltom miatt és így 

ismerkedtem meg a cég akkori vezérigazgatójával, Simon 
Imrével, aki később a főiskolai évek alatt tanárom és 

segítőm is volt. 
Az újonnan odakerülő közvetlen főnökömmel Erdei 

Ferenccel nagyon jó viszonyt alakítottam ki, így 

megemlíthettem neki tanulási szándékomat. Ő ezt 
örömmel fogadta és megkérte feletteseitől az engedélyt, 

hogy munkaviszony mellett elkezdhessem a gimnáziumi 
éveket esti tagozaton. 
Így hát újra elkezdődtek az iskolai évek! 

A szakmunkás végzettségűek számára gimnáziumi 
évek általában 3 évig tartottak (ha minden sikerült 
elsőre), de mivel nekem és még jó néhány tanulónak „régi 

típusú” szakmunkás bizonyítványunk volt, ezért négy év 
alatt kellett volna teljesítenünk az érettségit. De ezt 

kiválthattuk azzal, ha tettünk az első félév végén egy 
különbözeti vizsgát. Így nekem is 3 év elég volt az 
érettségi bizonyítvány megszerzésére. Az első év igen 
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nehéznek bizonyult, hiszen család, munka és egyéb 
elfoglaltság mellett kellett bizonyítani az iskolapadban. 

Ezen évek alatt több kitűnő tanárral és baráttal is 
megismerkedtem, akik nem hagyták, hogy a kezdeti 

nehézségek kedvemet szegjék a tanulásban. Bár szabad 
időm nem sok volt, de amit lehetett megtettem annak 
érdekében, hogy minél sikeresebben vehessem az iskola 

állította akadályokat. Mire észbe kaptam, már ott volt 
előttünk az érettségi vizsga, amelyet (szerintem nem csak 

én) „remegő gyomorral” vettünk tudomásul.  
Az utolsó évben tanáraink meglehetős vehemenciával 

közölték velem és két romaszármazású társammal, hogy 

érdemes lenne tovább tanulni valamely főiskolán vagy 
egyetemen. Először jókat mosolyogtunk az ötleten, hiszen 
az érettségi megszerzésének lehetősége is, 

képzeletünkben a felhők magasságát súrolta, nemhogy 
még egy felsőfokú intézménybe is jelentkezzünk. De mire 

eljött ez az időpont igen komolyan elgondolkodtunk rajta 
és úgy véltük, hogy miért ne sikerülne, hiszen a 
gimnáziumba is azzal a hittel érkeztünk, hogy „majd mi 

leszünk a legbutábbak” és a végén meglepődtünk, mivel 
nemhogy a legbutábbak nem voltunk, hanem így 

hármasban az osztály legjobb tanulóivá váltunk. 
Hármunk közül egyikünk egy felsőfokú végzettséget adó 
szakiskolában, míg ketten különböző főiskolákon 

folytattuk tovább tanulmányainkat. 
Ezen a főiskolán érkezett el eddigi életemet legjobban 
befolyásoló személlyel való találkozásom. 
 

4.2. A főiskola 
Elérkezett a nagy nap. 

Átléptem azt a küszöböt, amire azt mondják az emberek, 
- hogy ez már valami – és ha itt valaki végez, azt úgy 

emlegetik, hogy „ÉRTELMISÉGI”! 
Nagy szó volt ez az én sajátos szótáramban, hiszen a 
családomban még senki sem rendelkezett diplomával. 
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Egy-két családtagnak volt érettségije, de azok is inkább 
csak azok, akik valami utón-módon bekerültek, 

beházasodtak közénk. Bár szakmunkás bizonyítvánnyal 
90%-ban rendelkezett mindenki. A családból kíváncsian 

figyelték, lesték, hogy mi lesz ebből, de őszintén 
megvallva sokszor én is feltettem magamnak a kérdést, 
hogy „mit keresel te itt, Zoli”? 

Meglepődve vettem tudomásul, mikor beléptem az 
intézmény ajtaján, hogy félelmem és rémületem egyszerre 

eltűnt és hatalmas kíváncsiság lett rajtam úrrá. 
Kíváncsivá váltam a velem szemben lévő lépcső 
megmászásának nehézségeire, a termek falaira, a padok 

kényelmére, a tanárok személyére, és egyszersmind 
mindenre, ami körülvet abban a világban. Immáron 
bátran és céltudatosan lépkedtem a lépcsőfokokon és 

innentől biztattam magam „Zoli itt a nagy lehetőség, most 
megmutathatod, hogy mit tud és mennyit ér egy 

romafiú”.  
A felfelé vezető lépcső végén nem jutottam túl 

messzire mikor szembe jött velem egy ismerős arc. Nem 

volt más, mit a volt malmi munkahelyem igazgatója, aki 
innentől számomra a „Simon Tanár Úrrá vált”.  

Mosolygós arccal és biztatóan kérdezte: „Zoltán csak nem 
itt tanul?” Büszkén válaszoltam „igen Igazgató Úr, most 
kezdek”, hiszen bennem akkor még a malomban 

megismert ember élt. Megnyugtatásomra közölte velem, 
hogy ha segítségre van szükségem, akkor nyugodtan 
kopogtassak tanári szobája ajtaján. Biztatását és segítő 

szándékát megköszönve haladtam tovább a tanterem felé, 
ahol megannyi ismeretlen ember nézett rám. Nem 

tudtam, hogy elfussak vagy leüljek? Rémületemből 
felriadva az utóbbinál döntöttem, így utólag nem is 
rosszul.  

Elkezdődtek az előadások. Úgy éreztem, hogy a 
rengeteg új tudomány, eddig még nem ismert és 
tapasztalt ismeret sziklaként nehezedik vállamra és egyre 
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nehezebbé válik. Megijedtem és rémülten néztem körbe, 
közben fejemben kavarogtak a gondolatok „menekülj 

innen Zoli, nincs erre neked szükséged, hisz te csak egy 
roma férfi vagy, és még ha elvégeznéd is az iskolát 

úgysem leszel több egy segédmunkásnál”! De jött a 
csoportdinamika óra. Megismerkedtem közelebbről több 
osztálytárssal és némelyikkel igen jó barátságba 

keveredtünk, és ezzel a barátsággal segítettük át egymást 
a főiskola nyújtotta nehézségeken. Az igazi segítségre 

viszont akkor volt szükségem, mikor a különböző 
tantárgyak során feljött a cigánykérdés. Ekkor azokból az 
emberekből, akik nem voltak jó véleménnyel a 

cigányokról feltört azaz érzelem, amit a magam fajta 
emberek (cigányok) iránt éreztek. Míg gondolkodtam 
azon, hogy mi lenne ésszerűbb felállni és felvenni a 

„kesztyűt” vagy pedig csendben maradni, az egyik 
osztálytársam és barátom felállt és győztes szópárbajt 

vívott azzal a személlyel, aki úgy nyilvánult meg, hogy az 
láthatóan engem sértett. Végezetül ezt a kérdést szegezte 
a „támadónak”: „Mivel vagy te különb, mint egy cigány, és 

ha ez a cigány nem más, mint Surman Zoli?” A „támadó” 
megrémült arccal és csendben foglalta el helyét a padban. 

Attól kezdve többé nem volt hasonló atrocitás a 
közösségben. És nagyon jól esett, hogy nem nekem kellett 
megvédenem magamat, hanem egy nem cigány 

származású ember állt ki mellettem „és így a cigányság 
mellett”. 
 

4.3. Muníció a folytatásra, a cél fölismerése  
Teltek, múltak a napok és a tudás egyre gyűlt a 

fejembe, de egyszer csak eljött a Társadalomtörténet óra. 
Egy tanárnő lépett be az előadó terembe, nem más, mint 
a Társadalom- és Vezetés Tudományi Tanszék főiskolai 

tanára Micheller Magdolna. Arcán komoly 
határozottságot, szigort és egy tudós asszony vonásait 
véltem felfedezni. Háta mögött társaimmal összesúgtunk, 
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és jelezték felém „Zoli ettől a tanártól óvakodj, mert a 
vizsgáiról sírva jönnek ki a hallgatók, főleg a lányok”. Az 

óra szünetében egy számomra élvezetes beszélgetésünk 
volt a családfa kutatás rejtelmeiről, de sajnos az óraközi 

szünet rövidsége miatt eszmecserénk is rövidre nyúlt. 
Teltek-múltak a félévek és közben az előbb említett 
tanárnőnél kétszer is sikerült kiválóra vizsgáznom. 

Valóban több lány is sírva jött ki a szóbeli vizsgákról, 
amelynek okát számomra mind a mai napig homály fedi. 

Mind két vizsgám alkalmával vizsgáztam együtt 
olyanokkal, akiknél a vizsgát követően eltörött a mécses, 
de sosem értettem miért. Magam a vizsga minden percét 

élveztem, hiszen még a vizsgák alkalmával is lehetett 
tanulni tőle. Talán egy fél év múlva találkoztam az 
általam igen tisztelt tanárnővel, amikor is a Simon tanár 

úrral beszélgettem a szobájában. Itt egy oldott beszélgetés 
keretében szóba jött a sport, eddigi tevékenységem stb. 

Nem sok idő múlva elkövetkezett a szakdolgozat írása, és 
számomra nem volt kérdéses, hogy konzulensként kit 
válasszak, így hát amint azt lehetett a téma 

kiválasztásával azonnal megkerestem a tanárnőt és 
kértem, hogy hadd írjam nála a szakdolgozatomat. 

Számomra akkor még érthetetlen kérdést tett fel. „Miért 
ezt a témát választotta?” Hangzott a kérdés. A témakör 
címe: Kisebbségek a mai Magyarországon volt. A kérdés 

hallatán meglepődtem és egy pillanatra elgondolkodtam – 
miért kérdezheti ezt tőlem, nem látja, hogy cigány 
vagyok? – számomra egyértelmű volt, hogy származásom 

alapján, hozzám közelálló témát választok. Így hát 
válaszom gyors és tömör volt. „Én is roma származású 

vagyok”. A tanárnő rám nézett és közölte, hogy még senki 
nem vállalta a környezetében ennyire nyíltan roma 
származását, és úgy éreztem, hogy kicsit talán közelebb 

kerültem ezzel hozzá. 
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1. kép 

Ez tényleg az a körző? – kérdezi Zoltán 

 
Forrás: A szerkesztő felvétele 

 

Ezt követően szorgalmasan jártam konzultációra, ahol 
megannyi embernek mutatott be és rengeteget tanultam 
tőle. Ha mást nem, akkor legalább minden alkalommal 

egy-egy idegen szó jelentését, amelyeket szorgalmasan 
jegyeztem határidő naplóm oldalain. Sikeres 

együttműködésünknek köszönhetően abban az 
évfolyamban elsőként adhattam le diplomamunkámat, 
amelyet osztály- és évfolyamtársaim igen irigyeltek. 

Az egyik alkalommal egy zsidó viccet mesélt nekem, 
melynek lényege az volt, hogy Jézus és Péter 
rendszeresen beeveztek a tengerbe és rendszerint 

kiszállva a csónakból kisétáltak a vízen. A partról látva 
ezt Grün kíváncsiságában kipróbálta és természetesen 

elsüllyedt a vízben. Mikor már többször is így járt Péter 
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nem tudta tovább nézni és megkérdezte Jézustól. Uram, 
mi lenne, ha megmutatnánk ennek az embernek, hogy 

hol vannak a cölöpök? 
A tanárnővel kialakult szellemi kapcsolat, a 

megismert életfelfogás, életfilozófia azok a cölöpök, 
amelyek egyrészt kijelölik a célhoz vezető utat, másrészt 
segítenek a felszínen maradni, megmaradni romaként és 

megújuló lendülettel dolgozni értük. Mind ez azért 
jelentős, mert több esetben dolgoztam már a cigányság 

érdekében és többször tűnt reménytelennek pozitív 
változást elérni. Csalódottságomban akkoriban úgy 
döntöttem, hogy többé nem akarok a cigánysággal 

foglalkozni semmilyen területen, de hála a főiskolán 
eltöltött éveknek az itteni személyes találkozások 
megmutattak számomra egy olyan lehetőséget, 

kötelezettséget, ami megerősített abban, hogy a romák 
ügyét képviselni kell.  
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2. kép:  

Zoltán demonstrátorként előadást tart 

 
Forrás: a szerkesztő felvétele 

 

4.4. Diplomaosztás, a család büszkesége 
Mikor elkezdtem ismételten tanulmányaimat, 

meglátásom szerint nem igazán hitt benne senki, hogy 
valaha elvégzem akár csak az érettségit is, arra pedig még 

legmerészebb álmukban sem mertek gondolni, hogy én 
valaha főiskolára fogok járni. Hiszen a család és munka 
mellett nagyon nagy feladatot jelentett számomra saját 

sportpályafutásom irányítása és az ökölvívó egyesületem 
vezetése. Viszont mikor látták, hogy talán mégis lehet 
belőle valami, akkor egyöntetűen támogattak és a 

legnagyobb érdeme szüleimnek volt benne, akik mind 
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anyagilag, mind pedig erkölcsileg nagyon sokat segítettek 
nekem az iskolák elvégzésében és nélkülük talán nem is 

sikerülhetett volna. A főiskola végeztével a diplomaosztón 
nem akartam részt venni, amin én nyelvvizsga hiányában 

„csak” egy igazolást kaptam annak elvégzéséről. Valami 
megmagyarázhatatlan ok miatt úgy éreztem, hogy nem 
kell nekem ott megjelennem, majd kipostázzák a 

bizonyítványt és ezzel el van rendezve. De osztálytársaim 
és barátaim, nem hagyták és e képen szóltak hozzám 

„Nehogy már ne vegyünk részt rajta, ezért tanultuk és 
szenvedtük végig a hat félévet?” Igazat adtam nekik és 
utólag nagyon is örülve neki, ott álltam én is és ballagtam 

fel a pódiumra, a diploma átvételre. Ezt az érzést nem 
lehet leírni, amely csak fokozódott attól, mikor megláttam 
a folyosón konzulensemet, amint talán egy kicsit büszkén 

nézett rám. Meghatódtam a napfolyamán először, de nem 
is utoljára. Családomból szüleim, feleségem, nagyobbik 

fiam, és öcsém a feleségével jelentek meg. Akkor kerített 
hatalmába az előbb említett érzés újra, amikor a városi 
sportcsarnokba belépve, (ahol a diplomaosztót rendezték) 

megláttam őket és édesanyám szeme csillogott a 
büszkeségtől. 

 
5. Diplomával a kézben 

Immáron kettő szakmával, egy érettségivel, egy 

főiskolai tanulmányokat elvégző igazolással, (ami a 
hamarosan befejeződő nyelvvizsgámat követően 
diplomára cserélhető) állok a nagyvilágban és úgy érzem, 

hogy lehetőségeim nem jobbak, mint a tanulmányok 
újrakezdése előtt. 

A nagy lendület és hit, amit belevetettem, a jobb 
lehetőségek és a magam, illetve ezáltal a családom 
felemelkedésének reményében, úgy érzem, szertefoszlott. 

Gyerekkorom óta szüleim hangsúlyozzák számomra a 
tanulás értékeit, majd ezt követően a 21. században, ami 
állítólag a tudás százada lesz, reklámozzák az élethosszig 



Diplomás roma lettem 

60 

tartó tanulást, rá kell jönnöm, hogy romaszármazásúként 
ezek a megfogalmazások és szlogenek nem nekem 

üzennek. A nem romaszármazású emberek szüntelenül 
azzal vádolják népemet, hogy nem akarnak tanulni, nem 

akarnak dolgozni. Ez bizonyos százalékban igaz is, de ez 
nem csak a romákra jellemző, mivel minden társadalmi 
rétegben megvannak azok a csoportok, akik a munka 

helyett inkább más megélhetési lehetőséget keresnek. 
Tanultam és tanulok, dolgoztam és dolgozni akarok! De 

hogyan tegyük mindezt, ha a többségi társadalom annyi 
esélyt sem ad számunkra, amellyel bizonyíthatná népem, 
hogy igen is vannak köztünk igen értékes és kiváló 

emberek, akik hasznos elemei az emberi társadalomnak.  
Ennek köszönhetően, azok a cigányok, akik elérnek 
valamit az életben elfelejtik vagy legalábbis nem akarnak 

arra emlékezni, hogy kik is ők valójában, így nem 
vállalják vagy csak nem merik vállalni származásukat.  

Azzal a hittel fekszek és kelek, hogy minden előítélet 
és nehézség ellenére életem példának számíthat és nem 
csak a cigányság körében. A többségi társadalom tagjai is 

elismerően nyilatkoznak, ha valamely területen szóba 
kerül a nevem. Sportegyesületemnél is úgy érzem, hogy a 

tanítványok elfogadnak és mind a sportbeli, mind pedig a 
magánéletbeli tevékenységemre példaként tekintenek. 
Eddig tartott az érzelmi „ütéseket” sem mellőző vallomás.  

 
Most eltávolodok a megélt eseményektől, ha tudok, és 

megfogalmazok néhány tudományosan hangzó 

konklúziót, tanulságot. 
1. A család, ahova születünk, annak ösztönző, követelő, 

de kibontakozást engedő, támogató közege 
meghatározza az ember életét. Az ilyen családi légkört 
a megszerzett diplomák, a tudományos fokozatok nem 

hozzák automatikusan, ennek kialakulása 
nemzedékről nemzedékre száll, a jó példák 
fölmutatásával terjed. 
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2. Az egyes emberek egymáshoz való közelítését 
meghatározó alapeszme-rendszeréből a kirekesztés, 

az elzárkózás attitűdje kiiktatható, helyébe az 
elfogadás, nyitottság megnyilvánulásai léphetnek, ha 

a kapcsolatba kerülő felek egymás megismerését, 
megértését tekintik elsődlegesnek. 

3. Vannak mértékadó emberek, akik hatnak ránk az ő 

véleményükre figyelve, azt magunkba integrálva 
tovább lendülünk, javul önismeretünk, 

önértékelésünk, majd kialakul saját önálló 
integritásunk és mindenkitől különböző „mértékadó” 
emberré válhatunk. 

4. Hogy ki a mértékadó, ki milyen értéket képes 
fölmutatni, továbbadni az társadalmi csoporttól függ. 
A roma közösségekben, éppen azért mert a 

kiemelkedettek többsége megtagadja származását 
rendkívül fontos a roma identitást fölvállaló 

„példaképek” megléte. Ez a fölismerés számomra is 
sorsfordító lett (tűnik?). 

5. Nem a szavak, a HIT tesz csuda dolgokat. 

 
 
Felhasznált irodalom 

 Babusik Ferenc: A Romák esélyei Magyarországon /Aluliskolázottság és 
munkaerőpiac – a cigány népesség esélyei Magyarországon/  
Kávé Kiadó – Delphoi Consulting 2002 

 Kertesi Gábor: A társadalom peremén 

Osiris Kiadó, 2005 

 Micheller Magdolna: Cigányok, akiket jól ismertem 

in: AIRON konferencia. Interkulturális oktatás – Cigány kultúra a 
magyar iskolákban. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 
Debrecen, 2003. március 3 – 7. 

 Micheller Magdolna: Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás 

történetéből 
Népi kollégiumok, népi kollégisták(tanulmányok), TSF Gazdasági 
Főiskolai Kar, Békéscsaba, 2006 

 

Pályadíjas TDK dolgozat, Békéscsaba, 2008.  
Most jelenik meg elsőként nyomtatásban is. 
 



Máthé Ilona 

62 

MÁTHÉ ILONA 
 

EGYENLŐ ESÉLYEK EGY KÖZÖS EURÓPÁBAN. EGY 
EURÓPAI UNIÓS PROJEKT ELŐ- ÉS UTÓÉLETE 

 
 

Nicolas-Sebastian Roch de Chamfort szerint „aki 
lerombolt egy előítéletet, akár csak egyetlenegyet is, az az 
emberiség jótevője”.  

Nem tudjuk, így van-e, hiszen az ember alapvetően 
szerény, és amit tesz, azt többnyire ösztönösen és 
genetikai, valamint neveltetési okokból cselekszi így, vagy 

úgy, de bizonyára azért is, mert személyisége minden 
elemében, verbális és non-verbális kommunikációja 

minden összetevőjében kiegyensúlyozott, hiteles ’homo 
sapiens, homo cogitans és homo ludens’ akar lenni. 
Ugyanakkor ’zoon politikon’ is akar lenni, emiatt van 

minden (ahogyan azt már Ady is megmondta régen: 
„szeretném, hogyha szeretnének/és lennék 

valakié/lennék valakié”).[1] 
Mint már mondtuk, az ember cselekedeteit sok 

minden meghatározza, jelen esetben családi motivációk 

tömkelege: egy unitárius orgonakészítő ős a nagy 
Homoród mentéről, kutyabőrös székely mesterember, de 
egy olténiai ortodox pap öröksége, valamint egy toleráns, 

de önérzetes interkulturális közegbe való beleszületés és 
annak értékeit tudatosan tovább vivő személyiség is 

kellett ahhoz, hogy bizonyos dolgok megvalósuljanak. 
Ugyanakkor színes és változó világunkban, amikor múlt, 
jelen és jövő oly mértékben összefonódik és oly mértékű 

nyomással nehezedik ránk, hogy meghatározzák 
gondolatvilágunkat, cselekedeteinket, vágyainkat és 

elképzeléseinket, „…az ember arra van hívatva, hogy 
fogadja el embertársaitól a segítséget, és maga is 
nyújtson segítséget embertárainak”- mondja Karl Barth.  

És itt jönnek be a képbe azok a közösségek, amelyek 
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tudnak és akarnak segíteni embertársaikon, élve azokkal 
a lehetőségekkel, amelyeket a mindenkori nemzetközi 

szervezetek és hazai kormányok rendelkezésre 
bocsátanak. 

Egy ilyen lehetőség volt az akkor még békéscsabai 
Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kara 
(jelenlegi intézményünk egyik jogelődje) számára a HU-

99-04.10./280-27-32. számú III/2. Phare program 
keretében benyújtott „Egyenlő esélyek egy közös 

Európában” projekt,  amelyet nemzetközi 
konzorciumban valósított meg: intézményünkön kívül  
az olasz AGFOL Mestre munkaerő-piaci kutatásokkal és 

kompetencia fejlesztéssel, illetve nemzetközi projektekkel 
foglalkozó szervezet, a Padova-i Egyetem valamint az 
aradi Vasile Goldis Nyugati Egyetem vettek részt a 

konzorciumban szakértői oldalon, célcsoport oldalon 
pedig 2-2 román, illetve magyar közoktatási intézmény 

(Magyarországon az 1. sz. Általános Iskola Békés- ma 
már Eotvös József Iskolaközpont, Trefort Ágoston 
Villamosipari és Fémipari Szakközépiskola Békéscsaba- 

ma már BÉKSZI, valamint Romániából Scoala generala 
nr. 2 és Centrul Scolar Arad, mindkettő Arad városából). 

A projekt célja alapvetően a valamilyen szempontból 
(leginkább etnikai hovatartozásának oka folytán) 
halmozottan hátrányos fiataloknak az esély, illetve élet 

esélyeinek feltérképezése és javítása volt a három ország e 
területen tapasztalt intézményeinek és szakembereinek 
segítségével. Már a projekt előtt is voltak egyéni 

kezdeményezések, különböző hazai projektekben, 
amelyek mintegy előszelét jelezték ennek a közös 

vállalkozásnak. Ugyanis mindhárom országban, de főleg 
ebben a régióban, amelyben mi élünk, a kisebbségi-, 
etnikai, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 

kérdése központi téma egy jólétű társadalomban (így több 
mint egy évtizedes távlatból azonban megjegyezhetjük, 
hogy még mindig sok tennivaló van, és a belső, külső 
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feltételek nem igazán segítenek abban, hogy ezt a kérdést 
sikeresen meg lehessen oldani!). Mindezek tudatában, az 

oktatási és szociális ügyekkel foglalkozók erkölcsi 
feladata valamit tenni e hátrányos helyzetben levő rétegek 

jobb szociális integrációjáért, jobb társadalmi 
elismerésérét, valamint azért is, hogy magukban az 
érintettekben is tudatosodjon felelősségük sorsuk iránt. 

Az említett projekt konkrét célja az volt, hogy 
azonosítsuk azokat az iskolákat, területeket, ahol ilyen 

hátrányos helyzetű fiatalok vannak, megkeresni azokat a 
szociális dolgozókat, önkénteseket, akik megfelelő 
előzetes felkészítés mellett tudnak segíteni ezen (főleg 

roma) fiataloknak ahhoz, hogy saját értékeiket jobban 
megismerhessék és képviseljék, önbecsülésük 
növekedjék, valamint ahhoz, hogy a többség türelemmel 

és együttműködésre készen fogadja el a másságot, mint 
olyan értéket, mely az egész nemzet arculatát gazdagítja. 

Jelen programmal, a pályázók a roma fiatalok 
képzettségi-műveltségi szintjét kívánták a lehető 
legmagasabb szintre emelni többek közt egy pozitív 

társadalmi magatartási modell megvalósításával, mely 
mérceként állt volna a roma fiatalok előtt és mely szoros 

összefüggésben állt a társadalmi többség magatartásával. 
Ez a modell bizonyos egyetemes érvényességű magatartás 
és viselkedési normák megvalósítását feltételezte, 

melyekhez a roma fiataloknak igazodniuk kellett, 
ugyanakkor kommunikációs csatornák fejlesztését is 
feltételezte, a társadalmilag elfogadott verbális és non-

verbális kommunikációs eszközök figyelembe vételével. A 
támogatás egyben pszicho-szociális, mentálhigiénés, 

személyiségfejlesztő, kommunikációs készség fejlesztő, 
szakorientációs, életmód tréning jellegű, egészséges életre 
nevelő, tanulási technikák átadását célozta meg és 

egyben szocio-tréning is volt. Másrészt, lehetővé tette a 
roma családok együttműködését a társadalom többi 
részével, támogatás és tanácsadás biztosítás mellett az 
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érdekelt kérdésekben és területeken. A projektben 
részvevő iskolákban speciális kabineteket hoztunk létre, 

melyek a roma gyerekek tehetséggondozását végezték 
(zene, rajz területén, például), valamint a hagyományos 

roma foglalkozások ismertetését, tudatosítását segítettük 
elő szervezett keretek közt. Ugyanakkor a programnak az 
is volt célja, hogy a nem roma közösségek, fiatalok 

romákkal szembeni attitűdjét is megváltoztassuk (ha 
szükséges) és az elfogadást erősítsük közös 

tevékenységek szervezésével. Köztudott, hogy az 
előítéleteket a korlátoltság, a nem ismerés szüli 
leginkább, ezért volt fontos, hogy bizonyos 

tevékenységeken vegyes célcsoportjaink legyenek. 
Az újszerűség a programban éppen ez a széles 

összefogás volt, mely nemcsak egyetlen országon belüli 

sok terület összefogására és koordinálására vonatkozott, 
hanem három ország (Magyarország, Olaszország és 

Románia) azonos vagy hasonló területeinek a 
megmozgatása, implikálása a projekt célkitűzéseinek 
megvalósításában, a célok elérésének együttes 

koordinálása volt. Ugyanakkor ez volt a projekt egyik 
nehézsége is.  

Ugyancsak újszerű volt a kedvezményezett intézmény 
(a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági 
Főiskolai Kar) szempontjából a célcsoport (hiszen a 

program elsősorban a halmozottan hátrányos roma 
fiatalok társadalmi integrálódási esélyeit próbálta 
növelni); bár a főiskolai óra- és vizsgatervben régebben a 

tanítójelöltek számára létezett romológia tantárgy, mégis 
meglehetősen szokatlan az ilyen jellegű fokuszálás a 

főiskolai populáció vonatkozásában. Örömmel 
fogalmazhatjuk meg azonban, hogy a projekt hatásaként 
a mindenkori jogutódok tantervében már ismét létezik 

ilyen modul és egyre több hallgatónk választja azt, sőt, 
szakdolgozati témaként is gyakran szerepel az utóbbi 
években. 
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Harmadikként, mint újszerű elemet megemlíthetjük a 
főiskola (tehát egy tercier szintű képzés, a felsőoktatás) 

’csápjainak’ kiterjesztése lefele, az első és második 
szint fele: egy általános és egy középiskola kiválasztása 

szándékos és premeditált volt, hiszen a szintek közötti 
átjárhatóságot (fölfele) is akartuk vizsgálni, illetve a 
célcsoport tagjaiban azt a vágyat és motivációt akartuk 

fölébreszteni, hogy merjenek hosszabb távon és felfele 
gondolkodni, hogy „vágyjanak a csillagok felé”. (Hiszen 

ezért vagyunk mi, tanárok, hogy megmutassuk 
fiataljainknak a lehetőséget, ők meg remélhetőleg elég 
okosak és bölcsek ahhoz, hogy éljenek ezekkel a 

lehetőségekkel!). 
A fejlesztő tevékenység is jellemzője volt a 

projektnek annyiban, hogy a workshopok, képzések és 

tréningek, valamint a szakmai munkatársak fejlesztő 
munkájának eredményeképpen, a program végére egy 

olyan kézikönyvet állítottunk össze, mely minden 
iskolának, pedagógusnak segítséget nyújtott a hasonló 
helyzetek kezelésében, a tanítási-tanulási folyamat 

akadály mentesebb megvalósítása érdekében. 
A projekt megvalósítása során a tapasztalatok 

vegyesek voltak. A kiindulási pont az volt, hogy az 
olaszországi (tehát egy régebbi Európai Uniós országi) 
tapasztalatokat próbáltuk alapul venni annak érdekében, 

hogy tanulhassunk és felkészülhessünk a majdani EU 
integrációra és harmonizációra. Azonban már az elején rá 
kellett jönnünk, hogy „nem is egy nyelvet beszéltünk” 

még a fogalmak megnevezése, illetve meghatározása 
során sem. Helyzetfelmérést és elemzést kellett 

végeznünk és rá kellett jönnünk, hogy azt, amit mi roma 
közösségek alatt és ezek életviteli, mentalitásbéli, 
szokásbéli jellemzői alatt értünk, annak szinte semmi 

köze nincs ahhoz, amit például Olaszországban, 
konkrétan Veneto tartományban, a Mestre melletti cigány 
(zingaro) közösséggel kapcsolatosan gondolnak, látnak és 
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észlelnek az ottani emberek. Míg úgy Magyarországon 
mint Romániában a roma közösség egy letelepedett, a 

társadalomba viszonylag jól integrálódott etnikai csoport, 
addig Olaszországban a „kóbor cigány” kategóriát 

jelentik, akiknek az adott városi vagy tartományi 
önkormányzat „getto” jellegű táborhelyet biztosított. 
Hamar rájöttünk arra is, hogy az olasz erőfeszítések (és 

valóban nagy erőfeszítéseket tettek ilyen téren!) leginkább 
arra valók, hogy a lehető legtávolabb tartsák ezeket a 

cigány közösségeket a várostól és az un. civilizált világtól. 
Az általuk jelentett probléma kezelésére rengeteg humán 
és anyagi erőforrást biztosítanak úgy a „cooperativa 

sociale” [2] fogalmának kidolgozásával és jogi, társadalmi 
és gazdasági bevezetésével, mint a személyre szabott, 
projekt jellegű szemlélet alkalmazásával az adott, egyéni 

problémák megoldásában[3]. Ez konkrétan azt jelentette, 
hogy egy mentor/tutor foglalkozott minden egyes roma 

fiatallal, reggel elment a „cigánytáborba”, segített 
tisztálkodni, felöltözni, elvitte az iskolába, ott volt mellette 
az egész napi foglalkozások alatt és délután visszavitte a 

táborba. Ez a „projekt” két évig tartott és azt remélték 
ettől, hogy a roma fiatalok eléggé hozzászoknak a 

szedentáris, vegyes közösségben való élethez, hogy majd 
ezután egyedül, családjukkal is boldogulnak, tovább 
tanulnak és beintegrálódnak a munkaerő-piacra 

ugyanúgy, mint mások. Az eredmények azonban vegyesek 
voltak, és a projekt szempontjából rájöttünk, hogy nem ez 
az, amit nekünk tennünk kell a másik két országban, 

hiszen teljesen más fajta etnikai és nagy közösségi 
beilleszkedésről van szó mindkét kelet-közép európai 

országban.  
A fent említett szociális szövetkezet fogalmát a magyar 

szociális szféra és jog is átvette menetközben. [4] 

Arra is rájöttünk, hogy nem elegendő a kisebbségi 
közösségeket megismerni (bár nagyon fontos dolog) [5], 
hanem a többségi társadalmat is meg kell nevelni, mivel 



Máthé Ilona 

68 

rengeteg előítélet van és egy-egy szerencsétlen, negatív 
megnyilvánulásból nagyon könnyen hajlamosak vagyunk 

általánosítani és mindenkire ráhúzni a vizes lepedőt!  
Egy másik rendkívül fontos következtetése a 

programunknak az volt, hogy ebben a folyamatban az 
oktatásnak, a nevelésnek és a médiának kardinális 
szerepe van, és nagyon oda kell figyelni, hogy ezeken a 

területeken milyen szakemberek és személyiségek 
dolgoznak. Sajnos a tanár és tanítóképzés az utóbbi 

évtizedekben nem fénykorát éli Magyarországon, de 
Romániában sem, a az elkötelezett, elhivatott, az Ügyért 
és a Gyerekért/Fiatalért tévő pedagógusok ma már 

olyanok, mint a fehér holló. 
A romániai helyzet nagymértékben hasonlít a 

magyarországihoz, azzal a különbséggel, hogy a roma 

közösség (mint egyébként az egész román nép) sokkal 
mobilisabb és rugalmasabb, tehát boldogulási 

lehetőségeit megtalálja akár külföldön is, viszont utána 
mindenképpen haza megy és az otthoni közösségben 
próbálja folytatni életét miután gazdaságilag helyreállt. 

A fentiekben említett projektet 2001-2002-ben 
valósítottuk meg, de mint már említettem a legelején, már 

korábban is előkészítettük a teret az adott társadalmi, 
humánerő forrási, esélyegyenlőségi téma tárgyalására, 
elemzésére és jobbítására, ugyanakkor az adott projekt 

után is folytattuk az ilyen jellegű erőfeszítéseket. Nem 
mindig ugyanabban a szervezeti felépítésben, nem mindig 
ugyanazokkal a szakemberekkel, de Máthé Ilona projekt 

menedzser személyében egy olyan közös elem található a 
továbbiakban is, mely bizonyítja az elkötelezettséget, 

kitartást és a hosszú távú stratégia meglétét. A későbbi 
projektek közül az alábbiakat említem: 
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Románia 

 PHARE-CBC projekt (2004) „Román-magyar EU-s 

munkaerőpiaci kompetenicák” az aradi Marco Polo 
Alapítvánnyal; 

 PHARE –CBC projekt (2004)„Együttműködés a 
tudásért” – az aradi Marco Polo Alapítvánnyal; 

Olaszország (2001-től állandó – lásd az előző pontot is, 
valamint a következőket: 

 Európai Bizottság finanszírozásában „European 
Governance” (2002-2003) a padovai Egyetemmel, a 

Velence-Mestre-i AGFOL intézettel; 

 ESZA-PHARE „Európai Uniós munkaerőpiaci 

kompetenciák” projekt a Velence-Mestre-i AGFOL 
intézettel  

 Leonardo „Biblio.for.mEDA” projekt (2003-2004) a 
római országos IAL (Instituto Addestramento 

Lavoratori) intézettel- a munkaerő képzésének olyan 
oktatási és szervezési modelljének kialakítása, mely 
könyvtár és más háttérsegítséget is igénybe vesz a 

ahalmozottan hátrányos fiatalos megsegítése 
érdekében 

 IN.T.E.L. JUST.- International Training for European 

Law and Justice 2007-2009- European Commission 
General Directorate Justice Freedom and Security 

INSPIRE programme 2010-12 
Magyarország 

 HEFOP 3.3.1.-2004-06-0033 “Életesélyek egy közös 
Európában” c. Európai Uniós project (2004-2007)- 80 

millió Ft 
HU-RO DUCEAD 2012-2013 Decreasing 
Unemployment with Cross-Border Education and 

Approach Development 
 

A projekt térségi hatása nagy volt, és amint a fenti 
utóélete is jelzi, olyan sikeres erőfeszítéseket és további 
programokat, projekteket generált, amelyek 
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nagymértékben hozzájárultak régiónk munkaerő-piaci 
kompetenciáinak és hátrányos helyzetű csoportjainak, 

főleg roma fiataljainak boldogulásához, de az egész 
társadalmi közösség viszonylagos jobb létéhez. Hogy 

mindez nem volt olyan látványos, hogy ma az emberek 
nem érzik olyan jól magukat, az már nem rajtunk múlt és 
továbbra sem rajtunk fog múlni. 

Meggyőződésünk, hogy szerepünk mindig is ahhoz fog 
hasonlítani, amit Albert Einstein valaha javasolt, mint 

igazi művészetet:”A legtöbb tanár arra vesztegeti idejét, 
hogy olyan kérdéseket tegyen fel, amivel kideríti mi az, 
amit a diák nem tud. Míg a kérdezés igazi művészetének 

azt kell felfedezni, amit a tanuló tud vagy tudni képes.” 
Kollégáimmal együtt erre tettük fel életünket ezen a 
területen is. 

 
 
Felhasznált irodalom 

 Ady Endre, Összes Versei I-II,  Osiris Kiadó, 2006 

 Republica Italiana Sistemul de legislatie sociala 

www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/.../Italia.pdf 

 AGFOL, Zingari I-II, projekt tanulmány, Mestre, 2000 

 1993. III. Tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és a 

további szolciális törvények és módosításaik 

 Karsai Ervin et al., „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz” 

Családpolitikai füzetek, 1994 

 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/.../Italia.pdf
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET 
 

CIGÁNYSORS – CIGÁNYKÉP A SZÉPIRODALOMBAN 
 

 
A cigánysors – cigánykép vizsgálatának kétféle 

lehetőségét vetjük fel. Az egyik megközelítésben a külső 

nézőpontból történő szemlélet a nem roma irodalom 
keretében ábrázolt szépirodalom alkotta képet kínálja, 

míg a belső nézőpont érvényesítését a roma 
szépirodalomban kereshetjük. 
 

A külső szemponthoz rendelt irodalomtörténeti 
hagyományt valójában a romantikától kísérhetjük 

figyelemmel.26 E művészeti és irodalomtörténeti 
korszakban a cigány népesség iránti érdeklődést a cigány 

tematika előtérbe kerülése jelzi. A liberalizmus 
eszmerendszerébe illeszkedő témakezelésben a cigányság 
autonómia- és szabadságtörekvéseit emelik példázattá (l. 

Puskin: Cigányok, 1831; Hugo: A párizsi Notre Dame, 
1831; Mérimèe: Carmen, 1845; Baudelaire: 
Vándorcigányok, 1857 stb.). A művészetek iránti 

érzékenységüket, esztétikai sokszínűségüket szívesen 
ábrázolják (pl. Th. Mann: Tonio Kröger, 1903). A 20. 

században egy relativizáló szemlélet, hangvétel és 
esztétika formálja a cigányképet (pl. Woolf: Orlando, 
1928; G. Marquez: Száz év magány, 1967). 

A magyar romantikában és realizmusban a cigányság 
mint közösség válik a megjelenítés tárgyává; a 
közösségnek tulajdonított kollektív tulajdonságok alapján 

láttatják. Petőfi Sándor (pl.) elnéző humorral és bizonyos 
távolságtartással jeleníti meg a cigányság tipikusnak vélt 

csoportjait (pl. Vándorélet, 1844; A helység kalapácsa, 
1844). Arany János, célzatos szándékok miatt (a 

                                                      
26 Veres András: Cigányok az irodalomban. Barangoló szomorú nép. Kritika, 1997/12. 
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forradalom és szabadságharc kritikája), pejoratív értékű 
típusokat rajzol (A nagyidai cigányok, 1851). 

A cigányság pozitív képének a megalkotása Eötvös 
Józsefhez (A falu jegyzője, 1845; Magyarország 1514-ben, 

1847), Nagy Ignáczhoz (Magyar titkok, 1845) és részben 
Jókai Mórhoz (Az utolsó cigányország, 1854), majd 
Gárdonyi Gézához (Egri csillagok, 1901) köthető többek 

közt. 
A cigánysors és -lét tematizálása a magyar 

irodalomban gyakran sajátos társadalmi és esztétikai 
funkcióval is telítődik. A költő-hegedűs párhuzam (pl.) 
valamely közös társadalomlélektani helyzetre is utal (vö. 

Vörösmarty M.: A vén cigány, 1854; Babits M.: Cigány a 
siralomházban, 1925; Zelk Z.: Tűzből mentett hegedű, 
1963; Szabó L.: Tücsökzene, 1945; Szabó I.: A lázadó, 

1954 pl.). 
A cigánysághoz rendelt karaktervonásokból az 

irodalomtörténeti hagyomány megőrizte a történelmen- és 
társadalmonkívüliség helyzetét és szerepét; a szabadság 
és korláttalanság mítoszát; az élet teljessége birtoklásáért 

vívott lázadás motívumát s a közösségi létforma 
kultúráját. A romaközösségeken kívüli külső szemlélet 

életmódjukkal, kultúrájukkal, történelmükkel 
kapcsolatos azon vonásokat erősítette fel, melyeket saját 
társadalmában üzenetértékűnek vélt, illetve esztétikai 

szempontból érdekesnek tartott. 
 

A belső nézőpont szerinti ábrázolás a cigány 

származású alkotókhoz köthető. A cigány vagy roma 
irodalom a nemzetközi cigányság irodalma; roma írók 

cigány vagy nem cigány nyelveken írt alkotásainak az 
összessége.27 

A cigány szépirodalom, bár soknyelvű, többféle 

népcsoport alkotása, közös jellemzőkkel is rendelkezik.28 
                                                      
27 A romák irodalma. Nemzetiségek, 2005/1. wiki.miner.hu/cigány irodalom. Fekete korall II. 

Antológia 
28 Choli Daróczi József: A mai magyar cigány irodalom irányai. Kethano Drom, 2001/2. 



Virágné Horváth Erzsébet 

73 

A roma irodalom alapvetően az orális kultúra része (volt), 
így az írásbeliségnek más a szerepe, mint más 

kultúrákban. A kisebbségi létből fakadóan, történelmi, 
társadalmi és politikai okok miatt, irodalmuk nem 

teljesedhetett ki. Alkotóik többnyire egyéb kulturális 
tevékenységet is folytatnak, így szoros kapcsolatba 
kerülnek a társművészetekkel is (l. Bari Károly). 

Irodalmuk jellemzője a sokműfajúság és formai gazdagság 
(vers, novella, regény, szociográfia, dráma, zenés színmű, 

filmforgatókönyv stb.). Bár többféle irodalmi áramlathoz 
kapcsolódnak, mégis önálló, autonóm irodalmat 
teremtenek. 

A belső szempontú cigánykép megalkotását Bari 
Károly költészetében vizsgáljuk. Bari Károly a kortárs 
magyar roma irodalom jelentős személyisége, költő és 

prózaíró, színműíró, forgatókönyvíró, műfordító, illetve 
grafikus és etnográfus. Küldetésének tekinti a cigány 

mitológia rekonstruálását, a roma népi irodalom 
beemelését a nemzeti irodalomba. Művészi és emberi 
vállalása a roma etnikai identitás elismertetése, a 

cigányság szellemi-lelki arculatának a megrajzolása. 
Költészete forrásait a cigány folklórban és mitológiai 

hagyományokban találja meg. Azt írja: „A cigány 
archaikus kultúra továbbítói nemcsak a nép sok 
évszázados képzeletvilágát és tapasztalatát integráló 
folklóralkotásoknak biztosítanak kontinuitást, de az 
önazonosságot tudatosító etnikai karakterjegyek vonásait 
is szüntelenül megrajzolják.”29 A cigányság kulturális 
értékeit integrálni szándékozó programban a közösség 
tagjaként artikulálja önmagát; e belső nézőpont formálja 

költői világát is. A cigánysors és cigánykép 
alakulástörténetét 21 vers című kötete alapján vázoljuk.30 

                                                      
29 Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok. Bevezető. Gondolat, 

Budapest, 1990. 21. 
30 Bari Károly: 21 vers. Belvárosi Könyvkiadó, Békéscsaba, 1993. Borostyán könyvek. A kiadásért 

felel: Mezei András. Szerkesztő: Székely Magda 
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A kötet Karácsonyi ének című ciklusának 
beköszöntője A szarvas halála című költemény. A szarvas 

többjelentésű mitologikus jelkép: a megújulásé és az 
újjászületésé; egy nép eredetére utaló motívum, illetve 

Nap- és Krisztus-szimbólum szerepe is ismert.31 
Asszociációi mitologikus jelentéstartalmakat és 
referenciális utalásokat is idéznek. A térvilág mitologikus 

dimenziója (egyetemes világrend – világfaképzet) 
befogadója és reprezentánsa a szarvas-jelenségnek és 

történetnek. A természeti és társadalmi lét metaforizált 
terében a szarvas-király pusztulását előidéző ’események’ 
már megtörténtek („szilánkos / koronáján vércsepp 

korma”), ezért „siratja a szél; az eget-verdeső 
madárszárnyak dörgése; avar csöngése”, mintha „zöld tűz 
tarajlana föl vadrózsák könnyeivel”. Azt nem tudjuk meg, 
hogy mi okozza a szarvas-király halálát, de a halál közege 

az ellenséges világból eredő veszélyeztetettséget sugallja: 
„lombos dárdák, / sasokat nyársalnak föl”. A metaforikus 

képzettársítások hordozzák a bekövetkező veszteség 
egyetemes, mítoszi nagyságát; de a referenciális képek a 
társadalmi dimenzióba történő transzformációkat idéznek 

(a „király: haldokló szarvas, nyugtalan csönd őrzi; 
szikrázó percek alszanak az elhagyott házban”). 

Az esemény értékvesztés és végzetes gyászünnep. A 
szarvas-sors a cigánylét analogonjaként fogható fel, a 
szabad lét pusztulását s ezzel a szarvas (mitologikus) 

szerepeinek az elvesztését jelenti (eredet, születés-
újjászületés). Megsemmisülésében csak a krisztusi 

áldozati szerep teljesedhet ki, s ezzel (talán) a ’megváltás’ 
és ’újjászületés’ lehetősége is. A vers motívumai (szarvas-
kép, küzdelem, halál, áldozat, megváltás) a magyar lírai- 

és kultúrtörténeti hagyományokra utaló anaforikus 
szerepet töltenek be. A költemény integrálója és 

                                                      
31 Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon 
Kiadó, Budapest, 2004. 273-275. 
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újjáteremtője is e poétikai hagyományok hordozta 
jelentésviszonyoknak is. 

Míg a szarvas-király halála egy nép 
szenvedéstörténetének és pusztulásának a víziója, az 

Árvák árvája című költeményben a közösségi létben 
megjelenített költői szubjektum hordozza a történelmi 
sorskép alapmotívumait. A költemény az anyaképtől 

(eredettől) induló képjelenetekből építkezik, melyekben az 
üldözöttség, a veszélyeztetettség, a kilátástalanság egy 

nép sorsképévé válik („lázas sors; jég-agyaras vadkan: tél 
kerget / fedél alá; fekete sáslevelek közt / zokogó 
kunyhók, halott virágok” stb.). A lírai én része e világnak, 

ugyanakkor a közösségből való kiszakadás teszi lehetővé 
számára az értük való küzdelmet, a „jövőért szolgálok” 
küldetés beteljesítését. A „hűséges hazátlan” paradoxon 
egyszerre hordozza az azonosulás és a kiválás állapotát. A 

’haza’ a nomád létet visszaidéző „vadmadarak, felhő-
ordasok, a szikrát-virágzó patájú lovait fekete karámba” 
záró nyár, „a csillag-motoros éjszakák” s a trónt-koronát 
alkotó világteremtő mítosz-hősök világa. A kiválás a 
’másik’ hazáért való küzdelem és áldozat, mely az egyéni 

lét szintjén folytatódik („ujjaimat tördeli a gyötrelem; 
kárörvendő kuncogásba arcomat elásnák; kiszórnák 
csontjaim hóbafojtott hegyekre” stb.). Küldetést teljesít, 
melyre népe hatalmazta fel: „nagy üzenetet viszek: 
aranypecsétes levelet címzett / a Mindenségnek 
szívemben egy nép!” – írja. Verse társadalmi funkciókkal 
és a küldetés krisztusi mitológiájával telítődik. 

Hazánk című költeménye haza- és népértelmezés. 
Szürrealisztikus képsorozatokban bomlik ki az egyeditől 

az általánosig ívelő létkép. A tárgyi-érzéki, az élő-
élettelen, az elvont-konkrét stb. analógiák szintézisei 

realitáson túlmutató dimenziókat teremtenek, melyek a 
szenvedés, a pusztulás emblematikus halálképeivé 
válnak („Ráncokkal szíjjazta arcunkat/ e földhöz az idő, e 

csontokkal kártyázó /temetőhöz ráncokkal kötött; 
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ideszülettünk virággyökerek étkéül,/ megsirattatni 
magunkat a szélben hófehér esővé ijedt /almafákkal; ez 
hát a hazánk, ez a káromkodásainkra feszített/ 
szegénység”, „dobravert élet”, „törvények, szerelmek 
vigyázzák szökésünk; hamuvá átkozlak, /hajlongó sors!” 
stb.). Ez hát a másik haza. A cigánylétből fakadó 
antropológiai lázadás motívumai társadalmi tartalmú 

lázadást teljesítenek. 
Száműzetés című verse a Karácsonyi sirató ciklus 

záró költeménye. Olyan egyéni sorselemeket sorakoztat 
fel, melyekben életrajzi mozzanatok referenciái, a 
hatalommal vívott harcok veszteségei és kudarcai, 

megtöretésének kísérletei (1972 – börtön) ismerhetők fel: 
„meghalt, kiégett … halál porába hajlított szemöldökét, 
férgek csipeszei zaklatják … elcsatangolt hitem 
lábnyomaimra rátaláltam” stb. Az etnikai küldetést 
társadalmi célok formálják; az előbbin túlmutató 

jelentéstartalmai a korszak elleni küzdelemmé avatják. Az 
azt „üzenem nektek, / élek és írok … kivégzőosztagnyi 
országban … állok / napkelet ellen tündöklő szemmel” – 
szimbolikájában is referenciális kép a hazában minden 

száműzött reménye lehet. 
Az Azonosítás című ciklusban az önképek különböző 

variációit teremti meg. Az önképek közös vonása a 

negatív léthelyzet és passzív szemlélet uralta viszonyok 
érzékeltetése („fiatal koldus, ülök szobám földjén,/ s 
réztányéromat zengetem, /szomorúan verseimet/ 
motyogva” [Motyogva]; „arra riadok föl, iszap-betű lettem, 
/mélységek selyemlapjain/ olvasgat a víz” [Másnap]). 

Azonosítás című versében az ön- és identitáskeresés 
kudarcát, a befogadás és integráció elmaradását, a teljes 

kifosztottság és megsemmisülés képeit sorakoztatja fel: 
„Mozdulatlan / vártam; már nem várok semmit, ki vagyok 
fosztva” – írja. Az egyéni és a közösségi létformák 

pusztulása a küldetés feladását sugallják („zúzós 
hajnalok járnak; ébentollú magas éjszakák” [Motyogva]; 
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„Remegve meglapul a lélegzet köténye alatt rejtőző száj; az 
eszmélet küllői közt megtöretett világ roncsfényű jelei: 
/dübörgő homok-csordák, kakasfejű pipacsok,/ sziklák 
szikrázó hajfonatai: vízesések megrémült kiáltása” 
[Szatori]; „menekülünk vinnyogva, szívünkben /kék gally 
reccsen; csontok, kövek, hamu-hírű füvek közt/ paták 
zuhogása, lódobogás, /menekülünk vinnyogva, a tündöklő 
póklábakon/ a közeledő felhők koponyáin ütések 
csattannak; hamuszürke holdak peregnek, /fátylakká 
változnak, búcsúzó selymekké,/tükörképeinek gondol/ a 
keselyűéhségű szél” [Menekülés]. A „megtöretett világ 
roncsfényű jelei” s a „fátylakká változnak, búcsúzó 

selymekké” képek koncentrálják a szürreálissá váló 
világból eltűnő én és közösség sorstalanságát. 

Az Azonosítás című verse a közösségi és egyéni létkép 
összegzése: 

Mozdulatlanul 
vártam évekig, 
vártam valami üzenetet, 

valami jeladást,  
hattyúsziszegést, 

fűszál-villanást, 
megfagyott vízesés 
kontyába tűzött homályt, 

valamit, valami hírt, hogy élek, 
hogy lélegzetem ábráit 

még nem intette magához a televésett ég 
és a krétalábú hold nyomait 
még én figyelem a kongó boltívek alól, 

ahogy távolodnak és halványulnak, 
már nem várok semmit, 
hosszúszőrű zúzmarával, 

mintha kecskegödölyék bőreivel, 
körülvette kezeit a tél, 

a megvakult idő áldását kicsalta, 
ki vagyok fosztva, 
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hópelyhek lobbannak, 
hétágú menóra 

arcomon minden ránc, 
homlokomat ölelő hajszálaim 

fekete imaszíjak. 
A ciklusok témahálózata alapvetően a közösségi és 

egyéni létkép, haza- és identitáslét jelentéskörét építi fel. 

A hazalét jelentéssíkjaiban többféle hazakép virtuális és 
referenciális rendszerei ismerhetők fel. A szellemi-lelki 

haza a cigánymúlt mitologizált képeiben teljesedik ki 
egyrészt, másrészt a valamikori nomádlét kulturális 
hagyományai hordozzák. A mindkét értelemben teremtett 

hazaképpel szemben a valóságosban (’másik’) 
számkivetettnek és hazátlannak minősített közösségi és 

individuális létformák jelennek meg. 
Az egyéni és kollektív identitásképekben a 

magáramaradottság, a kifosztottság és a 

veszélyeztetettnek vélt alapélmények testesülnek meg. A 
kollektív s az egyéni lét megsemmisülésének félelmei 
halálvíziókat hívnak elő. Az intenzív képsorok különböző 

létformák szintéziskonstrukciói, melyek egy valóságos s 
egy mitologikus világ szinkron szemléletéből fakadnak. Az 

ikonikus látásmód uralta világok jelenségeiben 
gondolattöredékek montázsai teremtenek összefüggést. A 
világ megsokszorozására képes nyelvi 

transzformációkban a létező s a lehetséges szemléleti 
formák testesülnek meg. A nyelvi létképek kontrasztja az 

a színes és termékeny vegetáció, mely teremtője és 
színtere a cigánylétnek. 

A belső nézőpontból megalkotott cigánysors és 

cigánykép a külső perspektívából szemléltekkel 
kölcsönhatásba kerül. A belső szemlélet során a vállalt 

sors személyessége hitelesíti valójában a költői szinten 
megjelenített valóságot. Bari Károly művészi programja 
ars poeticát formáló erővé vált. A költészet „ember- és 

társadalomformáló” erejébe vetett hite juttatta el addig a 
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felismerésig, hogy önmaguknak kell megváltani 
önmagukat. 

Egyes méltatói úgy vélik, hogy „a küldetésszerep 
fokozatos elszürkülése arra figyelmeztet, hogy a 
cigányközösség sorsának, múltjának, jelenének 
felvállalása szimbolikus költői-emberi attitűd lehet ugyan, 
de egy cigány mitológia megteremtése, az erkölcsi 
tisztaság abszolutizálása a cigánysors alakulásának 
gyakran csupán külső tényezőkkel való magyarázata 
tévútra” vezethet.32 

Nézetünk szerint a külső és a belső nézőpontok 
érvényesülésének szintézise tárhatja csak fel a cigánysors 

– cigánylét akár művészi, akár referenciális igazságait. 
A 21 vers című válogatás a költő antropológiai, 

morális és társadalmi vetületű küzdelmét tematizálja: 
„tétje van e küzdelemnek – véli Schein Gábor – a 
közösséget magában hordozó személyes lét lehetősége 
forog kockán.”33 Az egyéni és a közösségi lét még 
egymásra utalt egységben, de már a költői szemlélet belső 

és külső aspektusában artikulálódik. E kettős nézőpont 
szólamai a versvilág zaklatott dinamikájában is 

kifejezésre jutnak. Költői útjának állomásait jelzik a 
Holtak arca fölé (1970), az Elfelejtett tüzek (1973), A 
némaság könyve (1985) s a 21 vers című kötetek. Az 

1970-es években még a költészet ember- és 
társadalomformáló erejét vallja: „Olyan verseket 
szeretnék írni, amelyek napjaink gondjairól, az 
emberekről, rólam ... szólnak.”34 A kötet mottója még ezt 

az ars poeticát sugallja: „Szolgál az ének és kiszolgáltat.” 
Ám lehet, hogy az ’ének’ már kevés. A valódi felismerés 

„véres torokkal üvöltöm a rettenetes igét: nekünk kell 
megváltani magunkat.”35 

                                                      
32 Nagy István Attila: A némaság könyve után. Bari Károly költészetéről. Kritika, 1985/6. 
33 Schein Gábor: 21 vers. Zsidó kulturális folyóirat. Múlt és Jövő, 4/1992. 115-116. 
34 Nagy István Attila: A némaság könyve után. Bari Károly költészetéről. Kritika, 1985/6. 
35 ua. 9. 
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Bari Károly a belső és külső nézőpont új vetületeiben 
jeleníti meg a cigánysors egyedi és egyetemes értékű 

képeit. E már jelzett kettősség így benne és költészetében 
együtt testesül meg, az egyszerre ’bent’ és ’kint’ kínja 

feszíti költészetét. 
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LONOVICS LÁSZLÓ 
 

SZÍNHASZNÁLAT A CIGÁNY FESTÉSZETBEN 
 

 
Tudományos kísérletek bizonyítják, hogy az emberek 

színpreferenciája kortól és nemtől függően változó. A 

kisgyermekkorra a telített színek használata jellemző, 
ennek megfelelően a gyermekek ábrázolásain jobbára az 

alapszínek jelennek meg: a nap élénk sárga, az ég tiszta 
kék, a fű és a fák lombja erőteljes zöld. Az is igazolt tény, 
hogy az idősebb korú emberek színkedveltségére a 

kevésbé telített színek a jellemzőek. 
A környezetünk és tárgyaink színeit azonban külső 

tényezők is befolyásolják. Gondoljunk például a divatra, 

amelynek trendjeit a nagy divatházak és kereskedők 
döntik el. Megfelelő marketing eszközökkel keltenek 

szükségletet a kereskedelemben megjelenő új színekben 
pompázó fazonokhoz. Jellemző ez a környezetalakítás 
más területeire is, mint például az építészet és design. A 

jelenlegi posztmodern stílusú épületeken a korábban nem 
használt türkiz és rózsaszín árnyalatok is megjelennek. 

Más a helyzet a képzőművészetben. Gondolhatnánk, 
hogy a festői stílusnak alapvető jellemzője az egyéni 
színhasználat, de inkább a stílusteremtő művészekre igaz 

ez az állítás. Ilyen festők voltak például Delacroix, 
Cezanne, Van Gogh, Matisse és Kandinszkij, bár az 
említettek festészetét is befolyásolták külső hatások. 

Picasso igazi egyéniség volt, ennek ellenére 
stíluskorszakaira más és más színek voltak jellemzők 

(korai impresszionista, dekoratív, kék- és 
rózsaszínkorszak, stb.) A régebbi és a kortárs festészeti 
stílusokban is felfedezhetünk a stílusra jellemző színeket, 

megemlíthetjük például a szecesszió, az 
expresszionizmus, vagy az újszenzibilitás-újfestészet 
irányzatait. 
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A külső tényezők befolyásolásától független egyéni, 
ösztönös színhasználatot az un. naiv művészetben 

figyelhetjük meg. Az említett körbe tartozó festők jobbára 
autodidakta módon lettek művészek. Többnyire sem 

elméleti, sem gyakorlati képzésben nem vettek részt, 
ösztönös tehetségük révén alkotnak.  

Ha a roma festők színhasználatát vizsgáljuk, akkor az 

előzőekből következően azoknak a művészeknek az 
alkotásait célszerű elemezni, akik művészetére az említett 

ösztönös alkotói tevékenység a jellemző. Ilyen 
szempontból elsősorban a cigány származású naiv 
művészek alkotásai a figyelemre méltóak. Amennyiben 

árnyaltabb képet szeretnénk kapni, akkor ajánlatos olyan 
cigány festők munkásságát is áttekinteni, akik 
autodidakta módon, vagy művészeti oktatás keretében 

szerzett szakmai ismeretekkel rendelkezve folytatnak 
alkotómunkát. Ebben az esetben is azokat kell számba 

venni, akik sajátos egyéni stílust képviselnek, 
témaviláguk kötődik a cigányság életének eseményeihez, 
hagyományaihoz, szellemi világához. Az említett 

szempontok alapján kiválasztott roma festők 
színhasználatát vizsgálja a jelen tanulmány. 

A naiv festők képein jellemzően a látható természet és 
tárgyi környezet színei figyelhetők meg. Ennek ellenére 
gyakran tapasztalható, hogy a színek árnyalatai nem 

mindig felelnek meg a valós látványnak. Az árnyékolásnál 
jobbára csak a fekete színt használják, a színek 
árnyalatai kevéssé differenciáltak. A naiv festők legtöbb 

esetben narratív céllal készítik festményeiket. Inkább 
elbeszélik, elmesélik a megjelenített képeiken 

mondanivalójukat. Nem feltétlenül par exelence festői 
céllal alkotnak. Ez nem zárja ki azt, hogy képeiken az 
ábrázoláson túl a kifejezés is dominanciát kapjon, 

alkotásaikon az egyéni stílus is megfigyelhető, amelyet 
sajátos színvilág jellemez. 
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Az igazán mérvadó cigány festők alkotásaira ez utóbbi két 
megállapítás a jellemző. 

A cigány alkotók felkészültségük, szakmai tudásuk 
szerint három csoportba oszthatók, így: 

 Elsőként említhetők meg azok a festők, akiknél 
leginkább megfigyelhető az ösztönös alkotásmód, és a 

festészet szakmai fogásait nem tanulták. 
Művészettörténeti szempontból ők a naiv művészek 
körébe tartoznak. 

 A második csoportba sorolhatók azok, akik munkáin 
felfedezhetőek a szakma tanult fogásai is, amelyeket 

szakkörökben és önképzés egyéb formáiban 
sajátítottak el. 

 A harmadik körbe tartoznak azok, akik 
professzionális alkotók, és komoly szakmai 

tanulmányokat – művészeti szakközépiskola, 
művészeti egyetem- végeztek. 

 

Áttekintve a mindhárom körbe tartozó alkotók képeit 
első látásra is felfedezhető a sajátos, de egyénileg eltérő 
színhasználat majdnem minden alkotónál. 

Az első csoportba tartozók között találhatjuk többek 
között Balázs Jánost, Balogh Balázs Andrást, Kun 

Andrást, Milák Brigittát, Oláh Jolánt, Orsós Terézt és 
Ráczné Kalányos Gyöngyit, akik képein a képi 
megjelenítés sajátosan autentikus és egyéni. 

Színhasználatuk ugyan eltérő, ugyanakkor felfedezhető 
az erőteljes kontraszthatás alkalmazása alkotásaikon.  

Balázs János az egyik legeredetibb alkotó közülük, annak 
ellenére, hogy jóformán minimális iskolázottsággal 
rendelkezett. Képei a hideg-meleg (sárga, kék) 

színellentéteinek professzionális művészekhez hasonló 
minőségű differenciált alkalmazásának mesteri példái. 

Kifejezetten őstehetségnek mondható, képi világa 
szimbolikus jelentéstartalmakban gazdag, a cigány mesék 
misztikus, szürreális világáról mesélnek, amelyet derűs 
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színekkel jelenít meg. Alkotásmódjára a gyermeki, 
gátlásoktól mentes, spontán természetesség jellemző. 

Balogh Balázs András festészete is könnyen 
beazonosítható témái és színvilága alapján. Ő is 

alkalmazza a hideg meleg kontrasztot, de leginkább a 
sötét világos színkontraszt jellemzi képeit. Motívumai 
többnyire sötét, szinte fekete háttérből emelkednek ki. 

Ezeket a képelemeket a meleg és hideg színek világosabb 
árnyalataival festi meg. „Mesél a bánki erdő” című 

képének színei a Blaue Reiter (1911-14) müncheni 
művészcsoport tagjainak (Kandinszkij, Franz Marc, Paul 
Klee) festészeti stílusra emlékeztetnek, közvetlen hatás 

azonban nem fedezhető fel.  Ahogy az említett csoport 
tagjai is egyéni stílusban festettek, Balogh Balázs 

Andrásnak is sikerült a csak rá jellemző festői világot 
kialakítani.  

Oláh Jolán képeit a maszkszerűen festett, ijedt 

tekintetű, legtöbbször embrionális pozícióban ábrázolt 
alakok népesítik be. Képein egy szín árnyalatos 

alkalmazása mellett a telítettebb színek is megfigyelhetők, 
amelyek elmosódott lágysággal találkoznak egymással. Az 
ő festészete közvetlen hasonlóságot mutat Anna Margit 

szentendrei festőművésznő alkotásaival. Míg Oláh Jolán 
művészetére az ösztönösség jellemző, ezt az ösztönösséget 

Anna Margit tudatos, professzionális alkotói 
módszerekkel valósította meg. 

Orsós Teréz festményeinek témái a cigányság életének 

mindennapjaihoz és hagyományaihoz kapcsolódnak. 
Színei tónusaiban differenciáltak, de érzékelhető a élénk 
színhatás, a sárga, és az alapszínek világosabb 

árnyalatai. 
Ráczné Kalányos Gyöngyi képeire az erőteljes 

dekorativitás jellemző, telített színei egymásnak 
feszülnek, de kompozíciós egyensúlyban vannak. India 

című képe az őshazát idézi színeivel (sárga narancssárga, 
barna, fekete, kék), és motívumaival (kígyó, tehén). 
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Szimmetrikus kompozíciójú Fürdés című képét is hasonló 

színekkel festette meg. A háttér citromsárga, a szőnyeg 
világoszöld, a fürdető asszonyok ruhájának motívumai 
sötét alapból emelkednek ki. Festészete Matisse 

stílusához hasonlítható. „A hét ikerszarvas kígyó" címmel 
rajzfilm készült festményei alapján, amelyet a Cannes-i 

Filmfesztiválon is bemutattak.  
A felsorolt alkotók színhasználata egyrészt a 

cigányság öltözködési és egyéb tárgyi tradícióival mutat 

összefüggést, másrészt az etnikai temperamentumból 
következik, és nem hagyható figyelmen kívül az sem, 
hogy nem rendelkeznek olyan szakmai felkészültséggel, 

amely differenciáltabb színhasználatra tenné őket 
alkalmassá. 

A második csoportba tartozók nem alkotnak az 
előzőhöz hasonló egységes csoportot. Felkészültségben és 
festői stílusban heterogénabb alkotók találhatók 

közöttük. 
Bari Janó alkotói munkásságára a többféle stílus 

jellemző. Példaképe egy ideig Salvador Dali volt, akinek 
hatására szürreális stílusú képeket festett. A Villámlástól 
megrettent ló, pedig Delocroix hasonló című vízfestménye 
alapján készült. A bibliai tárgyú képeinek többsége is 
hasonló hatások alapján született. Ennek következtében 

egységes festői stílusról és egységes színvilágról nem 
beszélhetünk az ő esetében. 

Szécsi Margit 1984 óta rajzolt és írt meséket. Több 
verseskötetet és saját szerzésű mesekötetét is illusztrálta. 
Művészeti képzésben nem vett részt, ennek ellenére 

munkássága professzionalista. Színes alkotásaira 
kifinomult színvilág jellemző, világos árnyalatú pasztell 

színeket alkalmaz, amelyek a cigány festőknél 
megfigyelhető színhasználattól eltérő.  

Váradi Gábor egyaránt fest tájat, portrét és sokalakos, 

álomszerű képeket. Jelképrendszere, színvilága, 
technikája érett, megfontolt festőre vall. Szakmai 
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tudásának köszönhetően képein a természet színeinek 
érzékletes megjelenítésére képes.  

A vizsgált harmadik csoportba tartozó művészek 
közül Péli Tamás képzőművészeti tanulmányait a 

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában és a 
Holland Királyi Képzőművészeti Akadémia murális 
szakán végezte. Több nagyméretű megbízás után az egyik 

legjelentősebb munkája az 1983-ban átadott tiszadobi 
Gyermekváros számára készített Születés-pannó. A közel 

43 négyzetméter nagyságú alkotás a cigányok 
magyarországi történetének dokumentatív összefoglalása. 
Festészetének grafikus jellege a figurák rajzos 

kontúrozásából következik. Erőteljes vonaltónusokat 
alkalmaz kompozícióin, amelyeket mély tónusú színekkel 

tölt ki.  A formák térbeliségét tónusos árnyalatok 
hangsúlyozzák. Festményeinek színei karakterükben 
hasonlítanak pályatársaiéhoz, de egyéni jellegük 

egyértelmű. Nem túlzás kijelenteni, hogy a cigány 
festészet egyik legjelentősebb alakja.  Szuggesztív 
gyermekkori színélményéről így nyilatkozik „Amikor 

először kinyitottam a szemem, a nagyanyám nézett rám, 
aki olyan fekete volt, mint az üszök. Csodálatos 

száztizenkét kilós asszony volt, hatalmas barna 
keblekkel, fekete szemmel, olajbarna homlokkal. Az 
anyámnak a melle nem rózsás kis bimbók, hanem 

gyönyörű, Van Dyck barna nagy csecs. Ilyeneket láttam. 
(…) Mind, mind hatalmas óriások, tündérek és izgalmas 

lények voltak, akik körülvettek”.1  

Ferkovics Józsefet a pécsi Képző-és Iparművészeti 
Szakközépiskolában Horváth János grafikusművész, a 

Képző- és Iparművészeti Főiskolán Paizs László és Fóth 
Ernő festőművészek tanították a festészetre. Képei nem 

közvetlenül a cigányság életének eseményeiről, 
hiedelemvilágáról beszélnek, inkább portrékat és 
alakokat fest. Munkáin tudatos festői megoldásokkal 

találkozhatunk, amelyek alapos szakmai felkészültségről 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91-_%C3%A9s_Iparm%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Holland_Kir%C3%A1lyi_K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szeti_Akad%C3%A9mia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mur%C3%A1lis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszadob
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok
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tanúskodnak. Portréinak szereplői jobbára 
cigányemberek, színei viszont nem hasonlítanak 

pályatársaiéhoz. 
Oláh Zoltán elvégezte a Képző- és Iparművészeti 

Szakközépiskolát. Festészetére a szürreális látásmód 
jellemző, képeit szinte fotórealista stílusban festi meg, 
amire nagyfokú szakmai felkészültség jellemző. Az 

intenzív színeket alkalmaz, amelyeket erőteljes 
tónuskontrasztokkal tesz változatossá. 

Kultúránk sokszínűségét gazdagítják azok a cigány 
származású képzőművészek, akik tehetségükkel, 
eredetiségükkel, kreativitásukkal képesek képileg is 

megjeleníteni a cigány kultúra sajátos vonásait. 
Festészeti szempontból legfontosabb kifejező eszközük a 

szín. A bemutatott festők döntő többségénél 
megfigyelhető olyan jellegzetes színvilág, amely a 
cigányságot jellemző tárgy- és környezetkultúrához 

köthető. Így például a cigány nők tradicionális viseletének 
szín és minta használata, továbbá a mindennapi 
környezetükben használatos színek, a cigány lányok 

színes és tarka barka ruhákat vesznek fel, hogy felhívják 
magukra a figyelmet. Kultúrájukban a színeknek 

szimbolikus jelentésük van, a sárga irigység, a fehér 
tisztaság és ártatlanság, a fekete a gyász, a piros az aktív 
élet és vidámság, a zöld a nyugalom és kék a szabadság 

jelképe. Ezek a színek mindig fontosak voltak a cigányok 
életében, ma is gyakran használják. 
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LINDENBERGERNÉ KARDOS ERZSÉBET 
 

A CIGÁNYOK ZENÉJE ÉS A CIGÁNYZENE 
 

 
A tanulmány kísérletet kíván tenni a cigányság zenei 

értékeinek közkinccsé tételében, mert a magyar 

művelődéstörténetben, a nemzet felemelkedésében és a 
polgárosodás folyamataiban meghatározó szerepet 

játszott az a cigány népességet képviselő sajátos 
zenekultúra, amely jelentősen hozzájárult egykor a 
magyarság nemzettudatának megalapozásához. 

 
A cigányok zenéjén belül megkülönböztethető a 

cigány népzene és a cigányzene. 

A cigányság népzenéje énekelt, szöveges népköltés, vagy 
táncdallam, a cigányzene viszont a cigányzenekarok 

gyakorlatából kialakított sajátos műfaj, amely hazánkban 
az idők folyamán a magyar népies műzene (verbunkos, 
magyar nóta, csárdás stb.) megteremtését eredményezte a 

18. század végétől. Ekkor 1600 cigányzenészt tartottak 
nyilván, száz év múlva már 17 ezer muzsikus cigányt 

írtak össze. 
 

A cigányság népzenéjének dallamtípusai között 

szerepel a lírai lassú ének, amely kötetlen előadásmódú, 
emelkedő dallamvonalú, olykor kitartott hangokkal, 
improvizatív színezettel (közbe szólások, indulatszavak, 

felkiáltások stb.). Változatos és gazdag árnyalatú 
hangszín, hangerő és tempó jellemzi, olykor révületszerű, 

vagy színpadias előadással. A kötetlenség és a 
variálhatóság mellett az állandó sorismétlés is 
megfigyelhető. Balladaszerű dalok, meseszerű énekes 

balladák, cigánykeservesek stb. tartoznak ide. Az epikus, 
énekelt dallamok általában hétszótagú négysoros 
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dallamok, melyeket szinte mindig csak zárt körben adnak 
elő. 

 
A cigány népzene másik műfaja a táncdallam, 

amelyet kevés szöveggel, sok-sok hangutánzóval 
(pergetés) adnak elő. Általában négy sorosak, de az 
ismétlésekkel újabb változatok jöhetnek létre. Szövegük 

tréfás, évődő, kiszólások színezik. A hangsúlyokat 
lábdobbantás emeli ki, a ritmikát virtuóz ujjpattogtatás 

kíséri. Az alapritmus az ún. esztam, vagy dűvő (morgó-
búgó torok és orrhang), a ritmus asszimetriáját az ún. 
szájbőgő (brúgózás) gazdagítja. Ez a zenélési mód 

hangszerekkel is kiegészülhet (pengetős, ütős, vonós 
stb.), de gyakran használnak különböző hangszerpótló 
eszközöket (taps, kanál, kanna, teknő, asztal,- vagy 

szekrénylap stb.) is. A magyar cigány népzene között nem 
szerepel vallási jellegű rituális dal, ill. gyermekdal. 

Dallam és strófaszerkezete lényeges vonásaiban 
hasonló a magyar népzenéhez, mivel több évszázadon át 
a magyar formák hatása alatt alakult és változott. A 

cigány népzene elválaszthatatlan a cigány táncfolklórtól 
(cigánytánc, cigánycsárdás, csingerálás stb.) 

Tánctípusaik a szóló és páros tánc, ill. a botoló. 
Táncukban fontos a spontaneitás, a táncot általában a 
férfi kezdi el. A botoló változatok szinte mutatványos 

táncformák, ezek a magyar kanásztáncokkal és a 
középkori fegyvertáncokkal hasonlatosak. A páros 
táncoknál a férfi és a nő soha nem érintkezik egymással, 

egymás körül vagy egymással szemben táncolnak. A 
táncokat elemi erő, túlfűtött átélés, olykor a gesztusok 

gátlástalan alkalmazása jellemzi. 
A magyar cigányok népzenéje tájegységek szerint 

különböző, műfajaik közé tartozik a lassú, lírai dal, a 

táncdal, a botoló nóta. Hagyományaik között található a 
betlehemezés, a karácsonyi kántálás, a csillag-játék, de 
búcsús és halottas énekeik is ismertek. Táncaik között 
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található a páros cigány tánc és a botoló. A magyar 
cigányok rétegéből kerültek ki a muzsikus cigányok, 

népcsoportjukban nincs törzsi hagyomány, elszakadtak a 
vándor életmódtól és szinte teljesen alkalmazkodtak az 

ország kultúrájához. 
Az oláh cigányok két népzenei műfaja a lassú, vagy 

asztali dal és a tánc, vagy ugrós dal. A cigány nyelv a 

közösségi értékrend hordozója, az éneklés közösségi 
esemény, melynek formai feltételei vannak, formális 

viselkedés és beszéd, valamint aktív részvétel. 
Az oláh cigányok törzsi, vagy csoportnévvel különböztetik 
meg magukat, ősi vándorló életmódjukat, hagyományos 

szokásaikat és nyelvüket erősen őrzik. Saját 
közösségükben cigányul, hivatalos helyen magyarul 
beszélnek. 

 
A beások népzenei hagyományait a műfaji sokféleség 

jellemzi (dalbetétes mese, vagy történet, lírai vagy 
szomorú dal, táncdal, karácsonyi dal stb.). 
A románul is beszélő beás cigányok az ország keleti felén 

és a Dél-Dunántúlon élnek. Cigány eredetű szó alig 
található nyelvükben, a beás nyelvet csak szűk családi 

körben használják. 
 
Néhány érdekesség: 

Az alföldi cigányság archaikus tánca az ún. rókatánc 
(állat utánzó, kelet-európai, vagy termékenységi tánc) és 
az ún. cigánycsárdás. 

A dél-dunántúli cigányság dallamkincsében sok a 
délszlávos elem, a tamburazene terjesztői és a 

tamburabanda típusának hordozói. 
Erdélyben a cigányság a parasztság szinte minden 
zenestílusát ismeri és sajátjaként használja (cigányos, 

cigány legényes, cigány csárdás, cigány keserves stb.). 
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A zenész cigányok megjelenését és tevékenységét a 
következőkben lehet összefoglalni. 

Európai megjelenésüket a török hódítók előnyomulásától 
származtatják. Vándorzenészekként, kis létszámban 

jelentek meg. A 15-17. századtól kezdődően található 
olyan hiteles forrás, ahol a cigányokról, mint zenészekről 
tesznek említést. 

A zenélés mestersége valószínű, hogy az indiai őshazában 
alakult ki. Vándorlásaik során olyan zenei szolgáltatást 

nyújtottak, amely különlegesen ötvözte saját örökségük 
és az adott hely zenei igényét. 
 

Hazánkban a csepelszigeti muzsikus cigányokról 
Beatrix királyné okirata (1489) tesz említést, de más 
fejedelmi számadáskönyvekben is szerepelnek (esztergomi 

és pécsi bég, havasalföldi vajda stb.).  
A cigányok zenélési adottságairól Thököly Imre 

udvartartási jegyzékében (1683), de egy német korabeli 
regényszerző írásában is olvashatunk. 
„ Természetüknél fogva hajlamosak a zenére, majdnem 

minden magyar nemes embernek van egy hegedűs, vagy 
lakatos cigánya „. (Sárosi Bálint (2004): A cigányzenekar 

múltja az egykorú sajtó tükrében. Nap Kiadó Kft., 7.p.). 
(A zenélés ekkor még nem volt elsődleges megélhetési 
forrás. A cigányok a kovácsmesterség és más 

kézművesség mellett látták el a megrendelt szórakoztatási 
feladatokat). 

Apor Péter székely nemes emlékiratában (1736) 

hegedűs és dudás cigányok szerepelnek. Tőle tudható, 
hogy Apafi Mihály erdélyi fejedelem dudazenére táncolt 

egykor. 
 

Az első, név szerinti cigányzenész BARNA MIHÁLY, 

Csáky Imre bíboros ilyésfalvi udvari muzsikusaként vált 
ismertté. Mint prímás, négytagú bandájával olyan 
elismerést élvezett, hogy életnagyságú képmását, mint 
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Magyar Orfeuszt, festményen is megörökítették, amely 
ma is látható Radványban. 

Orfeát – Barna Mihály unokáját – Lányi János gömöri 
földbirtokos által fölfedezett CZINKA PANNA (1711-1772) 

személyében jegyzi az utókor, akit mecénása egy rozsnyói 
zenetanár irányítására bízott. Lenyűgöző játékát négytagú 
cigánybandájával élvezhette a korabeli nemesség. 

A 18. század közepétől, a nemzeti mozgalmak 
megerősödésével megszületik a verbunkos korszak zenei 

nyelvújító mozgalma, melyet német és cseh szerzők 
magyaros zongoragyűjteményei készítenek elő. A 
verbunkos műfaj kiteljesedése azonban még is a 

cigányzenészeknek köszönhető, amely cigányzene néven 
vált ismertté. 
 

A verbunkos (toborzó, meggyőzés, rábeszélés stb.) 
olyan zenével kísért férfi tánc, amely az önkéntes 

katonaélet vállalására lelkesítette egykor a fiatalokat. A 
zeneszolgáltatás nélkülözhetetlen szereplői a kor 
cigányzenészei voltak, akik ezzel a stílussal egy sajátos 

magyar hangszeres műzenét teremtettek, meghódítva 
egyszerre a nemesi udvarokat és a városi polgárokat. A 

verbunkos zene legismertebb cigánymuzsikusa BIHARI 
JÁNOS (1764-1827) volt, aki ötfős bandájával és virtuóz 
játékával lenyűgözte Pest, Pozsony és Bécs korabeli 

közönségét. 
„Magyar Rossini-ként”, „cigánykirályként” tisztelték. Liszt 
Ferenc a virtuozitás legünnepeltebb művészének tartotta 

(1822), Kazinczy Ferenc pedig a magyar verbunkos 
tánczene legnagyobb költőjének nevezete. Több mint 

nyolcvan szerzeménye a magyar művelődéstörténet 
remekei közé tartozik. Nemzetébresztő, identitás-alakító, 
önbizalom-erősítő művészetével előmozdította a 

polgárosodás, a nemzetté válás és a hazafias gondolkodás 
ügyét. 
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A verbunkos 1830-ig volt népszerű. Ez a stílus 
azonban hatással volt az európai zenére is, a magyaros 

témák számos zeneszerzőnél tetten érhetők (Haydn, 
Beethoven, Brahms, Schubert, Liszt, Erkel, Csajkovszkij, 

Debussy, Massenet, Delibes stb.). 
Haydn alkotó korszaka a verbunkos stílus 

kibontakozásával esik egybe. Ekkor a magyar hangszeres 

zenét elsősorban cigányzenészek képviselték. Haydn sok 
inspirációt kapott a kor cigánymuzsikusaitól, számos 

motívumot felhasznált zenéjükből. Ezt bizonyítja az 1799-
ben zongorára komponált műve, a 18 Zingarese 
zongorára című. Magyaros motívumok szerepelnek a D-

dúr zongoraverseny III. tételében (Op.33.No.3.), az Esz-
dúr  szimfónia II. tételében (No.103.) stb. 

A romantika korában az idealizált cigányábrázolás 

szinte minden műfajban tetten érhető, így a zenében is. 
Verdi A trubadúr c. operájában  cigánykórus szerepel, de 

Muszorgszkij A szorocsinci vásár c. vígoperája, Bizet 
Carmen operája, Lehár Cigányszerelem és J. Strauss: A 
cigánybáró operettjei is ezt igazolják. 

Számos zeneszerzőt ihletett a cigányság, ezek közül 
kiemelhető Sarazate Carmen fantáziája és cigánydalai, 

Ravel Tzigane c. hegedűkompozíciója, Schumann 
Cigánydala, és Cigányélet c. kórusműve, Liszt N. Lenau 
Három cigány c. versének feldolgozása. 

 
A cigányzenekarok repertoárja mindig az adott kor 

ízlésvilágát és közönségigényét tükrözte, de azt az 

alkalmazkodó képességet is, amely a cigányzenészt, mint 
kiszolgáló muzsikust mindig jellemezte. Liszt Ferencet is 

elbűvölte a cigányok zseniális adottsága és virtuóz játéka. 
1859-ben franciául, 1861-ben magyarul jelent meg A 
czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon c. 

könyve, amely nagy ellenszenvet váltott ki  szakmai 
körökben. Liszt olyan cigányzenével találkozott itthon az 
1840-es években, mellyel korábban sehol. 
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Megdöbbent a kottát nem ismerő muzsikusok 
bravúros játékától, improvizációs technikájától, elbűvölő, 

olykor tüzes és egységes zenei világától. Szokatlan, szinte 
elfogultságig menő rokonszenvet tanúsított a cigányok 

iránt, isteni adottságot tulajdonított tehetségüknek, s 
művészetüket rendkívül nagyra tartotta. A zeneszerző 
korában a magyar zenét cigányzenének nevezték és Liszt 

nem tudhatta, hogy nem népi, hanem népies műzenével 
találkozik a cigányzene hallatán. Liszt tévedése abban 

található, hogy nem ismerte, de nem is ismerhette azt az 
autentikus parasztzenét, melyet később Vikár, Bartók és 
Kodály felfedezett. A magyar népies műdal, amely beépült 

Liszt rapszódiáiba (Pl.: Magasan repül a daru.., a 
közismert Rákóczi nóta, vagy a Koltói csárdás stb.) 
azonban felkeltette egész Európában a magyarság iránti 

figyelmet. 
 

A híres cigányzenekarok és prímások megjelenése a 
19. sz. közepére tehető. A cigánybandák az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc idején hősiesen és 

önkéntesen szolgálták a nemzeti ellenállás ügyét. A 
katonazenekarok mellett 4-20 fős bandában a 

legnehezebb háborús pillanatokban is játszották a 
leglelkesítőbb dallamokat, a Rákóczi-indulót, a 
Batthyány-, és Kossuth-indulót. A honvédsereg 

legidősebb cigányprímása Pityó József, liptószentmiklósi 
zenész volt, aki önként jelentkezett Görgey Artúr 
hadseregébe. Ott volt az iglói, a branyiszlói csatában és a 

váci honvédrohamnál (1849), ahol az „Ég a kunyhó ..” c. 
nótával lelkesítette a honvédeket.Dombi Marci, a gömöri 

nemzetőröknek muzsikált, de a kassai csatában is ott volt 
16 tagú bandájával. A Felvidéken, Dembinszky tábornok 
seregében szolgált Kálózdy János prímás, aki később az 

angol királyi testőrezred, majd a kínai császári sereg 
megbecsült muzsikusává vált. 
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Híres cigányzenészek szolgáltak ekkor. A gárdonyi 
születésű Sárközi Ferenc honvédkarmester volt, akit 

hadnaggyá is előléptettek. Farkas József prímás a 
fővárosi honvédtoborozásban, Sági Balogh Jancsi a 

temesvári csatában, Farkas Miska a Felső-tiszai 
hadseregben, Salamon János Bem erdélyi seregében 
vállalt szolgálatot. A szabadságharc idején Boka Károly 

Debrecenben, Bunkó Ferenc Losoncon jeleskedett, mint 
városi cigányprímás. 

A prímások közül nagyon híressé vált a pákozdi 
születésű RIGÓ JANCSI (1858-1959), aki 
Székesfehérváron, Kaposváron, a fővárosban, később 

Európában is rendkívüli elismerésre tett szert. Hasonló 
elismerést vívott ki magának a szatymazi születésű 
DANKÓ PISTA (1858-1903), akit Gárdonyi Géza „cigány 

Petőfinek” nevezett. Megfordult számos európai uralkodó 
udvarában, Amerikában, és a szentpétervári orosz cári 

udvarban. Itthon lenyűgöző játékával a szegedi Hungária 
Szálló közönségét szolgálta, többek között sok korabeli 
irodalmárt és hírlapírót. Itt vezette Gárdonyi Géza az 

„Írók asztalát”, barátságukat közel 60 nóta őrzi. Dankó 
Pista, mint dalszerző közel 400 nótát hagyott az utókorra, 

ezek közül a legismertebb az „Eltörött a hegedűm..” és a 
„Most van a nap lemenőben..” című. Móra Ferenc 
„impresszionista cigánynak” nevezte. Temetésén ötszáz 

cigányprímás muzsikált. 
Az 1912-ben felállított szobra Szegeden a város egyik 
jelképévé vált. 

 
A szabadságharc leverését követően a 

cigányzenészeket a nemzeti ellenállás szellemi fáklyáiként 
tisztelték. A kiegyezésig (1867) az értelmiség elnémult, 
keserűségüket, nyomasztó hangulatukat csak a 

cigányzenészek muzsikája oldotta, így vált a cigányzene a 
levert szabadság jelképévé. 
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A kiegyezést követően a cigánybandák a városi 
szórakozás legnépszerűbb képviselőivé váltak, híres 

fürdőhelyek, kaszinók, kávéházak, illusztris események 
és fogadások országosan és nemzetközileg is ünnepelt 

szereplőivé. 
Kifinomult hallásuk, memóriájuk, virtuozitásuk egy 

egész nemzeti repertoárt tartott életben (nemzeti dalok, 

hallgató nóták, királyhimnuszok, indulók, opera-, és 
operettek, keringők stb.). 

A cigánymuzsikusok egyre magasabb színvonalú 
játéka más-más zenei elemmel is bővült (klasszikus 
átiratok, operakivonatok, egyvelegek stb.). A 19. század 

közepén megjelenik repertoárjukban egy új magyar 
műfaj, a magyar nóta, a népies műdal. A korabeli 
értelmiség és a magyar felsőbb réteg igényli ennek a 

sajátos zenének a létrejöttét. Olyan zenét kívánnak, 
amelyre egyaránt lehet szomorkodni és mulatni. A nóták 

szerzői között vidéki nemesek, tisztviselők, orvosok, írók 
és költők stb. szerepeltek, akik kötelességüknek érezték a 
magyar zene gyarapítását. 

A leghíresebb prímások és bandáik a 19. század 
második felétől egyre gyakrabban turnéznak külföldön, s 

játékukkal szinte meghódítják az egész világot. Ez idő 
alatt több, külföldön már elterjedt zenei stílust is 
megismernek, többek között a jazz és a klasszikus zenei 

stílust, melyeket jól ötvöznek saját játékstílusukban. 
Ezzel újra bizonyították a fejlődésre és a megújulásra való 
azon képességüket, amely az aktuális szórakozási igények 

még teljesebb kiszolgálását eredményezte. 
A 20. század közepéig közel 30 ezer nóta született, 

melyeket szinte kizárólag a cigánymuzsikusok 
terjesztettek. Így vált a magyar nóta a verbunkos zene 
folytatójává, s a két világháború között a mindennapok 

nélkülözhetetlen részévé. 
Zenészdinasztiák jöttek létre és kialakult a cigányság 

arisztokráciája. A hivatásszerű zenéléssel foglalkozó 
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muzsikusok egyre jobban elhatárolódtak a többi 
cigánycsoporttól. 1968-ban 7-8000 cigányzenészt 

tartottak nyilván. Társadalmi helyzetüket a 20. század 
közepéig meg tudták őrizni. Ettől kezdődően figyelhető 

meg, hogy a cigány muzsikusok különböző réteget 
alkotnak.  

A fiatalok egy részének szülei több generáción át a 

verbunkos alapú klasszikus cigányzenével foglalkoztak, 
de ők már klasszikus zenét tanultak, mivel az 1980-as 

évektől a szórakoztató kávéházi zene hanyatlásnak 
indult. Magas képzettségük révén ezek a fiatalok 
elsősorban külföldön vállalnak munkát. 

Az 1960-as és 70-es évekbeli elöregedett 
cigánymuzsikusok, akik klasszikus-, és népies zenét, de 
tánczenét is játszottak („vendéglátósok”) egykor, a 

gépzene elterjedésével és a rendszerváltozás privatizációi 
nyomán munkanélkülivé váltak. 

Végül megfigyelhető egy új csoport is, akik 
autodidakta módon autentikus és egzotikus cigány 
népzenét játszanak cigány nyelven egyre nagyobb 

sikerrel. 
 

A cigányság etnikai tudatának további alakulásában 
egyre több zenei lehetőség jelent meg, különböző 
stílusokkal – jazz, romungro etnozene, beat-mozgalom, 

táncház-mozgalom, színpadi folklór, roma rap stb. – és 
előadókkal – Kalyi Rag, Ando Drom, Kanizsa Csillagai, 
Jánosi Együttes stb. 
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KOVÁCSNÉ UJHÁZI JULIANNA 
 

TANÍTOTTAM ROMÁKAT 
 

 
„A cigányság Európa egyetlen, valódi „európai” 

kisebbsége. Egy körülbelül 9 milliós nép, mely a 

kontinens összes országában szétszórva, diaszpórában él 
több mint fél évezrede. A cigányságnak nincs 

anyaországa.” (Radó P.1976.) 
 

Magyarországon 1993-ig az iskolai statisztikákban 

nyilvántartották a cigány tanulókat, korosságuk és 
túlkorosságuk alapján. Számuk kb.74 ezer fő volt. 
Különböző mérések azt mutatják, hogy amíg 1971-ben az 

ország cigány lakosságának 87 %-a nem rendelkezett 
általános iskolai végzettséggel, addig 1993-ban ez az 

arány 43 %-ra csökkent. Sőt az érettségit megszerzettek 
aránya nőtt. Az ezt követő években már nem készültek 
statisztikák a cigány származású gyerekekről. A 

következő adat 2009. tanévből való, becsült adat. 
Számuk elérte a 100 ezer főt. A teljes roma lakosság 

száma, szintén csak becsült adatok alapján pedig 500-
600 ezer lehet. 
 

Első élményeimet a romákról még általános 
iskolásként szereztem. Ekkor a (román) határ menti kis 
faluban Lökösházán éltünk. Emlékszem a falu és a határ 

között állt egy tanya. Abban lakott J. Kati néni cigány 
asszony népes családjával. Férje az öreg J. József csak 

nagyon ritkán járt be a faluba. Magas, vékony, 
nagybajszú, szigorú kinézetű ember volt. Ha láttam is 
néha mindig kalapot viselt, és csizmában járt, még 

nyáron is, és hosszú szárú pipa lógott a szája 
szegletében. Kati néni - aki napi rendszerességgel 
megjelent a falunak hol az egyik, hol a másik utcájában – 
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alacsony, molett, sokszoknyás asszony. Mindig batyut 
hordott a hátán. Abba gyűjtötte az elemózsiát, és amit 

még kapott. Kéregetett. Bekopogott a házakba, s az 
emberek adtak. Ki többet, ki kevesebbet, ki semmit. 

Akkor az 50-es évek közepén abban a faluban így éltek az 
emberek. Nem szidták, nem zavarták el. Ezt láttam, ezt 
tanultam meg.  

Gyerekeik is voltak nem tudom hányan. Járogattak 
iskolába, de a 8. osztályt tudomásom szerint nem 

végezték el. 
 

Aztán városba költözött a családom. Az én életem 

azonban úgy alakult, hogy pályakezdő tanítóként 
Lökösházára, határ menti kisfalumba kerültem. Kati néni 
és férje már nem élt. Gyerekeik családot alapítottak, sőt 

az egyiknek abban az évben már első osztályos volt a 
kislánya. Tanítványaim között nem volt cigány. 

 
Azután városi tanító lettem Békéscsabán, abban a 

kerületben, mely a város első kerülete, városszél, néhány 

utca cigánylakossággal, körzet. Itt élt a város cigány 
lakosságának egyik fele. 

Az iskola az 1900-as évek elején épült. Kívülről piros 
téglás épület. Belülről az emeletre vezető márvány lépcső 
és az építéskori kövezet adja meg jellegét. Nem túl nagy. A 

tanulói létszám úgy 500-600 közötti (1974), ebből roma 
tanuló kb. 40. A tantestület főleg idősebbekből állt. A 
városban eléggé lenézően emlegettek bennünket, mert a 

cigány gyerekek mellett sok volt a hátrányos helyzetű és 
nehéz sorsú gyerek. Bizony nem volt könnyű a munkánk. 

Az alsó tagozaton 2-3 helyen folyt a tanítás. A központi 
épülethez hozzáépített tornateremre büszkék voltunk. 
Iskolánk jól felszerelt volt, az akkor újításnak számító 

szaktantermi rendszerben dolgoztunk. 
Itt aztán volt cigány tanítványom minden évben legalább 
1-2. 
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A tanévnyitó ünnepség utáni első rövid ismerkedés 
alatt nincs különbség a gyerekek között. Több mint 20 

évig tanítottam főleg első-második osztályosokat, jól 
megfigyelhettem őket. Az első hét játék, szoktatás, a 

beszéd megfigyelése, tanszerek vizsgálata. Ekkor már 
érezhetőek az eltérések. Ezek azonban alsó tagozatos 
gyerekeknél, ahol a tanító néni nem változik, egészen jól 

kezelhetőek. Ha a tanító megismeri a családot, jó 
kapcsolatot tud kialakítani a szülővel, megbíznak 

egymásban. Mindez a felső tagozaton már másképp 
működik, a kultúrájuk, a hagyományaik, az értékrendjük 
miatt. 

Minden cigány tanítványomra jó szívvel emlékszem, s 
remélem, akadnak közöttük olyanok, akik nem felejtettek 
el. 

 
A 80-as évek elején járhattunk. Jól emlékszem N. 

Brigikére. Ősz volt, november közepe. A délelőtti tanítás 
egyik szünetében a folyosón megláttam N. Irénkét, N. 
Erzsikét - régebbi tanítványaimat - édesanyjukkal. Velük 

jött egy kisebb lány és egy óvodás korú kisfiú. Engem 
kerestek. Bemutatta a kislánykát N. Brigittát és 

kistestvérét N. Józsikát, akik az unokái voltak, annak az 
N. Jóskának a gyermekei, akit évekkel korábban szintén 
tanítottam. 

Brigike és Józsika egy Budapest környéki településen élt 
szüleivel. Történt egyszer, hogy a fiatal anyát holtan 
találták a környék erdejében egy fán. A rendőrségi 

vizsgálat azt derítette ki, hogy a férj volt az elkövető, ezért 
őt több évi börtönre ítélték. A két kicsit a nagymama vette 

magához. Így került Brigike az én osztályomba. Látszott 
rajta a mélységes szomorúság. Mosolyogni nem tudott, de 
nem is próbált. Gondterhelt volt. 

Biztosan mindent tudott a történtekről, hiszen a 
cigány családokban a gyerekek is aktív tagjai a 
beszélgetéseknek, cselekményeknek. Nem akart senki 
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mellé ülni, sem beszélgetni. Egyedül ült egy ablak melletti 
padban s gyakran csak nézett kifelé. A tragédia nagyon 

megviselte.(Hol volt még akkor iskolai pszichológus, 
fejlesztő pedagógus? A tanítónak kellett ezt a helyzetet is 

kezelni.) Az osztálybeli gyerekek elfogadták, befogadták, 
hiszen ő is csak egy gyerek volt. Megbeszéltük, hogy 
semmit nem erőltetünk. Játszani hívják, de ha nem akar 

csatlakozni, nem, békén hagyják. Szünetekben általában 
mellettem állt, csak fogta, szorította a kezem, de nem 

szólt semmit. 
Tanszerei, ha voltak is nem kerültek ide. Pótlásuk 

után kezdtünk dolgozni. A tanulás nehéz volt. Azzal 

bizony megszenvedtünk mind a ketten. Az órákon mindig 
egyszerű és játékos feladatokat kapott, hogy képes legyen 
megoldani, hogy érezze a sikert. Az ebéd utáni 

gyakorlásokon pedig pótolgattuk a hiányt. Tanulni csak 
az iskolában tanult, otthon nem. A sok, rajzos feladat és 

biztatás eredményeként már az órai munka egy-egy 
részébe is be tudott kapcsolódni. Az írás, olvasás csak 
akadozva ment. A betűket felismerte, de csak lassan, ami 

az összeolvasásnál probléma. A játékos látószögnövelő 
gyakorlatokat nagyon szerette. Ezekből és ezekkel tanulta 

meg a betűk gyorsabb felismerését, s ezzel az 
összeolvasás alapjait. Brigi ugyan beszélt magyarul, de a 
tankönyvi szövegek, szavak jórészt ismeretlenek voltak 

számára. Otthon csak cigányul beszéltek. Nagyon 
szerette, ha meséltem. Olykor a délutáni tanulás közben 
is, ha elfáradt kérte, hogy meséljek. Aztán beszélgettünk. 

Sokat beszélgettünk. Mindenről. Közben teltek a 
hónapok. Szünetekben már nemcsak az én kezemet 

szorongatta, elkezdett játszani a lányokkal. Jókat 
susmorogtak a sarokban. Egyre beszédesebb lett, sőt 
hallottam nevetni is. Az osztály elfogadta őt, és ő is az 

osztályt. 
Így telt el a tanév. Örömben, bánatban, nehézségekben és 
apró sikerekben. 



Kovácsné Ujházi Julianna 

104 

A következő tanévben már nem jött vissza, állami 
gondozásba kerültek a testvérével. Brigit azóta sem 

láttam, de sokat gondolok rá. 
 

1996/97. tanév 
F. Tibike jómódú cigánycsalád egyetlen gyermeke, 

anyja, apja szemefénye. Az anya, aki csak félig cigány 

már 36 éves volt, amikor szülte őt, az apa jóval fiatalabb. 
Tibike elkényeztetett, vézna fiúcska volt 7 évesen. Közel 

laktak az iskolához, mégis minden reggel autóval hozták. 
Az anya bekísérte Tibikét a tanterembe, elhelyezte 

tanszereit a padban és ott volt vele egészen 8 óráig. 

Mindent megcsinált a gyermeke helyett, így ő 
önállótlanná lett. Közben folyamatosan ellátta 
tanácsokkal. Jó legyél! Fogadj szót a tanító néninek! 

Látszott Tibikén, hogy zavarja őt ez a folytonos 
babusgatás, a többiek is felfigyeltek erre. A szokás az 

volt, hogy háromnegyed nyolcig beadják a szülők a 
gyerekeket, a nap további részében velünk vannak.  Erről 
a szokásáról az anyát 2 évig sem sikerült leszoktatni. 

 
Tibike jó képességű kisfiú volt. 3 évig járt óvodába, 

megfelelően felkészülve érkezett iskolába. Tanulási 
probléma nem volt vele, magatartási annál több. Izgága 
volt. Órán gyakran fegyelmezetlenkedett, gyorsan 

elkészült a feladatokkal és beszélgetéssel zavarta a 
többiek munkáját. Amit akart, ami eszébe jutott azt meg 
is tette. Valószínűleg a családban így zajlott az élet. Itt 

viszont a többi gyerek kárára ez elfogadhatatlan volt. 
Ekkor elhatároztam, hogy meglátogatom a családot. 

Nagyon vártak.  
A ház, amelyben éltek kívülről egy felújított 

podsztyenás /előtornácos/ szlovák ház volt. Belépve egy 

gyönyörűen berendezett, pompás, pazar többszobás házat 
láthattam. Minden volt itt, ami drága, és ami szép, de 
néhol giccses, ízléstelen. Tisztaság volt, de látszott, hogy 
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mindig ilyen, nemcsak miattam. Tibike szobája tele 
játékokkal, voltak könyvei is. Azt láttam, hogy mindent 

megvettek a gyereknek, a pénz nem számított(!). Imádták 
Tibikét és ezt így juttatták kifejezésre, bár én úgy 

gondoltam nem biztos, hogy jól van ez így. Ekkor 
elhatároztam, hogy a szülőkkel beszélek erről először, 
győzőm meg, ellátom tanácsokkal őket. Látszott, hogy 

nagyon tisztelnek, szavaimat megfontolták és 
megfogadták. Így apró lépésekben, de haladtunk a rend a 

fegyelem szokásrendszerének kialakításában Tibikével is.  
Tibike nagyon szerette a tantárgyamat (magyar ), ezen 

keresztül engem is és én is őt. Akkoriban Nyik-kel (nyelvi, 

irodalmi, kommunikációs módszerrel) tanítottam. 3 
csoportban dolgoztunk (a képességfejlesztés akkor sem 
volt ismeretlen) és ő a legjobbak közt szerepelt mindig. 

Kérte, hogy ülhessen előttem az első padban. Szépen írt, 
szépen olvasott, a tanszerei mindig rendben voltak. Ő 

maga tiszta, ápolt, gondozott volt. Szünetekben játszott a 
többiekkel, de ő kellett, hogy legyen a „főnök”. Ebből 
többször volt konfliktus, de nem a cigánysága, hanem a 

magatartása miatt. Eléggé öntörvényű volt, de rám 
mindig hallgatott, tudtam őt kezelni. 

Az édesanyja rendkívül hálás volt nekem, csak drága 
tanító néninek szólított. Szponzorálta az osztályunkat. 
Mikuláskor, karácsonykor finomságokat hozott a 

gyerekeknek.  
 

Azóta is, ha találkozunk az utcán, üzletben mindig 

beszámolnak Tibikéről. Elmondják mit tanul, merre jár, 
milyen lett. Nem csavarog, nem iszik, nem dohányzik, 

nem drogozik. Most éppen eladó. Elmentem, megnéztem. 
Megismert, kicsit szégyenlősen, zavarban volt. Örültünk 
egymásnak. És főleg annak, hogy a munkát választotta. 

 
Összességében elmondhatom, hogy a pályán eltöltött 

40 év alatt nagyon sokféle gyerekkel, köztük cigányokkal 
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is foglalkoztam. Tapasztalatom szerint az alsó tagozatos 
cigány gyerekek taníthatók, munkára foghatók. Az, hogy 

milyen eredményeket érnek el nem cigányságuk, hanem 
értelmi képességük, szorgalmuk függvénye. Változásuk a 

felső tagozaton indul el. A kislányokból nagylányok 
lesznek, s ettől kezdve nem a tanulás foglalkoztatja 
sokukat. Természetesen vannak akik, felsőbb iskolába 

mennek, sőt el is végzik azt. 
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DURGONICSNÉ MOLNÁR ERZSÉBET 
 

ROMAKÉPZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON 
 

 
Tolna megye, a Dél-Dunántúl sajátos gazdasági, 

társadalmi, kulturális színfoltja. Mindhárom sajátosságát 

évszázadokra visszamenőleg történelmünk változásai 
formálták, néha előnyére, de többnyire kárára. Földrajzi 

adottságai determinálták az itt lakók megélhetését, 
életmódját, társadalmi tagozódását, habitusát, kultúráját. 
Tolna, ahogy a másik két szomszéd megye is, a 

kistelepülések, a zsákfalvak, (ma már) üdülőfalvak 
vidéke. Kiváló földjei, kedvező éghajlata megélhetést 
nyújtott a 20. század második felében is a szövetkezetek 

szorgos népének. A kényszer is, az egymásra utaltság is 
összecsiszolta az addig egymástól – gazdasági-társadalmi 

helyzetében, nyelvében, kulturális hagyományaiban - 
távol álló társadalmi csoportokat. (Betelepítettek; svábok, 
székelyek, szlovákiai magyarok, és romák) Ez az 

összetartozás szűnt meg a kilencvenes évek elejétől, a 
szövetkezetek, állami gazdaságok felbomlásával a 

piacgazdaságra való átállással. A dél-dunántúli régió 
addig jól működő agráriuma – a hozzá kapcsolódó 
élelmiszer feldolgozással együtt - hirtelen megszűnt, ezzel 

tízezrek váltak munkanélkülivé. Tolna megyének, 
számottevő ipara – az egyetlen Paksi Atomerőmű 
kivételével – nem lévén, a zömmel falusi, kisvárosi 

lakosság foglalkoztatását helyben, vagy a lakóhelyéhez 
közel nem volt és ma sincs, ami biztosítsa.  

Különösen súlyosan érintette ez a változás az itt élő 
nagyszámú roma népességet. Köztudott, hogy Borsod 
után, Baranyában, Tolnában és Somogyban élnek a 

legnagyobb számban romák. Ők, akik mind a 
mezőgazdaságban, mind az iparban a legnehezebb, 
legpiszkosabb, sokszor szakképesítést nem igénylő 
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munkákat végezték. Csakhogy a modernizálódó, 
technológiailag egyre inkább korszerűsödő ipar már nem 

tudott az ő korszerűtlen szakismereteiknek megfelelő 
munkát adni. A mezőgazdaságban pedig csak időszakos, 

alkalmi, alulfizetett munkákra van lehetőség. Így a 
társadalom alsó rétegében éppen hogy csak 
megkapaszkodó családok ismét a szegénység, mára már 

gyakran a nyomor szintjére kerültek, a társadalom 
kivetettjeivé váltak. Társadalmunk megoldatlan és 

súlyosbodó problémája a romák elszegényedése és 
marginalizálódása. E jelentős számú kisebbség 
társadalmi, gazdasági helyzetének - a lehetőségekhez 

képest való - javítását mindeddig szinte csak az 
oktatástól, az iskolától, a pedagógusoktól várta/várja a 
hivatalosság. Elismerve, hogy az egyén és a társadalom 

felemelkedését döntően meghatározza az iskola és az 
iskolázottság, azonban nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt sem, hogy önmagában az oktatás sem 
képes nagy társadalmi áttörésre. Főleg nem egy 
kultúrájában, szokásaiban, társadalmi elszigeteltségében 

oly mértékben érintett csoport esetében, mint a hazai 
cigányság.  

Az oktatás, a nevelés csak egy – fontos – szelete és 
terepe lehet a romák felemelésének és felemelkedésének. 
Ennek fontosságát meg kell értetni és el kell fogadtatni 

mind az érintettekkel, mind a társadalom egészével. 
Ennek érdekében széleskörű felvilágosító, nevelő 
tevékenységet kell kifejteni – és nem csak az iskolának! – 

és nem csak az iskolarendszer keretein belül. 
Véleményemet az elmúlt évtized – romák 

felzárkóztatásával, képzésével kapcsolatos – 
tapasztalataimra alapozom. Mind az iskolarendszerű 
képzésben, mind a munkanélküliek átképzésében volt 

módom ezen a téren ismereteket szerezni. Közismert, 
hogy a roma származású fiatalok elenyésző hányada jut 
el az érettségiig, még kevesebb a felsőoktatásba. Akikkel 
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ez utóbbi képzési keretben találkoztam, csakis pozitív 
benyomást tettek rám. Érdeklődőek, szorgalmasak voltak 

és munkába állva megállták helyüket. 
 

Azok a csoportok, akik a munkanélküliek 
átképzésében vettek részt már jóval vegyesebb benyomást 
gyakoroltak rám, de egy-két kivételtől eltekintve, nem 

csak az egyes személyek okolhatók gyenge 
teljesítményükért. Az öt-hat évvel ezelőttiek között még 

gyakoribb volt a negyvenesek korosztálya, nem egyszer 
felnőtt, családos gyermekeikkel együtt jöttek a 
tanfolyamra. Természetesen mindenki számára 

nyilvánvaló volt, hogy elsősorban a megélhetés 
kényszerítette őket iskolapadba, de többek mögött két- 
két és fél évtizedes munkaviszony állt, gyakran egy 

munkahelyen. Csakhogy az üzem, a gyár, a szövetkezet 
megszűnt, és az iskolázatlanság, szakképzetlenség már 

nem volt arra elegendő, hogy a munkaerőpiacon 
sikeresen induljanak. Azonban a tanulás is igen nagy 
nehézséget jelentett/jelent számukra. Több ok miatt is, 

úgymint: 
 A családi háttér, a kirekesztettség, a szegénység. 

 Az ingerszegény környezet, az óvodáztatás hiánya, a 
magyar nyelv elégtelen ismerete, kulturális élmények- 
és a többségi társadalommal való sokoldalú kapcsolat 

hiánya.  
 A fentiekből fakadóan nincs vagy nem elégséges 

számukra a követendő magatartási minta. Nem 

sajátították el a tanuláshoz, a munkához, a 
közösséghez való helyes viszonyt, nem kaptak 

megfelelő ösztönzést, támpontot. Nem alakul ki 
bennük a tudás, az ismeretek iránti igény, a 
megismerés iránti fogékonyság. 

 A fentiekből szinte törvényszerűen következik, hogy az 
iskolában sorozatos kudarcok érik a gyermeket, ami 
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miatt egyre gyakoribbá válik a hiányzás, s végül az 
iskola végleges elhagyására kerül sor.  

 
Ezek az általános okok, amelyek a romák gyenge 

tanulmányi eredményéhez, ill. az iskola elhagyásához 
vezetnek. Viszont a tanulásukat alapvetően gátolja, 
nehezíti a magyar nyelv elégtelen ismerete. Rájuk 

fokozottan érvényes a funkcionális analfabétizmus. Szinte 
teljesen ismeretlenek számukra a tanulási folyamatok, ill. 

annak egyes lépései. Beszéd-, írás- és olvasási 
képességük olyan alacsony fokú, ami eleve akadályává 
válik az eredményes tanulásnak. Olyan szegényes a 

szókincsük, hogy a tankönyvi tananyagot sem értik meg. 
Alig vagy nagyon nehezen tudják visszaadni a tanári 
magyarázatot, a tananyag lényegét. Figyelmük felületes, 

koncentráló képességük gyenge. Önálló 
munkavégzésre/tanulásra/ feladatmegoldásra igen 

kismértékben képesek.  
 

A roma tanulók eredményes iskolai előmenetele és 

tanulása érdekében a következőket tartom fontosnak. A 
megoldandó feladat kétoldalú, mivel tanár-tanuló 

munkakapcsolatáról van szó. A pedagógus részéről 
érzelmileg nagyfokú empátiára és toleranciára van 
szükség. Olyan jól képzett szakemberekre (tanítókra, 

tanárokra) van szükség, akik a tanulás tanításának 
módszerét, ill. a szakmódszertant magas fokon művelik. 
Ezért az andragógia képzésben, erre is fel kell készíteni 

a jövendő pedagógusokat, ill. a pedagógusok 
továbbképzésében ennek a képzési feladatnak nagyobb 

hangsúlyt kell adni. 
 

Az eredményes oktatás körülményeinek biztosítása, 

korszerűsítése; jól felszerelt tantermek, racionális 
tananyag, bőséges és korszerű szemléltető anyagok, 
számítógépek, CD-k, könyvek, térképek, stb. 
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elengedhetetlenek. Múzeum és könyvtárlátogatás, ill. 
tanulmányi kirándulás lehetővé tétele. (Az általam 

tanított csoportok tagjai először felnőtt fejjel jutottak el 
múzeumba, könyvtárba.) Kis kivételtől eltekintve nem 

jártak a fővárosban, az ország fontosabb városait, 
tájegységeit nem ismerik. Tehát konkrét ismereteik, 
élményeik nincsenek, holott ezekről a különböző 

tantárgyakban is tanulnak. Fontos lenne, hogy kis 
létszámú csoportokban tanuljanak, mert kimondottan 

szükséges a velük való egyéni foglalkozás. Természetesen 
a sokoldalú pedagógiai munkát megfelelő módon kell 
díjazni. 

 
A tanulók részéről is fontos lenne a kellő motiváció. 

Csak azokat iskolázzák be, akik tényleg tanulni, tudni is 

akarnak. Legyen előttük egy távlati cél, egy szakma 
elsajátításának szándéka, de lehetősége is. Ne kelljen 

újabb éveket várnia, míg megtanulhat egy szakmát, 
amivel munkát vállalhat. De a legfőbb motiváció 
mindenképpen a munkahely lenne. Ezért fontosnak 

tartom a végzettek nyomon követését. Ki, hol, mikor, 
milyen munkahelyen tudott elhelyezkedni. Mennyi 

időt/évet töltött az adott munkahelyen. Ez a munkaerő 
piaci helyzet alakulását is tükrözné. 
 

Javaslom, hogy mindezek ismeretében kell átgondolni 
és kidolgozni a felnőttképzés struktúráját. Olyan, élet- és 
pedagógiai tapasztalattal rendelkező pedagógusokat kell a 

felnőttképzésbe – különös tekintettel a romákra – 
bevonni, akik kellő elkötelezettséggel vállalják ezt a 

munkát. Racionális, a felnőtt korhoz és a tanfolyam 
időtartamához igazított ismeretanyagot kell összeállítani. 
Egyfajta modulokból felépülő képzési struktúrát kellene 

kialakítani, amely lehetővé tenné a folyamatos, 
megszakítás nélküli képzést, és a szakmai képzés esetleg 
már részmunkaidőben (?) végzett munka mellett is 



Romaképzés a Dél-Dunántúlon 

112 

folyhatna. És akkor nem szorulna a kizárólagos 
„megélhetési segélyre”. Dolgozna és tanulna. 

Elképzelhetőnek tartom, hogy azon kevesek számára, 
akik nem képesek a 7-8. osztály tananyagát elsajátítani, 

csak egy alapozó/általános tanfolyam induljon, amivel 
alkalmi-, betanított-, és idénymunkára szerezne 
jogosultságot. Azoknak, akik elvégzik a 7-8. osztályt, 

biztosítani kellene a szakképzésben való részvételt. 
Akiknek ugyan megvan a 8 osztálya, de nincs 

munkahelye, azok átképzésben vehetnének részt, ahol 
korszerű szakmai ismereteket, esetleg nyelvet is 
tanulhatnának.(Többen gondolkodnak külföldi 

munkavállalásban; felszolgálóként, szakácsként, gépkocsi 
vezetőként dolgoznának.) Ennek a csoportnak a képzését 
a képző központok, a vállalatok és a kamarák, a 

munkaügyi központok közösen végezhetnék. Ugyanígy a 
munkahellyel rendelkezők rendszeres továbbképzését is 

biztosítani kellene, megelőzni a munkaerőpiacról való 
kiesést. A képzésben részt vevőket motiválhatja az 
előléptetés, a béremelés, a képzés anyagi támogatása is. 

 
Csak akkor lesz kellően hatékony a romák képzése, 

ha komplex családi (több generációs nagyszülők, szülők, 
gyerekek) nevelésben gondolkodunk és azt is valósítunk 
meg. Ehhez különböző szakemberek összehangolt, jól 

felépített munkájára lesz szükség. A védő- és óvónők, 
orvosok, tanítók, tanárok, szociális munkások, 
pszichológusok, jogászok, mentorok, gazdasági 

szakemberek együttes nevelő, segítő munkája hozhat 
eredményt. Be kell vonni a diplomás romákat is, hogy 

tevőlegesen működjenek közre a halmozottan hátrányos 
helyzetű emberek képzésében. Az iskolának, a különböző 
szakembereknek és a családoknak együtt kell 

működniük, annak érdekében, hogy ne termelődjön újra 
és újra az általános iskolát el nem végzettek tömege. A 
roma családok szemléletét kell megváltoztatni, meg kell 
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értetni, hogy a tanulás a kivezető út a 
munkanélküliségből, a szegénységből. Ehhez nekik 

sokkal nagyobb, az eddigieknél összetettebb segítségre 
van szükségük. Ezt a segítő-támogató munkát bizonyos 

korcsoportonként lehetne végezni: rendszeres 
ismeretterjesztő vagy szülők akadémiája előadások 
formájában, ahol kötetlen beszélgetésre is elegendő időt 

hagynánk. Ezzel a szülők, a család ismereteit, tudását is 
bővítenénk, mintegy a gyermekeikkel együtt 

„tanulnának”, „nevelődnének” az alábbiak szerint:  
a.) 0-6 éves korúak szüleinek felkészítése a gyermek 

fogadására, testi és szellemi nevelésére.  

b.) 6-16 éves korúak szüleinek a gyermek életkorának 
megfelelő nevelési elvek ismertetése, magatartási 
normák, a társadalmi együttélés szabályainak 

tisztázása. 
c.) 15-16 évesek szüleivel a továbbtanulás lehetőségeiről 

(szakképzés, érettségi, diploma), az életcél 
kialakításáról, a családalapítás és gyermekvállalás 
felelősségéről lehetne beszélgetni, tájékoztatókat 

tartani. 
 

Természetesen a cél érdekében megfelelő állami, jogi, 
gazdasági háttérre, társadalmi támogatottságra van 
szükség. Az a mintegy 250 ezer személy, akinek ma nincs 

meg a 7-8. osztálya, az jelentős munkaerő utánpótlás 
lehet a jövőben, ha jól szervezzük képzésüket, s 
megkönnyítjük beilleszkedésüket a társadalomba. 

Ellenkező esetben továbbra is „csak” megoldandó 
„szociális problémaként” tekinthetünk rájuk. 
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SAJBEN CSILLA  
 

ROMA TEHETSÉGGONDOZÁS GYOMAENDRŐDÖN 
 

Ne szórjatok elénk sem kölest, 
sem zabot. 

Gyöngy, igazgyöngy illik 
a fekete korallhoz. 

 
 (Choli Daróczi József) 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság plenáris 
ülésén két fontos véleményt fogadtak el a romákról. Az 
EGSZB kedvezően fogadta a nemzeti romaintegrációs 

stratégiák Európai Bizottság által kidolgozott uniós 
keretrendszerét, és újfent felhívta a figyelmet a romák 
európai társadalomba való tényleges befogadásának 

szükségességére. A romák jelentős része szegénységben, a 
társadalom peremére szorulva él, nehezen jut álláshoz, 

oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz - ördögi kör, 
amelyből nem könnyű kitörni. Az Európai Unióban 
mintegy 10-12 millióra becsülhető a romák száma 

napjainkban, így a romák alkotják a közösség legnagyobb 
etnikai kisebbségét. Bár mind a 27 tagállamban élnek 

romák; a teljes lakossághoz képest legnagyobb arányban, 
Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, 
Szlovákiában, Csehországban és Spanyolországban. A 

romák helyzetét az élet szinte minden területén fennálló 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés jellemzi. Az 
Európai Bizottság adatai szerint a romák körében magas 

a szegénység és a munkanélküliség kockázata, és 
gyakran szembesülnek előítéletekkel, sztereotípiákkal. 

Európában a teljes lakosság 16 százaléka, és minden 
ötödik gyerek él szegénységben, míg a romák körében ez 
az arány lényegesen magasabb.  

A roma kisebbség helyzete gyakran nehezebb, és a 
legtöbb tagállamnak a rendszer szintjén jelent gondot, 
hogy a roma gyermekeknek megfelelő tanulási 
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lehetőségeket tudjanak nyújtani. Annak ellenére, hogy a 
roma gyermekek több támogatást igényelnének, általában 

véve jelentősen kisebb arányban részesülnek 
koragyermekkori nevelésben és gondozásban, mint a 

többségi lakosság. Ezért lehetőségeik kibővítése központi 
szakpolitikai feladat valamennyi uniós országban. A 
koragyermekkori nevelésnek és gondozásnak döntő 

szerep juthat a roma gyermekek hátrányos oktatási 
helyzetének leküzdésében, ahogyan erre az egyes 

tagállamokban kísérleti jelleggel bevezetett, uniós 
költségvetési támogatással fedezett intézkedések is 
rámutatnak. A koragyermekkori nevelés és gondozás 

fontos szerepet játszik az iskolai lemorzsolódás 
csökkentésében, ezért az e területet érintő legfontosabb 
kihívásoknak és a lehetséges megoldásoknak kiemelt 

helyen kell szerepelniük a tagállamoknak az Európa 2020 
stratégia prioritásaival foglalkozó nemzeti 

reformprogramjaiban.  
 

Fő indokom a dolgozat témájának kiválasztásakor az 

volt, hogy leendő andragógusként és ifjúságsegítő 
szakemberként jobban betekintést nyerjek a roma 

tehetséggondozás folyamatába, megismerjem az előnyeit 
és buktatóit, valamint az, hogy a munkám során 
hasznosítani tudjam a megszerzett tapasztalatokat.  A 

dolgozat célja, hogy rövid áttekintést adjon a roma 
tehetséggondozásról és rávilágítson azokra a 
tendenciákra, amelyek napjaink roma fiatalságának 

tehetséggondozását jellemzik- valamint az, hogy 
megismerhessem, s ez által megismertethessem ennek a 

különösen romantikus kultúrának a történetét, esetleges 
helyi valóságát. Hogyan alakult sorsuk az évszázadok, az 
évezredek során, és milyen a helyzetük ma… 

Dolgozatomban a roma fiatalság tehetséggondozását 
áttekintve, a Gyomaendrődön működő Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskola által képviselt roma 
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tehetséggondozást kívánom bemutatni, kutatásom 
adataival alátámasztva. 

1. ábra 

 
 

1. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
és Diákotthon  
A pedagógiai program lényegében az iskola 

stratégiája, mely meghatározza a nevelés, a tanítás-
tanulás folyamatának elveit, tantervét, gyakorlatát, 

működésének feltételeit. Szakmai alapdokumentum, mely 
átfogja és meghatározza az iskolai élet egészét. Az 
Oktatásügyben 1985 óta bekövetkezett törvényi 

változások értékké emelték az iskolák egyéni arculatának 
kialakítását, s a működtetésükkel kapcsolatos döntéseket 
az önkormányzatok, az iskolahasználók, a 

nevelőtestületek hatáskörébe helyezték át. Az iskolai élet 
minősége jórészt tehát helyi döntések függvénye. Minden 

település jövőjének záloga a saját iskolája. Jövőképét 
csak a felnövekvő nemzedék műveltségi és neveltségi 
szintjének ismerete és tudatos fejlesztése alapján 

képzelheti el reálisan. A város endrődi településrészének 
egyetlen iskolája a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola. 

Ennek a településrésznek a jövője függ attól, hogy a helyi 
oktatáspolitikai döntések értelmében kik? és milyen? 
képzésben, nevelésben részesülnek ebben az 

intézményben. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és 



Roma tehetséggondozás Gyomaendrődön 

118 

Diákotthon nevelőtestülete pedagógiai programját annak 
tudatában állította össze, hogy ez az iskola az endrődi 

településrész valamennyi tanköteles korú tanulójának 
alapfokú oktatását, képzését, szocializációjának segítését 

vállalja, korszerű tudástartalom közvetítésével az endrődi  
hagyományokban rejlő értékek átörökítésével, s az iskolai 
élet személyiségfejlesztő minőségének biztosításával. 

 
2. „A Roma tehetségműhelyek és fiatal roma 

tehetségsegítők támogatása” elnevezésű program 
bemutatása 
Tehetségazonosító-segítő tevékenységük alapja, hogy 

az alapkészségek megszilárdulása idején, tehát 6-8 éves 
korban szeretnék kiválogatni azon tehetségeket bízva 
abban, hogy az időben elkezdett korai fejlesztés megnöveli 

az adott területen mért teljesítményüket. Gyakran 
tapasztalható jelenség endrődi szinten is, hogy a 

társadalmi-szociokulturális környezet vagy éppen más 
képességek, kompetenciák fejletlensége, gyengesége 
akadályozza meg a tehetségek fejlődését. A romák 

diszkriminációja elleni küzdelem az iskola számára nem 
értelmezhető felzárkóztatás nélkül. Sok helyen hiába 

szerveznek az identitást fejlesztő, roma kultúrát megőrző 
programokat, ha a sok mélyszegénységben élő roma 
család gyermekei számára sokszor a fiziológiai-biztonsági 

szükségletek sem teremtődnek meg.  Gyomaendrődön a 
cigányság társadalmi-szociokulturális státusza 
lényegesen nem tér el a többségi társadalomtól, ugyan 

úgy jellemző a szegénység, motiválatlanság, értékvesztés 
a roma családokra, mint a többi családra. Inkább gond 

azonban az, hogy az endrődi cigányság nem rendelkezik 
élő, aktív, önálló kulturális háttérrel, hagyományokkal, 
pedig a roma identitás megélése, megfogalmazása egy 

homogén és stabil önképet tudna felmutatni, amire 
büszkék lehetnének. Az iskola alapvető célja az is, hogy a 
roma kultúra ne csak perifériális környezetben, hanem a 
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többségi kulturális-oktatási infrastruktúrán belül is egyre 
inkább megjelenjen, annak logisztikai és promóciós 

rendszerét és szakértelmét is igénybe véve. A család 
szerepét a tehetség felismerésében és kibontakozásában a 

program nagy részben átvállalja. A gyermekre való 
odafigyelés, a sikerek értékelése, a kudarcok 
elviselésében való támogatás a célcsoport családjai 

számára segítség nélkül nehezen megoldható feladat. 
Gyakran tapasztalható jelenség az is Gyomaendrődön, 

hogy a társadalmi-szociokulturális környezet vagy éppen 
más képességek, kompetenciák fejletlensége, gyengesége 
akadályozza meg a tehetségek fejlődését. A 

tehetségműhely keretein belül a roma tanulók olyan 
programokkal, ismeretekkel gazdagodhatnak, amelyek 
későbbi identitástudatuk, motivációjuk fejlődése 

szempontjából is fontos lehet. A tanulók számára a roma 
kultúra megismerése és a mintakövetés, illetve a 

motiváltságuk fokozása a kiemelt prioritás. 
Önmagába véve akkor lesz sikeresnek mondható a 

tehetségműhely működtetése, ha a programban résztvevő 

tanulók megismerik azokat a roma értékeket, amit aztán 
nyíltan, tudatosan felvállalva képviselni tudnak. A roma 

gyerekek körében a beválogatást nehezítette az a tény, 
hogy a szülők sokszor bátortalanok az új programok, 
lehetőségekkel szemben és féltik gyermekeiket új irányba 

elengedni. A tehetséggondozó műhelybe a pályázó 
intézmény, az említett körülmények között élő, alsó 
tagozatos tanulói közül 14 gyermeket válogatott be. A 

beválogatás módszeréül a komplex vizsgálatot 
választották. A beválogatás körét a roma származást 

vállaló, az identitástudatukat fejleszteni kívánó tanulók, 
az alapját a vizuális képességek és adottságok 
diagnosztizálása, elemzése adja.   
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3. Roma népismeret a helyi tantervben 
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és 

Diákotthon a roma integráció elősegítésére beépítette 
helyi tantervébe a Roma Népismeretet. A tanterv célja, 

hogy a tanulók megismerjék a romák történelmi és 
társadalmi viszonyait. A cigányság kultúrájának, 
művészetének megismertetése. A tanterv lehetőséget 

biztosít az itt tanuló diákoknak, hogy további ismereteket 
szerezzenek a hazai cigány hagyományokról, múltjukról. 

További ismereteket bővít a hazai és az európai 
cigányzene múltjáról, jelenéről és kiemelkedő 
képviselőiről. Felkészültségüknek megfelelő szinten 

tudjanak kommunikálni olyan témakörökről, mint az 
emberek közötti különbségek, a rasszizmus, a cigány nő 
szerepe a tradicionális kultúra értékei szerint élő 

családban, az egyén és a közösség viszonya.  
 

Kutatásom során a programot áttekintve 
megállapítottam, hogy a roma származású gyermekek 
sikeres integrációjuk tekintetében mennyire fontos a 

tehetséggondozás, hiszen anélkül csak nagyon nehezen 
tudnak az adott társadalmi rétegből kiemelkedni. 

Reményeim szerint már a 2020-as európai 
romaintegrációs stratégiában, mint andragógus és 
ifjúságsegítő szakember tevékenyen tudok részt venni. 

Zárógondolatként Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a 
nagyvilágban című könyvéből szeretnék idézni:  
„ A ránk bízott cigány testvéreink életét nem mi 
határozzuk meg uralkodó attitűdökkel, nem parancsolni 
küld bennünket Jézus, hanem támogatásra és 
vigasztalásra, tanácsadásra és tevékeny útmutatásra, 
hogy a boldogságról szőtt álmaikat megvalósíthassák.”  
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Felhasznált irodalom 

 Kállai Ernő- Kovács László: Megismerés és Elfogadás Pedagógiai 

Kihívások és Roma Közösségek a 21. század Iskolájában 
Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest,2009. 

 Micheller Magdolna: Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás 

történeteiből 
Népi kollégiumok, népi kollégisták, tanulmányok 
Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, 2006. 

Dokumentum 

 HEFOP -2.1.4-06/1.-2006-12-0104/1.0 

„A Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása” 

 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon, helyi 
tanterv, 
Roma népismeret, Gyomaendrőd,2010 
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BALOGH LÁSZLÓ – LABOS EDIT – MALATYINSZKI SZILÁRD 

 
EGY ROMA KUTATÁSI PROJEKT ALAPVETÉSE 
 

 
Magyarországon a romák (cigányok) alkotják a 

legnépesebb nemzeti- etnikai kisebbséget, akik az egész 
ország területén szétszóródva élnek. Békés megyében egy-
egy településen és összességében is jelentős létszámú 

roma népesség található, társadalom statisztikai 
becslések36 szerint számuk, arányuk folyamatosan nő. A 

megyében élő roma közösségekhez tartozók létszámát 
megközelítően 10-11 000 főre becsülhetjük. A megyei 
romák helyzete az országos helyzethez hasonlóan nagyon 

differenciált, 1989 után egy szűk rétegük élni tudott a 
társadalmi és gazdasági változások kínálta 
lehetőségekkel. A cigány családok jóval nagyobb részének 

azonban semmi lehetősége nem volt a tovább lépésre 
elsősorban alul képzettség vagy a munkaerő-piacon elvárt 

képzettséghez képest alacsony szakmai iskolázottság, 
kulturális és szocializációs jellemzőik miatt, de munka 
hiányában is.  

 
Kutatási beszámolók sora (többek között: Liskó Ilona 

2005; Kertesi Gábor 2005, Kemény István 1996; Radó 

Péter 2011) igazolta, hogy a romák társadalmi együttese 
helyzetének javításának, illetve javulásának meghatározó 

(legfontosabb) kritériuma, hogy a roma közösségek 
legnagyobb létszámát alkotó fiatalok megfelelő 
műveltségre és a munkaerő-piacon kompetenciával bíró 

szakképzettségre tegyenek szert.  
A magyar oktatás politikában jelenleg is generálódó 

változások (új nemzeti köznevelési és szakképzési 
törvény), valamint a kormány Nemzeti Társadalmi 

                                                      
36 Vita a Kisebbségi Népszámlálásról. HVG 2009. április. 18., 16. szám 
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Felzárkóztatási és Roma Stratégiája prioritási ranggal 
kezeli a roma népesség felzárkóztatását az oktatás 

ügyben. Ezek a dokumentumok azt is rögzítik, hogy az 
oktatásügyben érintett intézmények működésükben 

legyen jellemző az megoldások gyakorlatára irányuló 
kezdeményezés és felkészülés, vagyis tegyenek meg 
mindent a kijelölt célok elérése érdekében. 

A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási 
Intézmény Békés megye legnagyobb közoktatási 

intézménye, melybe közel 3600 fő diák jár, Gyulán, 
Békéscsabán, Kétegyházán, Eleken, Mezőhegyesen és 
Szabadkígyóson.  

Szükségesnek gondoljuk, hogy a Harruckern János 
Iskola, mint közoktatási szolgáltató intézmény, 
hatékonyan járuljon hozzá a megyei roma népesség 

oktatáshoz kapcsolódó felemelkedéséhez. 
Az intézmény olyan szakképzést is folytat, melyben a 

hátrányos helyzetűek, közöttük igen jelentős arányban 
roma származásúak, jelentős számban és így kiváló 
célcsoportja az intézmény egy roma felmérés, kutatási 

projekt elkészítésének.  
 

1. Célkitűzések, hipotézisek 
Céljaink között szerepel, hogy felmérjük az intézmény 

diákjai között szereplő roma diákok arányát, a diákokkal 

együttműködve különböző módszereken alapuló 
stratégiát készítsünk az oktatási, szociális és 

foglalkoztatási integrációjukkal kapcsolatban. 
Feltételezésünk szerint egyrészt a roma diákok 

széleskörű integrációja nem megoldott mind intézményi 

mind társadalmi szinten. Az integráció hiányában a 
diákok motiváltsága sem megfelelő, ami kihat a 

tanulmányi eredményükre, melynek hatására a körükben 
nagyobb mértékű az évfolyamismétlések aránya és 

kevesebben vállalják az érettségit adó szakok elvégzését, 
a vizsga letételét. 
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Vélelmezzük, hogy az oktatók többsége nem 
rendelkezik megfelelő módszertani felkészültséggel 
és/vagy előítélet mentes hozzáállással ahhoz, hogy az 
egyenlő feltételeket biztosíthasson az intézmény a 

közismereti és szakmai tárgyak oktatásához. A 
hagyományos módszerekkel nem hatékony az oktatás, a 

multikulturális oktatás ismerete hiányos.  
Feltételezzük továbbá, hogy a roma származású 

diákok hátrányos megkülönböztetése miatt érdeklődésük 

az iskola, oktatás irányában meglehetősen alacsony és az 
elméleti és gyakorlati óralátogatásuk kisebb mértékű a 

nem roma diákokhoz képest. 
Úgy véljük, hogy amennyiben az oktatási módszertani 

felkészültség és hozzáállás javul, úgy e diákok iskolába 

járási hajlandósága nő és a képzések befejezésének az 
eredményessége szintén nő.  

Összességében a magasabb képzettségi szinttel a 
munkába állási lehetőség növekedésével hasznosabb 
tagjai lehetnek a társadalomnak és így a társadalomba 

történő beilleszkedési esélyeik növekedhetnek. Jelenleg 
nem hatékony a végzett tanulók bevezetése a 
munkaerőpiacra. 

 
2. Vizsgálati eljárások 

A szakmai módszertan felépítéséhez a következő 
probléma területeket, kérdéseket fogalmaztuk meg: 

Támaszkodni kívánunk az e témában korábban 

folytatott kutatások módszertani és kutatási eljárási 
tapasztalataira, melyek segítséget nyújthatnak a 
kutatásunk módszertanának minél jobb és egzaktabb 

megválasztásához, kidolgozásához? 
Választ keresünk arra a kérdésre, hogy miként 

tárható fel azok a területek egy iskola belső 
folyamataiban, melyeket a roma tanulók szociokulturális 
környezete értéknek tekint a jelen és a jövő 

szempontjából? 
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Többféle módszertani technika alkalmazásával fel 
kívánjuk tárni az intézményben dolgozó tanárok, oktatók 

(szakmai, módszertani, oktatás-technológiai, stb.) 
felkészültségét a roma tanulók nevelésére és oktatására 

vonatkozóan? 
Milyen módszerekkel tudjuk feltárni a roma diákok 

véleményét az intézményük és oktatóik segítő 

szándékával kapcsolatosan, mely lehetőséget és esélyt ad 
számukra a jövőbeli munkaerőpiacon? 

 
A fenti kérdések figyelembevételével többféle 

módszerre is támaszkodunk majd a célok 

meghatározásához. A módszerek és választott vizsgálati 
eljárásaink meghatározása mellett kutatásunkat 
adatgyűjtéssel kezdjük.  

Az adatgyűjtés és folyamat leírások mellett elsősorban 
három kutatási módszert tervezünk alkalmazni: 

 Fókuszcsoportos kutatás:  
Négy fókuszcsoportot tervezünk.  

 Diákok   
 Pedagógusok, szakoktatók, segítőszakemberek   
 Szülők, családtagok   

 Vezetők, döntéshozók 
A fókuszcsoportos kutatási módszer célja, hogy a 

négy fókuszcsoport motivációit feltárjuk és ezek 
eredményeit összevetve a kérdőíves eredményekkel és 
interjúkkal megállapításokat tegyünk a célra 

vonatkozóan.  
 

A tervezett vizsgálati területek: 
 Oktatás közben gondol-e arra, hogy roma diákokat 

tanít, illetve befolyásolja-e? 

 Milyen módszerekkel tudja érdeklődésüket felkelteni, 
és a képzés végéig szinten tartani? 

 Mi motiválta a diákot a szakma választásában? 

 Mi hátráltatja, és mi segíti a tanulásban a diákokat? 
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 Hatással van-e a család illetve közvetlen környezete a 
tanulmányaira? 

 Milyen szakma irányába célszerű tanulmányokat 
végezni roma származású fiataloknak? 

 Melyek azok a szakmák, ahol könnyebben el tudnak 
helyezkedni végzettségükkel? 

 

Várt (elővételezett) eredmények: 
 Tanárok, oktatók: Azokra a motivációkra vagyunk 

kíváncsiak, melyek a roma származással 
kapcsolatban az oktatás közben megjelennek, pl. 
hogyan lehetne elérni azt, hogy kevesebb legyen a 

hiányzások száma és nagyobb a képzés iránti 
motiváltságuk. E mellett szeretnénk a módszertani 

repertoárjukat feltárni és végezetül a véleményüket 
kérni, hogy milyen elhelyezkedési lehetőséget látnak 
az alacsonyabb és magasabb végzettségi szinttel 

rendelkező romák esetében. 
 Diákok: Információt gyűjeni a szűkebb szocio-

kulturális környezetükről: mi segíti és mi gátolja a 
tanulásukat, mennyire biztatják a családban a 
tanulásra és a megszerezni kívánt szakmával 

véleményük szerint el tudnak-e/akarnak-e 
helyezkedni? Feltárhatjuk az oktatói motivációkat és 
a diákok megítélését irányukban. 

 Szülők, családtagok: A család szociokulturális 
hátterében szintén egyértelműen feltárható az 

oktatással és a végzettség, szakma megszerzésével 
kapcsolatos motiváció. Fontosnak tartjuk megmérni a 
szülők elvárásait a gyermekeikkel kapcsolatban. 

 Vezetők, döntéshozók: Az ő véleményüket az oktatói 
módszertanok fejlesztése, a roma diákok egyre 

növekvő számával felmerülő problémák és a romák 
szociális kérdéseivel kapcsolatban célszerű feltenni. 
Kiemelhető még a munkához jutás és a végzettség és 

munka kapcsolatának vonatkozása is.  
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Amiért a fókuszcsoportos vizsgálat módszerét 
választottuk 

 általános háttér-információkat gyűjthetünk a 
témában 

 új, kreatív ötletek nyerése  

 információt kaphatunk az új ötletek főbb erősségeiről 

és gyenge pontjairól 

 korábbi kvantitatív adatok értelmezése, feldolgozása 

 résztvevők véleménycseréjéből származó többlet 

 spontánul felmerülő összefüggéseknek megtalálása 

 könnyen érthető eredmények 

 ideális feltáró jellegű kutatásra 

 rugalmasság 
 

A fókuszcsoportos kutatások esetében minden 
esetben egy részben strukturált kérdőívvel dolgozunk 
majd, hogy a felmerülő válaszok még további nyitott 

lehetőséget adhassanak a kérdésekre.  
A fókuszcsoportos vizsgálatokat kiegészíti kérdőíves 

kutatás és terepi kutatás is, így a három módszer 
összesített elemzése után kaphatunk releváns eredményt.  

Az irányított személyes interjúk a terepi kutatás 

folytán megvalósulhatnak, céljuk: 
 A diákokkal: megtudni, hogy milyen környezetben él 

és mi segíti, hátráltatja a beilleszkedésben, a szakma 
elsajátításában és a munka világában való 
megragadásban. 

 A tanárokkal: megtudni, hogy szerintük mi segíti, 
hátráltatja a roma fiatalokat. Kideríteni, hogy ők 

hogyan tudnak segíteni, milyen módszereik vannak 
(ha vannak) a romák beilleszkedésében és a 
továbbtanulásra való ösztönzésében. 

 A munkáltatókkal, vezetőkkel: megtudni, hogy 
alkalmaznak-e roma fiatalokat és feltárni azt, hogy 

milyen motivációval tudnánk ösztönözni a romák 
nagyobb foglalkoztatását a munkaerőpiacon. Milyen 
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programok indultak annak érdekében, hogy 
sikeresebben vezessék be a munka világába a 

romákat? 
 

3. Kérdőíves kutatás 
A kérdőívet minden roma származású fiatallal 

kitöltetjük a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási 

Intézményben.  Az osztályfőnökökkel az interjúkat 
lefolytatjuk és kérjük a segítségüket, hogy a fiatalokkal is 

lefolytathassuk az interjúkat.  
A szakképzés vezetője segít kapcsolatot találni a 
munkáltatók képviselőjével és legalább három-öt ilyen 

interjút lefolytatunk.  
 
A diákokkal lefolytatott kérdőíves kutatás főbb területei: 

 demográfiai adatok: kor, nem, település, családban él-
e, ha igen, akkor hány fős családban, anyagi 

viszonyok, melyik évfolyamba jár, milyen szakmát 
tanul 

 motivációs tényezők:  

 milyen okból tanult tovább az általános iskola 

után: 
 a szülők motiválták 
 a családi pótlék miatt 

 saját maga választotta 
 kortárs kapcsolat miatt 
 anyagi megfontolásból (hiányszakmát tanul és 

kap érte pénzt) 
 anyagi megfontolásból (később el tud 

helyezkedni a szakmával) 

 milyen eredményei vannak az iskolában: 

(átlagosnál gyengébb, átlagos, átlagosnál jobb 

 hogy érzi magát az iskolában: 

 tervezi-e, hogy a későbbiekben más szakmát is 
elsajátít? 
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 Tervezi-e, hogy felsőoktatási intézményben tanul 

tovább? 
 Igen 

 Milyen okból? Ki segíti, támogatja ebben? 

 Nem 

 Miért nem? Mi gátolja ebben? 

 

4. Eredmények 
Jelenleg az intézményben a „Dobbantó programnak” 

is és a felzárkóztató oktatásnak is elsősorban az a célja, 

hogy a fiatalok visszaszoktatása (illetve beszoktatása) a 
tanulás és/vagy a munka világába. A roma szülőket 
partnerként kezeljük a programunkban, amit a TÁRKI és 

a QUALITAS nyomon követése is igazol. 
Választ akarunk keresni a Harrukern János Iskola 

belső folyamataiban arra, hogy az iskola számára melyek 
azok az elemek, amelyekben a roma tanulók tanulási 
motivációi a leginkább megragadhatóak a roma tanulók 

iskolai és iskolázottsági sikerességének növelésére. 
 
5. Roma projekt 

Cél: megismerni, hogy a Békés Megyei Harruckern 
János Közoktatási Intézményben, mint az egyik nagy 

megyei iskolában szakmát tanuló roma fiataloknak 
milyen a családi környezete, milyenek a motivációi és 
lehetőségei a későbbi munkába állásba. 

Megtalálni azokat a módszereket, ahogy segíteni lehet 
a roma fiatalok minél jobb bennmaradását a közoktatási 

intézményekben és elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon. 
Azt a motivációs bázist, melyek mentén az 
iskolázottsággal szerezhető tudást mennyiben tartják 
hasznosnak, a szocio-kultúrális környezet mit tart 
értéknek. 

Egy adott iskola –esetünkben a Harruckern – milyen 

készültséggel (módszer, eljárás, oktatás-technilógia, stb.) 
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rendelkezik a roma tanulók szakma, illetve érettségi 
szerzésben. 

Milyen a harruckern iskolába járó roma tanulók – és 
rajtuk keresztül a család és környezete – véleménye arról, 
hogy a Harruckern iskola mennyiben segíti az ő 
tanulásukat, a tanuláshoz kapcsolható társadalmi 
sikerességüket, vagyis milyen mértékben és értékben 
tudják hasznosítani az életben (a munkaerő-piacon) az 
iskolában szerzett tudásukat és iskolázottságukat. 
Meg kellene rajzolni azt a szoció-geográfiai környezetet a 
megyében, amelyet a Harruckern ellát a roma tanulók 
körében.  
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CSIKÓS GÁBOR 
 

TÉNYEK ÉS ADATOK AZ EURÓPAI ROMÁKRÓL 
 

 
Csaknem hét évvel a csatlakozási szerződés aláírása 

után, 2011. január elsején Magyarország először vehette 

át az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A fél évre szóló 
megbizatás nem csupán a Közösség működtetéséhez 

szükséges adminisztratív tennivalók ellátására 
korlátozódott, de egyúttal egyedülálló lehetőséget is 
biztosított hazánk számára ahhoz, hogy olyan 

kérdésekkel és problémákkal is kiemelten foglalkozzon, 
amelyek bár az EU számos tagállamát érintik, korábban 
mégsem kaptak fontosságukhoz méltó, kiemelt figyelmet. 

Az Európai Unió határain belül élő közel 6 milliós cigány 
kisebbség integrációja és helyzetének javítása kétségkívül 

ezek közé a fontos és halaszthatatlan kérdések közé 
tartozik. Elég csak a közép-európai országokban a romák 
és nem romák között egyre élesedő társadalmi 

feszültségeket, vagy a 2010 nyarán nagy felháborodást 
kiváltó franciaországi kitoloncolások példáját említenünk 

ahhoz, hogy belássuk: közösségi szintű iránymutatásra 
van szükség. 

Ezen irányelvek megfogalmazása és kijelölése a 

magyar uniós elnökség egyik vitathatatlan érdeme. Az 
Európai Bizottság 2011 áprilisában tette közzé a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerét, amely 

a cigányság oktatási, munkaerőpiaci és lakhatási 
körülményeinek javítása érdekében 2020-ig elérendő 

konkrét célokat fogalmazott meg. 
A kijelölt célkitűzések sikeres megvalósításához 

azonban az európai romák helyzetének alapos ismerete 

kétségkívül elengedhetetlen. Ez a tény rögtön rávilágít egy 
minden bizonnyal alapvető problémára is: bár 
többségünk számtalan személyes tapasztalattal 



Tények és adatok az európai romákról 

132 

rendelkezik a körülöttük élő cigányokról, ám a közismert 
sztereotípiákat leszámítva mi magunk sem sokat tudunk 

róluk. 
Tanulmányom elsődleges célja ezért, hogy az Európa 

Tanács, az Európai Alapjogi Ügynökség, valamint egy 
2008-as átfogó felmérés adatainak segítségével 
bemutassam az Unió területén élő romák legfőbb 

jellemzőit a népességszám, az oktatás, a munkaerőpiac, 
valamint a lakhatási körülmények tekintetében. 

Dolgozatom az EU egészére jellemző általános adatok 
ismertetése mellett kiemelt figyelmet fordít a jelentősebb 
roma népességgel rendelkező országok területén élő 

cigányság helyzetének bemutatására és 
összehasonlítására. 
 

1. Népességszám 
Az elemzést célszerű az egyes tagállamokban élő roma 

népesség számának és arányának meghatározásával 
kezdenünk. Az első nehézségekkel azonban már ekkor 
szembesülnünk kell. Erre vonatkozó hivatalos adatok 

ugyanis csupán a 2001-ben tartott népszámlálás révén 
állnak rendelkezésünkre, ám a tapasztalatok szerint a 

kapott értékek már akkor sem tükrözték a pontos 
helyzetet, az azóta eltelt bő tíz esztendő alatt pedig 
teljesen elavultak.  

A romaügyekkel foglalkozó uniós szervezeteknek 
köszönhetően azonban viszonylag megbízható 
becslésekkel rendelkezünk az egyes tagországokban élő 

romák arányáról. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
például a következőképpen jellemzi az európai romák 

területi megoszlását: 
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1. ábra: Roma népesség aránya az Európai Unió 

tagállamaiban, 

a teljes lakosság százalékában 

 
Forrás: European Union Agency For Fundamental Rights37 

 

A fenti ábrán található adatokkal lényegében 

megegyező becslésekkel számol az Európai Tanács is. 
Ezek alapján, az EU területén élő romák átlagos száma 

5 907 800 fő, amely a közösség összlakosságának 1,18 
százaléka. A tagállamok összehasonlításában Bulgária áll 
az első helyen, ahol a feltételezett értékek szerint a 

cigányság az összlakosság 10,33 százalékát teszi ki. Őket 
alig lemaradva követi Szlovákia 9,17 százalékkal, illetve 

Románia a maga 8,32 százalékos értékével. A 
Magyarországon élő romák átlagos számát az Európa 
Tanács 700 ezerre becsüli, így hazánk 7,05 százalékkal a 

negyedik helyet foglalja el a listán, messze megelőzve a 

                                                      
37Migrants, minorities and employment - Exclusion and discrimination in the 27 Member States of 
the European Union (http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/pub-migrants-minorities-

employment_EN.pdf) - 14. old 
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minket követő Görögországot (2,47 %), illetve 
Csehországot (1,96 %)38. 

Tekintettel arra, hogy rajtuk kívül egyetlen tagállam 
sem rendelkezik 2 százalékhoz közeli, vagy azt meghaladó 

roma népességgel, ezért a további helyzetelemzés csupán 
a fenti országok összehasonlítására korlátozódik. 
 

2. Iskolai végzettség  
Az oktatás köztudottan a romák társadalmi 

integrációjának egyik fontos eszköze. Épp ezért kiemelt 
fontosságú az a törekvés, hogy a roma fiatalok a lehető 

legtovább iskolába járjanak. Ezt elérendő, a magyar 
elnökség ideje alatt elfogadott roma stratégia a következő 
célkitűzést fogalmazta meg: „biztosítani kell, hogy 
valamennyi roma gyermek legalább az általános iskolát 
befejezze.”39 

A jelentősebb roma népességgel rendelkező 
országokra vonatkozó adatok sokat elárulnak eme 
célkitűzés indokoltságáról. Az EU-MIDIS által 500 fős 

véletlen mintán végzett vizsgálat a következő 
eredményeket tárta fel a cigányság iskolai végzettségével 

kapcsolatban: 
 

1. sz. táblázat: Romák iskolai végzettsége a vizsgált 
tagországokban 

 BUL CZE GRE HUN ROM SVK 

Irástudatlan/

nincs iskolai 
végzettsége 

9 % 0 % 50 % 2 % 20 % 1 % 

5 év, vagy 
annál 

kevesebb 

25 % 6 % 24 % 5 % 31 % 6 % 

6-9 év 43 % 47 % 22 % 57 % 31 % 55 % 

10-13 év 13 % 40 % 3 % 33 % 15 % 36 % 

14 év, vagy 

annál több 
10 % 6 % 1 % 4 % 3 % 3 % 

Forrás: EU-MIDIS felmérés, 200840 

                                                      
38 Az Európa Tanács romaügyi osztályának adatai alapján 

(http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp) 
39 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig - Európai Bizottság 

COM(2011) 173 (lásd: függelék) 
40 Housing discrimination against Romain selected EU Member States - An analysis of EU-MIDIS data. 

(http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma-Housing-Analysis-EU-MIDIS_en.pdf) - 12. old 
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Mint az a megdöbbentő számokból látható, a 
megkérdezett görögországi romák fele vallotta magát 

írástudatlannak, illetve nyilatkozott úgy, hogy nem járt 
iskolába. Az is világosan kivehető, hogy az ott élő 

romáknak csupán 4 százaléka töltött el legalább 10 
esztendőt az iskolapadban. A felmérés szerint 
Romániában sem sokkal jobb a helyzet, ott a válaszoló 

romák egyötöde volt analfabéta. 
A magyarországi adatokat vizsgálva elmondhatjuk: 

hazánkban a megkérdezett romák csaknem 94 százaléka 
járt legalább 5 évet iskolába, és 37 százalékuk töltött egy 
évtizednél is hosszabb időt tanulással. A kutatás szerint a 

legimponálóbb adatokkal Csehország rendelkezhet, itt ez 
utóbbi arány 46 százalék. 

A felzárkóztatás érdekében a roma stratégia az 

általános iskola befejezése mellett további célkitűzéseket 
is megfogalmaz. Ezek között említhetjük a 

lemorzsolódások csökkentését, valamint a cigány fiatalok 
középfokú és felsőfokú oktatásban való részvételének 
intenzív ösztönzését.  

 
3. Foglalkoztatottság 

A romák társadalmi integrációjának másik fontos 
színtere a munkaerőpiac. Az iskolai oktatást követően 
ugyanis elengedhetetlenül fontos, hogy a cigányság a 

lehető legnagyobb arányban találjon és vállaljon munkát. 
Az elfogadott roma stratégia alapvető problémát fogalmaz 
meg ezen a téren: „a romák foglalkoztatási rátája 
(különösen a nők esetében) messze elmarad a nem roma 
többség foglalkoztatási rátájától”41 

Arról, hogy a cigányság körében milyen arányban 
vannak jelen a fizetett munkával rendelkezők, szintén az 
EU-MIDIS felmérésében részt vevő romák válaszai 

alapján következtethetünk: 

                                                      
41  A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig - Európai Bizottság COM(2011) 173 (lásd: 

Függelék) 
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2. sz. táblázat: Romák foglalkoztatási állapota a vizsgált 

tagországokban 

 
BUL CZE GRE HUN ROM SVK 

Van fizetett 

munkahelye 32% 44% 35% 31% 17% 25% 

Nincs fizetett 

munkahelye 48% 35% 59% 41% 52% 53% 

Egyéb (tanuló, 
nyugdíjas) 20% 21% 7% 28% 31% 21% 

Forrás: EU-MIDIS felmérés, 200842 

 

Látható, hogy a legmagasabb arányú foglalkoztatást a 
csehországi romák esetében tapasztalhatjuk, akik 

egyébként az előző fejezet tanúsága szerint a leghosszabb 
időt töltötték az iskolapadban. Ugyancsak érdemes 
megjegyeznünk, hogy a munkahellyel nem rendelkező 

romák aránya szintén náluk a legalacsonyabb, mindössze 
35 százalék. Utóbbi mutató a nagyarányú írástudatlan 
romát felmutató Görögországban (59%) és Romániában 

(52%) a legmagasabb. Magyarország a középmezőnyben 
foglal helyet, nálunk a romák 31 százaléka dolgozott 

fizetett munkahelyen, míg 42 százalékuknak nem volt 
fizetett munkája a vizsgált időszakban.  

A fenti adatokkal magyarázható, hogy a 2020-ig 

meghatározott roma stratégiai keretrendszer egyértemű 
célkitűzéseket fogalmaz meg a cigányság foglalkoztatási 

rátájának növelésére. A célok megvalósításához 
elsősorban az önfoglalkoztatás elősegítését, valamint a 
szakképzett roma fiatalok közszférában való alkalmazását 

javasolja a dokumentum. 
 
4. Életkörülmények 

Végezetül érdemes néhány szót ejtenünk arról is, 
hogy milyen életkörülmények között él a cigányság a 

legnagyobb arányú roma népességgel rendelkező 
országokban. A roma stratégia jelentős figyelmet szentel 

                                                      
42 Housing discrimination against Romain selected EU Member States. An analysis of EU-MIDIS data.  (i.m. – 18. old.) 



Csikós Gábor 

137 

ennek a kérdésnek, amikor az Európai Alapjogi 
Ügynökségre (angol rövidítése: FRA)43  hivatkozva 

kihangsúlyozza: „a gyakran rossz lakáskörülményeik 
magukban foglalják a nem megfelelő hozzáférést a 
közműszolgáltatásokhoz, mint például az  ivóvíz-
szolgáltatáshoz, a villamos energiához vagy a földgázhoz, 
és a nomád életmódot folytató romák gyakran nehezen 
találnak vízforrással rendelkező táborhelyet”44 

Sajnálatos módon ezen a területen nem állnak 

rendelkezésre összehasonlításra alkalmas adatok, 
azonban a FRA 2009-es angol nyelvű jelentése tartalmaz 
néhány sokatmondó számot, amelyek jól mutatják a 

probléma súlyosságát. Eszerint például Szlovákiában a 
roma lakások csupán 19 százaléka csatlakozott a 

szennyvízhálózathoz, 41 százaléka rendelkezett 
gázellátással, míg a vízhálózat a lakások 63 
százalékában, az áram pedig az otthonok 91 

százalékában volt elérhető 2004-ben. A jelentés 
hivatkozik egy 2007-es elemzésre is, amely szerint 
Romániában a cigányság 73 százalékának otthonában 

nincs folyóvíz, 74 százalékában vezetékes gáz, 12 
százalékában pedig áram sem. Ezek után nem meglepő. 

ha a jelentés szerint az itteni romák 14 százaléka 
különböző hulladékokkal fűt, míg a roma lakások 2 
százaléka egyáltalán nem rendelkezik fűtéssel.45  

A helyzet megoldására a roma stratégia célkitűzései 
között a lakhatáshoz, valamint a szociális lakásokhoz 

való megkülönböztetés nélküli hozzáférést említi kiemelt 
helyen. Emellett arról is rendelkezik, hogy „a 
tagállamoknak foglalkozniuk kell a nomád életmódot 
folytató romák konkrét szükségleteivel is”46, így például 
megfelelő táborhelyet kell biztosítaniuk számukra. 

                                                      
43 Fundamental Rights Agency 
44 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig (i.m.)  
45 Housing conditions of Roma and Travellers in the European Union, European Communities, 
2009 (ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4192&langId=en)  -  67. old 
46 A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig (i.m.) 
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A legnagyobb roma populációval rendelkező országok 
adatai egyértelműen alátámasztják a EU magyar 

elnöksége idején elfogadott roma stratégia fontosságát és 
létjogosultságát. Az oktatásra, munkaerőpiacra és 

lakhatási körülmények javítására vonatkozó irányelvek jó 
alapot képezhetnek az egyes országok romastratégiáinak 
összehangolására, ám ez önmagában még kevés a 

sikerhez. 
A csaknem hat milliós európai cigányság sikeres 

társadalmi integrációja elképzelhetetlen a tagországok 
roma lakosságának változás iránti elkötelezettsége, 
valamint a nem roma lakosság bevonása és támogatása 

nélkül. A helyzet tartós megoldása csakis egységes 
akarattal és erőfeszítésekkel képzelhető el, amelyhez a 
másik fél helyzetének megismerése és megértése egyaránt 

elengedhetetlen. 
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1. számú függelék 
Összeírása a Békéscsaba községben található cigányoknak 

 

Folyó 
szám 

Név Házszám 

Mi 

vagyonnal 

bír 

Micsoda 

mesterséget 

űz 

Magaviselete 

Hány 

tagból áll 

családja 

1. Zsiga Tódor 244 - kovács kifogástalan - 
2. Zsiga Ferenc  244 - kerékgyártó kifogástalan - 

3. Zsiga György 250 - kerékgyártó kifogástalan 12 

4. Zsiga Mihály 252 
ház, 6 hold 

(föld) 
muzsikus kifogástalan 7 

5. Farkas Sándor 425 ház lókereskedő kifogástalan 1 

6. Tókor Sámuelné 586 - varró kifogástalan 3 
7. Zsiga Mihály 572 - napszámos kifogástalan 3 

8. Goda András 562 ház muzsikus kifogástalan 4 

9. Lakatos Mihály 562 - muzsikus kifogástalan 2 

10. 
Karácson 
Péterné 

562 - napszámos kifogástalan 4 

11. 
Öreg Rátz Mihály 

531 ház 
kés-, 

fejszeélező 
kifogástalan 6 

12. Murányi Péter 536 ház napszámos kifogástalan 3 

13. Rácz Zsuzsi 536 - napszámos kifogástalan 1 

14. Rácz János 537 közös ház muzsikus kifogástalan 3 
15. Lakatos Péter 537 - kolompár kifogástalan 3 

16. Gélik István 537 - muzsikus kifogástalan 3 

17. Ifj. Rácz István  - kovács kifogástalan 4 
18. Kanó Gábor 539 - muzsikus kifogástalan 6 

19. Rácz István 539 - késcsináló kifogástalan 5 

20. Hamza János 540 - muzsikus kifogástalan 4 

21. Zsiga András 553 ház muzsikus kifogástalan 5 
22. Zsiga Jánosné 553 - - kifogástalan 2 

23. Kalai János 553 - muzsikus kifogástalan 4 

24. Kelemen József 553 - tapasztó kifogástalan 5 
25. Trucz Antal 552 ház muzsikus kifogástalan 2 

26. Trucz József 552 - muzsikus kifogástalan 4 

27. 
Bodoczky 
András 

552 - muzsikus kifogástalan 4 

28. Rácz Mihály 552 - muzsikus kifogástalan 2 

29. Madarász János 548 ház muzsikus kifogástalan 3 
30. Rácz György 548 - késcsináló kifogástalan 2 

31. Rácz Ilona 548 - napszámos kifogástalan 2 

32. Rácz János 547 - késcsináló kifogástalan 4 

33. Bodoczki József 555 ház kolompár kifogástalan 2 

34. 
Bodoczki 

Istvánné 
555 - napszámos kifogástalan 6 

35. Trucz András 555 - muzsikus kifogástalan 4 
36. Antonyi András 555 - tapasztó kifogástalan 2 

37. Gajdán András 555 - tapasztó kifogástalan 1 

38. Rácz Andrásné 556 ház napszámos kifogástalan 3 

39. 
Trucsuhrán 

Györgyné 
556 - napszámos kifogástalan 7 

40. Guga György 556 - muzsikus kifogástalan 2 
41. Csatári György 520 - muzsikus kifogástalan 5 

42. Pója Ferenc 400 - lakatos kifogástalan 3 

43. Zsiga Márton 33 - muzsikus kifogástalan 2 

44. Rácz János 838 - muzsikus kifogástalan 4 
45. Tóth Kis József 1461 ház lókereskedő kifogástalan 8 

46. Tóth Józsefné 2407 ház varrónő kifogástalan 5 

47. Gécs György 1461 - muzsikus kifogástalan 3 
48. Purcsi Jánosné 1467 ház muzsikusnő kifogástalan 2 

49. Purcsi József 1467 - muzsikus kifogástalan 5 

50. Purcsi Ferenc 2323 ház muzsikus kifogástalan 9 
51. Purcsi János 2249 - muzsikus kifogástalan 5 

52. Radics József 2411 - muzsikus kifogástalan 5 

53. Purcsi Lajos 2411 - muzsikus kifogástalan 3 
54. Purcsi István 2272 - muzsikus kifogástalan 6 

55. Kalai András 2290 - muzsikus kifogástalan 4 

56. Buzás János 2290 - kolompár kifogástalan 3 
57. Vitisz József 2313 ház kovács kifogástalan 3 

58. Vitisz Mihály 2313 - muzsikus kifogástalan 2 

59. Milak János 2313 - muzsikus kifogástalan 3 
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Folyó 
szám 

Név Házszám 

Mi 

vagyonnal 

bír 

Micsoda 

mesterséget 

űz 

Magaviselete 

Hány 

tagból áll 

családja 

60. Lakatos Jánosné 2313 - napszámos kifogástalan 2 

61. Kolompár Mihály 2316 - muzsikus kifogástalan 2 

62. Farkas János 2316 - kovács kifogástalan 7 

63. 
Boderák (?) 
Tódor 

2313 - kolompár kifogástalan 2 

64. Lakatos János 2326 ház muzsikus kifogástalan 5 

65. Kalai János  2323 - muzsikus kifogástalan 3 
66. Gécs Mátyás 2323 - muzsikus kifogástalan 5 

67. Tóth Jánosné 2324 - napszámos kifogástalan 2 

68. Farkas József 2337 - kolompár kifogástalan 7 
69. Laczi János 2330 - kolompár kifogástalan 2 

70. Rácz Péter 2330 - borbély (?) kifogástalan 9 

71. Rácz György 2330 - muzsikus kifogástalan 4 
72. Purcsi Péter 2328 ház muzsikus kifogástalan 7 

73. Purcsi Antal 2328 - muzsikus kifogástalan 5 

74. Farkas Mihály 2352 ház lókereskedő kifogástalan 3 

75. Kolompár István 2353 - lókereskedő kifogástalan 7 
76. Lakatos Jánosné 2352 ház napszámos kifogástalan 3 

77. Öreg Rácz János 2349 ház muzsikus kifogástalan 2 

78. Purcsi Máris 2349 - napszámos kifogástalan 1 
79. Lakatos József 2347 ház muzsikus kifogástalan 5 

80. Száva István 2347 - muzsikus kifogástalan 3 

81. Kolompár János 2347 - kolompár kifogástalan 6 

82. 
Kolompár 

Sándor 
2339 ház kolompár kifogástalan 5 

83. Tóth Antal 2383 - kolompár kifogástalan 6 
84. Rácz Tódor 2416 ház muzsikus kifogástalan 3 

85. Kálaji György 2415 - muzsikus kifogástalan 4 

86. Farkas Ferenc 2349 - kolompár kifogástalan 1 

87. Tóth Antalné 2415 ház napszámos kifogástalan 4 
88. Rácz József 2328 - muzsikus kifogástalan 5 

89. Farkas Róza 2328 - napszámos kifogástalan 3 

90. Lakatos József 2323 - napszámos kifogástalan 2 

91. 
Ifj. Bodoczki 

Antal 
2323 - muzsikus kifogástalan 1 

92. Farkas József 2323 - kolompár kifogástalan 4 

 
 
 
 
 
 
BéML IV.B. 265. A Csabai járás szolgabírájának iratai 1243/1865. 
Hitelesítés nélküli másolat. 
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Orosháza, 1865. december 2. 
 

Az orosházi cigányok összeírása 
 

Folyószám Házszám Családfő neve 
Családtagok 

száma 
Keresetmód 

1. 65 Lukács József 4 hangász 
2. L1 özv. Lukács Józsefné ifj. 5 - 
3. 118 L Balázs Mihályné 4 hangász 
4. 526 özv. Trucz Györgyné 3 hangász 
5. 499 Trucz Miklós 2 kovács 
6. 552 L Trucz István 2 hangász 
7. 670 Lakatos György 3 hangász 
8. 466 özv. Erélyi Mártonné 4 hangász 
9. L Titó Imre 3 hangász 
10. 463 özv. Trucz Pálné 5 kovács 
11. L ifj. Trucz Pál 1 kovács 
12. 656 Trucz Miklós 2 kocsmáros 
13. 485 L Béh Mihály 7 hangász 
14. 428 L Trucz János 6 hangász 
15. 429 Trucz Ádám 7 hangász 
16. 1709 L Trucz János ifj. 2 hangász 
17. L Rácz Pál 2 hangász 
18. 1715 L Mezei István 8 hangász 
19. 1702 Trucz Mihály 3 hangász 
20. 377 Stanics József 2 hangász 
21. L Balász János 5 hangász 
22. 378 özv. Stanics Mihályné 2 hangász 
23. L Bohus József 4 hangász 
24. L özv. Stanics Tódorné 5 - 
25. 379 Mezei Ferenc 4 sárzó 
26. L Bódi Mihály 4 hangász 
27. L Lukács Zsiga 3 hangász 
28. 282 Stanics Péter 4 hangász 
29. L Lukács István 4 hangász 
30. 288 Lukács Zsigmond 5 hangász 
31. L Rácz István 5 sárzó 
32. 64 özv. Trucz Györgyné 1 kocsmáros 
33. 1054 L Trucz János 4 kovács 
34. 180 Béh György 9 kovács 
35. 206 L Farkas István 2 lókupec 
36. 202 Lukács János 6 hangász 
37. 1615 ifj. Lukács György 3 hangász 
38. 1620 L Lakatos Mihály 2 lókupec 
39. 1622 Rácz Flóra György 2 hangász 
40. L Rácz György 4 hangász 
41. 1623 L Lakatos Péter 8 hangász 
42. 1625 L özv. Zöldi Pálné 2 - 
43. 1659 Farkas Sándor 2 lókupec 
44. 1662 Lakatos Ferenc 4 sárzó 
45. 1701 Malkócs István 4 fúrócsináló 
46. L Faur József 2 fúrócsináló 
47. L Késes Péter 1 fúrócsináló 
48. L Késes János 3 fúrócsináló 
49. 1683 L Farkas János 6 fúrócsináló 
50. L Horvát Antal 2 fúrócsináló 
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51. 1634 Farkas János 3 hangász 
52. 1651 L Lukács György 5 hangász 
53. 1648 L Béh György 3 hangász 
54. 1641 Lakatos István 7 hangász 
55. L Késes József 5 fúrócsináló 
56. L özv. Lakatos Györgyné 2 - 
57. 249 L Malkas Sándor 3 hangász 
58. 1639 L Farkas Ferenc 5 fúrócsináló 
59. 1659 L Ürge József 5 fúrócsináló 
60. L Ürge Péter 2 fúrócsináló 
61. 246 özv. Tasnádi Zsigáné 2 - 
62. 1601 L Pádi Imre 6 gyepmester 

 

 

 

 
BéMLV.B. 329. b. Orosháza nagyközség iratai 1179/1865. Kézzel írt 

tisztázat. Az L betű feloldása: lakó 
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2. számú függelék 
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Füle Orsolya 

 Nagyné Gál Mónika: A roma tanulók tehetséggondozása a 
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 Pataki János István: Roma kisebbség a munkaerőpiacon 
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Gazdasági Főiskolai Kar, 2005. - 55 p. Témavezető: 
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4. számú függelék 
A NEMZETI ROMAINTEGRÁCIÓS STRATÉGIÁIK UNIÓS KERETRENDSZERE 

2020-IG 
 
1. A romák helyzetének javítása: társadalmi és gazdasági 

szükségszerűség az unió és tagállamai számára 

Az Európában élő körülbelül 10–12 millió roma47 közül sokan naponta 
szembesülnek az előítéletekkel, a tolerancia hiányával, a hátrányos 
megkülönböztetéssel és a társadalmi kirekesztettséggel. Peremre szorulva, 
nagyon rossz társadalmi-gazdasági körülmények között élnek. A 21. század 

elején az Európai Unióban mindez elfogadhatatlan. 
Az új növekedési pályát jelentő Európa 2020 stratégia – amely az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza – nem hagy teret 
annak, hogy Európa legnagyobb kisebbsége gazdaságilag és társadalmilag 

folyamatosan peremre szoruljon. A romákkal folytatott aktív párbeszéd során 
határozott fellépésre van szükség nemzeti és uniós szinten egyaránt. Míg az 
elsődleges felelősség e fellépés tekintetében a hatóságokra hárul, a kihívás 
továbbra is fennáll, mivel a romák társadalmi és gazdasági integrációja 

kétirányú folyamat, amely megköveteli úgy a többség, mint a roma közösségek 
tagjai gondolkodásának megváltoztatását48. 

Először is a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a romákat ne érje 
hátrányos megkülönböztetés, a többi uniós polgárral egyenlő elbánásban 

részesüljenek, és az Európai Unió alapjogi chartájában foglaltaknak 
megfelelően valamennyi alapvető jog egyenlő módon legyen számukra 
biztosítva. Ezenfelül lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szegénység 
generációk közötti átadásának ördögi köre megszűnjön. Sok tagállamban a 

romák az iskoláskorú népesség, ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és 
egyre növekvő csoportját 
képviselik. A roma népesség fiatal: 35,7 %-a 15 év alatti, összehasonlítva az EU 
teljes népességének 15,7%-ával. A romák átlagéletkora 25 év, míg az EU 

népességének átlagéletkora 40 év49. A dolgozó korú romák jelentős többsége 
nem rendelkezik megfelelő képzettséggel ahhoz, hogy jó munkahelyet találjon. 
Kiemelkedően fontos tehát befektetni a roma gyermekek oktatásába annak 

érdekében, hogy később sikeresen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. 
A jelentős roma népességű tagállamokban mindennek már vannak gazdasági 
vonzatai. A becslések szerint Bulgáriában az új munkavállalók 23%-a, 
Romániában megközelítőleg 21%-a roma50. 

Az Európai Unióban élő romák jelentős része jogszerűen tartózkodó 
harmadik országbeli állampolgár. Rossz életkörülményeik megegyeznek sok 
uniós állampolgársággal rendelkező romáéval, miközben kénytelenek az Unión 
kívülről érkezett bevándorlók elé háruló nehézségekkel is megküzdeni. Ezekkel 

a kihívásokkal a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának 

                                                      
47 Ebben a szövegben – az Európai Parlament és az Európai Tanács politikai 

dokumentumaihoz hasonlóan – a „roma” gyűjtőkifejezés olyan népcsoportokat foglal 
magában, amelyek kulturális jellemzői többé kevésbé hasonlóak, köztük a szintó, kalé, 
cigány és hasonló nomád csoportokat, függetlenül attól, hogy vándorló vagy nem vándorló 

csoportokról van-e szó; a becslések szerint a romák 80%-a nem vándorló életmódú 
(SEC(2010)400). 
48 COM(2010) 133, 5. o. 
49 Fundación Secretariado Gitano, Health and the Roma community, analysis of the 

situation in Europe, 2009. A tanulmány Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, 
Görögországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szlovákiában vizsgálta 

a helyzetet. 
50 Világbank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, 

Romania and Serbia, 2010. szeptember. 
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ösztönzésére irányuló uniós szakpolitikák keretében foglalkoznak, miközben 
tekintettel vannak a különösen veszélyeztetett csoportok szükségleteire51. 

A roma emberek integrációja nemcsak társadalmi előnyökkel jár, a 
gazdasági előnyöket nemcsak ők, hanem azon közösségek is élvezni fogják, 
amelyeknek tagjai. A Világbank52 által nemrégiben végzett felmérés szerint 
például a romák teljes körű munkaerő-piaci integrációja egyes országok 

esetében mintegy évi 0,5 milliárd euróra becsülhető gazdasági előnyökkel 
járhat. Növelné a gazdasági termelékenységet, csökkentené az állam által 
fizetett szociális támogatás összegét és növelné a jövedelemadóból származó 
bevételeket, ha a romák nagyobb mértékben lennének jelen a munkaerőpiacon. 

A Világbank ugyanezen tanulmánya szerint a romák munkaerőpiaci 
integrációjával járó adózási előnyök országonként körülbelül évi 175 millió 
euróra becsülhetők. A romák integrációjával járó ezen fontos gazdasági és 
pénzügyi hatások elősegíthetik egy olyan légkör kialakulását az általános 

népesség körében, amely elfogadóbb a romákkal szemben, és ezzel elősegíti az 
ő zökkenőmentes integrációjukat azokba a közösségekbe, amelyeknek részei. 

A romák gazdasági integrációja hozzájárul a társadalmi kohézióhoz és az 
alapvető jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozók jogainak – nagyobb 

mértékű tiszteletben tartásához, valamint segíti a faji származáson, bőrszínen, 
etnikai, társadalmi vagy kisebbségi hovatartozáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetését53. 

Az EU többször, legutóbb a 2010. áprilisi közleményében54 javasolta a 

tagállamok számára a romák társadalmi és gazdasági integrációjának 
elősegítését. A 2000/43/EK irányelv alapján a tagállamok már most is 
kötelesek biztosítani a romák számára (ahogy más uniós polgárok számára is) 
a megkülönböztetéstől mentes hozzáférést az oktatáshoz, munkavállaláshoz, 

szakképzéshez, egészségügyi ellátáshoz, szociális védelemhez és lakhatáshoz. 
Ezen irányelv végrehajtásának szigorú nyomon követése hasznos eszközként 
szolgálhat a roma integráció mértékének megállapításakor55. 

A tagállami és uniós szinten elért bizonyos előrelépés56 ellenére az elmúlt 

években nagyon kevés változott a romák mindennapi életében. A Bizottság 
romák helyzetével foglalkozó munkacsoportjának megállapításai57 szerint még 
mindig nincsenek olyan erős és arányos intézkedések, amelyek kezelnék az 

unió roma népességének nagy részét érintő társadalmi és gazdasági 
problémákat. 
E kihívás megoldásához, mivel csupán a diszkrimináció megszüntetése a 
romák társadalmi kirekesztése elleni küzdelemhez nem elégséges, a Bizottság 

kéri az EU intézményeit arra, hogy hagyják jóvá a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrendszerét. E keretrendszer kiegészíti és megerősíti az 

                                                      
51 2011-ben várható a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai 
menetrendjéről szóló közlemény. 
52 Világbank, Roma Inclusion: An Economic Opportunity for Bulgaria, the Czech Republic, 
Romania and Serbia, 2010. szeptember. 
53 Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke, valamint az Európai Unió alapjogi 
chartájának 21. cikke 
54 COM (2010) 133, Az európai romák társadalmi és gazdasági integrációja 
55 A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai 

származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, HL L 180., 
2009.7.19. 
56 COM(2010) 133., 2. szakasz. 
57 A Bizottság romák helyzetével foglalkozó munkacsoportja 2010. szeptember 7-én jött 
létre, és a romák integrációjára fordított uniós források tagállami felhasználásának (és 

hatékonyságának) összehangolásával és mérésével, a vonatkozó referenciaértékek 
megállapításával, továbbá a források felhasználásával kapcsolatos alapvető hiányosságok 

megállapításával foglalkozik. 
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egyenlőségre vonatkozó uniós jogszabályokat és szakpolitikákat azáltal, hogy 
nemzeti, regionális és helyi szinten, valamint a romákkal folytatott párbeszéd 

révén és az ő részvételükkel foglalkozik a romák konkrét szükségleteivel a 
munkavállaláshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való 
egyenlő hozzáférést illetően. 

Ezen uniós keretrendszer kézzelfogható változtatást szeretne elérni 

a roma emberek életében. Uniós választ kínál a jelenlegi helyzetre, amely 
azonban nem helyettesíti a tagállamok elsődleges felelősségét ez ügyben. 
Ezen uniós keretrendszerben az Európai Bizottság ösztönzi a tagállamokat 
arra, hogy – a területükön élő roma népesség nagyságával arányosan58, és 

figyelembe véve a különböző kiindulási helyzetüket – fogadják el, illetve 
fejlesszék tovább a romák integrációjának átfogó megközelítését, és 
tegyék magukévá az alábbi célokat. 
 

2. A célzott megközelítés szükségessége: a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrendszere 
A romák integrációja terén történő jelentős előrelépés érdekében ma 

elengedhetetlen, hogy eggyel nagyobb sebességre kapcsoljunk és biztosítsuk, 

hogy a nemzeti, regionális és helyi integrációs politikák egyértelműen és 
specifikusan összpontosítsanak a romákra, és a romák szükségleteivel 
konkrét intézkedések révén foglalkozzanak annak érdekében, hogy 
megelőzzék és kompenzálják azokat a hátrányokat, amelyekkel ők kénytelenek 

szembenézni. A szegénység és a kirekesztettség elleni küzdelem szélesebb körű 
stratégiáján belüli célzott megközelítés – amely azonban nem zárja ki más 
sebezhető és hátrányos helyzetű csoportok támogatását – összeegyeztethető a 
megkülönbözetés mentesség elvével mind uniós, mind nemzeti szinten. Az 

egyenlő bánásmód elve nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy 
konkrét intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el annak érdekében, 
hogy megelőzzék vagy kompenzálják azokat a hátrányokat, amelyek a faji vagy 
etnikai hovatartozáshoz kapcsolódnak59. Egyes tagállamok más sikeresen 

alkalmazták a romákat érintő pozitív intézkedéseket, tekintve, hogy a 
klasszikus társadalmi integrációs intézkedések nem voltak elégségesek ahhoz, 
hogy megfeleljenek a romák konkrét szükségleteinek60. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban a szakpolitikák 
hatékonyan működjenek, a Bizottság javasolja, hogy a nemzeti 
romaintegrációs stratégiákat a roma integrációra vonatkozó uniós 
célkitűzéseknek megfelelően alakítsák ki, illetve amennyiben e stratégiák már 

léteznek, azokat azoknak megfelelően módosítsák, és hogy e célkitűzéseket 
megfelelő (nemzeti, uniós vagy egyéb) finanszírozással és célzott fellépésekkel 
közelítsék meg. A Bizottság megoldásokat kínál az uniós finanszírozás 
hatékonyabb felhasználását jelenleg gátló tényezőkre, valamint a romák 

                                                      
58 Az e közlemény mellékletében is megtalálható becsléseket lásd az Európa Tanács 
honlapján:http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp 
59 2000/43/EK tanácsi irányelv, (HL L 180., 2000.7.19.). 
60 Például az Egyesült Királyságban a helyi szintű Traveller Education Support Services 

(TESS) olyan testreszabott szolgálat, amely azt kívánja elérni, hogy a vándorló életmódot 
folytató és roma gyermekek egyenlően férjenek hozzá az oktatáshoz, és egyenlő oktatási 
eredményeket érjenek el. Hasonló példa a „munkahelyek romák számára” elnevezésű 

projekt Bulgáriában, amely segítséget nyújt a munkanélküli romák számára, és támogatja 
a vállalkozókat. További példák találhatók a Bizottság 2010. évi, „A romák társadalmi 

integrációja és a hátrányos megkülönböztetésük megszüntetése eszközeinek javítása az 
EU-ban” című jelentésében. Lásd még: Európai Bizottság, „A pozitív intézkedések 

nemzetközi perspektívái”, 2009. 
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helyzetével kapcsolatos konkrét eredmények érdekében lefekteti egy szilárd 
ellenőrző rendszer alapjait. 

 
3. Az uniós törekvések kifejezése: a roma integráció céljai 

Az Európai Bizottság éves növekedési jelentése61 azt mutatta, hogy sokat 
kell tenniük a tagállamoknak és az EU-nak annak érdekében, hogy az Európa 

2020 stratégiát végrehajtsák, és elérjék a kiemelt célokat, amelyeket a kiemelt 
kezdeményezések támogatnak62. Néhány tagállam esetében a romák 
helyzetének a munkavállalás, a szegénység és az oktatás terén történő javítása 
hozzájárul az Európa 2020 foglalkoztatási, társadalmi integrációs és oktatási 

céljai felé tett előrelépéshez. 
A roma integrációra vonatkozó uniós célkitűzéseknek – a roma 

népesség nagyságával 
arányosan – négy fontos területet kell lefednie: az oktatáshoz való 

hozzáférés, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás és lakhatás. E 
minimumkövetelményeket közös, összehasonlítható és megbízható mutatókra 
kell alapozni. E célok elérése fontos ahhoz, hogy a tagállamok elérjék az Európa 
2020 stratégia átfogó célkitűzéseit. 
• Az oktatáshoz való hozzáférés: Biztosítani kell, hogy valamennyi roma 

gyermek legalább az általános iskolát befejezze 
 

A roma népességen belül az iskolai végzettség sokkal alacsonyabb, mint a 
népesség többi tagjai körében, bár a tagállamok között különbségek 
mutatkoznak63. 

Miközben valamennyi tagállamban kötelező az általános iskola látogatása, 

a tagállamok kötelessége azt is biztosítani, hogy az alapfokú oktatás elérhető 
legyen valamennyi gyermek számára a kötelező életkorban. A 2009. évi 
munkaerő-felmérés64 révén rendelkezésre álló legpontosabb adatok szerint az 
EU-ban átlagosan a gyermekek 97,5 %-a fejezi be az általános iskolát. 

A felmérések azt mutatják, hogy néhány tagállamban csak korlátozott 
számú roma gyermek fejezi be az általános iskolát65. A roma gyermekek 
felülreprezentáltak a speciális oktatási intézményekben és a szegregált 
iskolákban. A kulturális/iskolai közvetítők, egyházak és vallási szervezetek 

vagy közösségek, valamint a roma szülők aktív részvétele révén meg kell 
erősíteni a kapcsolatot a közösségeken belül annak érdekében, hogy javuljon a 
tanárok interkulturális készsége, csökkenjen a szegregáció, és biztosított legyen 
az alapfokú iskola látogatására vonatkozó kötelezettség betartása. A Bizottság 

az Európa Tanáccsal közös fellépést tervez annak érdekében, hogy két év alatt 
körülbelül 1000 közvetítőt képezzen ki. A közvetítők tájékoztatással és 
tanáccsal láthatják el a szülőket a helyi oktatási rendszerek működésével 

                                                      
61 COM (2011) 11, Éves növekedési jelentés: az EU válságra adott átfogó válaszlépéseinek 

előmozdítása 
62 A hét kiemelt kezdeményezés közül jelen esetben a leglényegesebb a Szegénység és 

társadalmi 
kirekesztés elleni európai platform, az Új készségek és munkahelyek menetrendje és az 
Innovatív Unió. 
63 A Nyílt Társadalom Intézete (Open Society Institute) 2008-as felmérésén alapuló 
becslések szerint (az adatok hét tagállamból származnak) a középfokú oktatás tekintetében 

a romák részvétele körülbelül 10 %. 
64 Munkaerő-felmérés, 2009 - 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs 
65 A Nyílt Társadalom Intézete (Open Society Institute), A roma oktatásra vonatkozó 

nemzetközi összehasonlító adatok, 2008 Az alapfokú oktatásra vonatkozó adatok 6 
tagállamból állnak rendelkezésre: Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Románia 

és Szlovákia. E tagállamokban a súlyozott átlag 42 %. 
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kapcsolatban, valamint segíthetnek annak biztosításában, hogy a gyermekek 
továbblépjenek az egyes oktatási szintekre. 

Ismert, hogy azoknak a gyermekeknek, akik kimaradnak az 
iskolarendszerből, későn lépnek be, illetve túl korán lépnek ki abból, a 
későbbiekben jelentős nehézségekkel kell megküzdeniük, az írástudatlanságtól 
és a nyelvi problémáktól kezdve a kirekesztettség és az alkalmatlanság érzéséig. 

Ennek eredményeként nehezebben tudnak továbbtanulni, egyetemre menni 
vagy megfelelő állást találni. Ezért ösztönözzük az iskolából kimaradó fiatal 
felnőttek számára második esélyt kínáló programokra irányuló 
kezdeményezéseket, köztük azokat a programokat, amelyek kifejezetten a roma 

gyermekekre összpontosítanak. Támogatni kell a tanárképzési programok 
reformját és az innovatív tanítási módszerek kidolgozását. A többszörösen 
hátrányos helyzetű gyermekek részvétele megköveteli az ágazatok közötti 
együttműködést és a megfelelő támogatási programokat. Az írni-olvasni 

tudással foglalkozó magas szintű csoport, valamint a Bizottság által az Európa 
2020 „Új készségek és munkahelyek” elnevezésű kiemelt kezdeményezéséhez 
hozzájárulva nemrégiben elindított írástudási kampány is hangsúlyozni fogja, 
mennyire fontos az írástudatlanság elleni harc a roma gyermekek és felnőttek 

körében. 
A Bizottság elfogadta a koragyermekkori nevelésről és gondozásról szóló 
közleményt66, amely kiemelte, hogy a roma gyermekek jelentősen kisebb 
arányban részesülnek koragyermekkori nevelésben és gondozásban, annak 

ellenére, hogy több támogatást igényelnének. Ahogy azt a néhány tagállamban 
indított, romák integrációjára vonatkozó – az uniós költségvetésből való 
hozzájárulással támogatott – kísérleti fellépések67 is kiemelik, a kiváló 
minőségű, nem elkülönítő koragyermekkori nevelés kulcsszerepet tölthet be 

abban, hogy a roma gyermekek túllépjenek az oktatási nehézségeken, 
amelyekkel szembesülnek.  

A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy a roma gyermekek 
hozzáférjenek a minőségi oktatáshoz, és ne érje őket hátrányos 

megkülönböztetés, illetve ne különítsék el őket, függetlenül attól, hogy 
vándorló életmódot folytatnak-e vagy sem. A tagállamoknak legalább az 
általános iskola befejezését biztosítaniuk kell. Szélesíteniük kell a 

hozzáférést a minőségi koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz, és 
csökkenteniük kell a középiskolát idő előtt elhagyók számát az Európa 
2020 stratégiának megfelelően. A roma fiatalokat erőteljesen ösztönözni 
kell arra, hogy a középfokú és felsőoktatásban is részt vegyenek68. 
• A munkavállaláshoz való hozzáférés: A romák és a népesség többi része 

között fennálló foglalkoztatási különbségek csökkentése 
 

Az Európa 2020 stratégia azt a kiemelt célt tűzi ki, hogy a 20–64 év 

közötti népesség 75 %-a vegyen részt a foglalkoztatásban (az EU-n belül a 
foglalkoztatási ráta átlagosan 68,8 %69). A 2011-es éves növekedési jelentés 
ismertette, hogy nemzeti reformprogramjaikban a 

                                                      
66 COM(2011)66. 
67 Kísérleti projekt: „Sikeres kezdet: a roma gyermekeknek nyújtott minőségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése”. 
68 Ezzel összefüggésben aktívan meg kell vizsgálni az olyan innovatív megközelítések 

esetleges használatát, mint például a tanuláshoz és a készségek elsajátításához az 
információs és kommunikációs technológiákon alapuló hozzáférés. 
69 COM (2011) 11, 3. melléklet, Közös foglalkoztatási jelentéstervezet. Lásd még a 2009. évi 
munkaerőfelmérést: 2009-ben a foglalkoztatási ráta a nők esetében 62,5%, a férfiak 

esetében 75,8% volt.   
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tagállamok miként állapítják meg a nemzeti foglalkoztatási célokat, amelyek 
alapján mérhető az előrehaladás. A tapasztalati bizonyítékok és a romák 

társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy jelentős 
szakadék mutatkozik a romák és a népesség 
más tagjainak foglalkoztatási rátája közt. 

A Világbank úgy találta, hogy a romák foglalkoztatási rátája (különösen a 

nők esetében) messze elmarad a nem roma többség foglalkoztatási rátájától70. 
Az Európai Alapjogi Ügynökség által hét tagállamban végzett felmérés szintén 
fontos különbségekre világít rá, és jelzi, hogy a munkavállalás terén a romák 
jelentős mértékben diszkriminálva érzik magukat71. 

Emiatt a tagállamoknak a romák számára megkülönböztetés mentes 
alapon teljes hozzáférést kell biztosítaniuk a szakképzéshez, a 
munkaerőpiachoz, valamint az önfoglalkoztatási eszközökhöz és 
kezdeményezésekhez. Ösztönözni kell a mikrohitelekhez való 

hozzáférést. A közszférában megfelelő figyelmet kell fordítani arra, hogy 
szakképzett, roma származású köztisztviselőket alkalmazzanak. Az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat felkarolhatja a romákat személyre szóló 
szolgáltatások és közvetítés biztosításával. Ez segítene vonzóvá tenni a 

munkaerőpiacot a romák számára, növelve így a foglalkoztatási rátát. 
• Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés: A romák és a népesség többi 

részének egészségügyi állapota közötti eltérések csökkentése 

 
Az Európai Unióban a férfiak születéskor várható élettartama 76 év, a 

nőké 8272. A romák esetében ezt 10 évvel kevesebbre becsülhető73. Ezenfelül 
bizonyítékok vannak arra, hogy a roma közösségekben sokkal magasabb a 

csecsemőhalálozás, mint az EU-n belül, ahol az ezer élveszülésre jutó szám 
4,374. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának öt országra vonatkozó 
jelentése megjegyzi, hogy a roma gyermekek halálozási aránya 2–6-szor 
magasabb a népesség többi részéhez képest, az országtól függően. Más 

országokban is magas csecsemőhalálozási arányt figyeltek meg a roma 
közösségen belül75. 

Ezek az eltérések tükrözik a roma és nem roma emberek egészségi 
állapota közötti általános különbséget. A különbségek a romák rossz 

életkörülményeihez, a célzott tájékoztató kampányok hiányához, a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáféréshez és a magasabb 
egészségügyi kockázatoknak való kitettséghez kötődnek. Az Alapjogi Ügynökség 

                                                                                                                  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en

&pcode=t2020_10 
70 Világbank, op cit. 
71 Európai Alapjogi Ügynökség, Tanulmány az európai uniós kisebbségekről és 
megkülönböztetésről: Jelentés a fő eredményekről, 2009. 
72 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_

code=TSDPH100 
73 COM (2009) 567, Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó 

egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban. Lásd még: Fundación Secretariado 
Gitano, op cit. és Sepkowitz K, „Health of the World's Roma population”, 2006, amely a 

cseh köztársaságbeli, írországi, szlovákiai és bulgáriai helyzeten alapul. 
74 Az adott évben elhalálozott egy év alatti gyermekek számának aránya az adott évi 
élveszülések számához képest. Az Eurostat adatai, 2009. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_minfind&lang=en 
75 UNDP, Közép- és kelet-európai romák, Kikerülni a függőség csapdáját, 2003. Bulgária, 

Románia, Szlovákia, Magyarország és Csehország. Equality and Human Rights 
Commission, A roma és nomád közösségek által tapasztalt egyenlőtlenségek: Jelentés, 

2009. 
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felmérése szerint különös problémát jelent, hogy az egészségügyi dolgozók 
hátrányosan megkülönböztetik a romákat76: a romák 17 %-a jelezte, hogy 
tapasztalt hátrányos megkülönböztetést e területen a megelőző 12 hónapban. A 

megelőző szolgáltatásokat a roma népesség alacsony mértékben használja ki, 
valamint – egyes tanulmányok szerint – a roma gyermekek több mint 25 %-a 
nem részesül teljes körű védőoltásban77. 

A tagállamoknak ezért a lakosság többi részéhez hasonlóan a romák 
számára is hasonló szinten és hasonló feltételek mellett kell biztosítaniuk 
a minőségi egészségügyi ellátáshoz (különösen a gyermekek és a nők 

esetében), valamint a megelőző szolgáltatásokhoz és a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ahol lehetséges, a képzett romákat be 
kell vonni azokba az egészségügyi programokba, amelyek az ő 
közösségüket célozzák meg. 
• A lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés: A 

lakhatáshoz és közműszolgáltatásokhoz (ivóvíz-szolgáltatás, villamos 
energia és földgáz) való hozzáféréssel rendelkező romák és a lakosság 
többi része közötti arány kiegyenlítése 

 
Az EU-ban a háztartások 72–100 %-a kapcsolódik közüzemi 

vízhálózatra78. A romák helyzete sokkal rosszabb. A gyakran rossz 
lakáskörülményeik magukban foglalják a nem megfelelő hozzáférést a 

közműszolgáltatásokhoz, mint például az ivóvíz-szolgáltatáshoz, a villamos 
energiához vagy a földgázhoz, és a nomád életmódot folytató romák gyakran 
nehezen találnak vízforrással rendelkező táborhelyet79. Mindez az egészségükre 
és az általános társadalmi integrációjukra negatív hatással van. 

A tagállamoknak ezért elő kell segíteniük a lakhatáshoz, és ezen 
belül a szociális lakásokhoz való megkülönböztetés mentes hozzáférést. A 
lakhatásra irányuló fellépéseknek bele kell épülniük az integrált 
megközelítésbe, amely különösen magában foglalja az oktatásra, az 

egészségügyre, a népjólétre, a foglalkoztatásra és a biztonságra, valamint 
az elkülönítés megszüntetésére irányuló intézkedéseket. A tagállamoknak 
foglalkozniuk kell a nomád életmódot folytató romák konkrét 
szükségleteivel is (például megfelelő táborhelyeket kell biztosítaniuk a 

nomád életmódú romák számára). A regionális és a helyi hatóságok 
bevonásával aktívan fel kell lépniük célzott programok révén. 
 
4. A nemzeti romaintegrációs stratégiák: a tagállamok egyértelmű 

politikai kötelezettségvállalása 
A tagállamok, köztük a „roma évtized”80 elnevezésű kezdeményezésben 

részt vevő országok tapasztalataira építve a Bizottság felkéri a tagállamokat, 

                                                      
76 Európai Alapjogi Ügynökség, Tanulmány az európai uniós kisebbségekről és 
megkülönböztetésről: Jelentés a fő eredményekről, 2009. 
77 Fundación Secretariado Gitano, op.cit. Lásd még University of Sheffield, The Health 
Status of Gypsies and Travellers in England, 2004. 
78 Az Eurostat adatai, 2002 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-
21032006-AP/EN/8-21032006-AP-EN.PDF) 
79 Alapjogi Ügynökség , Összehasonlító jelentés a romák és vándorlók lakáskörülményeiről 
az Európai Unióban, 2009. 
80 A romák integrációjának 2005–2015 közötti évtizede egy olyan nemzetközi 

kezdeményezés, amely a kormányokat, a nemzetközi partnerszervezeteket és a civil 
társadalmat bevonva a roma integráció 

folyamatának meggyorsítását célozza, valamint átlátható és számszerűsíthető módon 
vizsgálja felül az előrelépést. Jelenleg tizenkét ország vesz részt e programban: Bulgária, 

Cseh Köztársaság, 
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hogy hangolják össze a romák integrációját célzó nemzeti stratégiáikat a 
fentiekben meghatározott célzott megközelítéssel, és a tervezési időszakot 

hosszabbítsák meg 2020-ig. Felkérik azon tagállamokat, amelyek még nem 
rendelkeznek a romák integrációját célzó nemzeti stratégiával, hogy tűzzenek ki 
hasonló célokat, a területükön élő roma népesség nagyságával arányosan81, 
valamint vegyék figyelembe eltérő kiindulási pontjaikat és az ilyen 

népcsoportok sajátosságait. 
A tagállamok nemzeti stratégiáinak olyan célzott megközelítést kell 

megcélozniuk, amely – a romák társadalmi befogadásának közös 
alapelveivel82 összhangban – aktívan hozzájárul a romák többségi 

társadalomba való integrációjához és az esetleg fennálló elkülönítés 
megszüntetéséhez. Illeszkedniük kell és hozzá kell járulniuk az Európa 2020 
stratégia szélesebb keretéhez, és ezért összhangban kell lenniük a nemzeti 
reformprogramokkal. 

 
A nemzeti romaintegrációs stratégiák kialakításakor a tagállamoknak a 

következő megközelítéseket kell szem előtt tartaniuk: 
• A romák integrációja tekintetében elérhető nemzeti szintű célokat 

kell meghatározni annak érdekében, hogy a köztük és a népesség többi 
része közt fennálló különbségeket áthidalják. E célkitűzéseknek ki kell 
terjedniük legalább a roma integrációval kapcsolatos négy uniós célra, 
amelyek az oktatást, a foglalkoztatást, az egészségügyet és a lakhatást 

érintik. 
• Azonosítani kell adott esetben a hátrányos helyzetű mikrorégiókat 

vagy szegregált környékeket, ahol a közösségek a leghátrányosabb 
helyzetben vannak, felhasználva a már rendelkezésre álló társadalmi-

gazdasági és területi mutatókat (pl. nagyon alacsony iskolázottság, 
hosszú távú munkanélküliség, stb.). 

• A nemzeti költségvetésekből kellő finanszírozást kell biztosítani, 
amely adott esetben kiegészíthető nemzetközi és uniós finanszírozással. 

• Erős ellenőrzési módszereket kell bevonni a roma integrációs fellépések 
hatásainak értékeléséhez, és egy felülvizsgálati mechanizmust a stratégia 
kiigazításához. 

• A stratégiák megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését a roma civil 
társadalommal, a regionális és helyi hatóságokkal folytatott szoros 
együttműködésben és folyamatos párbeszéd révén kell megvalósítani. 

• Ki kell jelölniük a nemzeti romaintegrációs stratégiák azon nemzeti 

kapcsolattartó pontjait, akik felhatalmazást kapnak a stratégia 

                                                                                                                  
Magyarország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, valamint Albánia, Bosznia és 

Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia. 
Szlovénia megfigyelői státuszt tölt be. A program nemzetközi partnerszervezetei a 

Világbank, a Nyílt Társadalom Intézet, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja, az 
Európa Tanács, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, az EBESZ, az ERIO, az ERTF, az 

ERRC, az ENSZ-HABITAT, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az UNICEF. 
81 Az e közlemény mellékletében is megtalálható becsléseket lásd az Európa Tanács 

honlapján:  
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_EN.asp 
82 A romák társadalmi befogadásának 10 közös alapelvét először a platform 2009. április 
24-i ülésén terjesztették elő. Ezeket a 2009. június 8-i tanácsi következtetések melléklete 
tartalmazza. Az alapelvek a következők: 1) konstruktív, gyakorlatias és 

diszkriminációmentes politikák, 2) kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel, 3) 
interkulturális megközelítés, 4) törekvés a főáram irányába, 5) a nemi vonatkozás 

figyelembe vétele, 6) a tényeken alapuló szakpolitikák átültetése, 7) az uniós eszközök 
használata, 8) a regionális és helyi hatóságok bevonása, 9) a civil társadalom részvétele, 

10) a romák aktív részvétele. 
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kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására, illetve adott esetben 
arra, hogy a meglévő közigazgatási szerkezetre támaszkodjanak. 

A tagállamoknak el kell készíteniük, illetve felül kell vizsgálniuk a 
romák integrációját célzó nemzeti stratégiájukat, és azt 2011. december 
végéig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. 2012 tavaszán, a roma platform 
éves ülését megelőzően a Bizottság értékeli a nemzeti stratégiákat, és a 

fejlődésről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
 

5. Konkrét eredmények a roma emberek számára 
A nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtása és sikere nagy mértékben 

függ attól, mennyire megfelelő és hatékony a nemzeti erőforrások elosztása. Az 
uniós finanszírozás önmagában kevés a romák helyzetének megoldásához, 
azonban a Bizottság emlékeztet arra, hogy jelenleg 26,5 milliárd euróig terjedő 
uniós finanszírozást programoztak úgy, hogy segítse a tagállamokat a 

társadalmi integráció érdekében tett törekvéseikben, ideértve a romák 
támogatását célzó erőfeszítések támogatását is83. 2010 áprilisában a Bizottság84 
felszólította a tagállamokat annak biztosítására, hogy az EU jelenlegi pénzügyi 
eszközeit, különösen a strukturális alapokat és az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapot tegyék elérhetővé a romák számára. Ezt a megközelítést 
2010 júniusában a Tanács jóváhagyta85. A legtöbb tagállam azonban még nem 
használta fel megfelelőképpen a rendelkezésére álló uniós finanszírozást a 
romák szükségleteinek kielégítése tekintetében. 
 
Előrelépés a jelenlegi programozási időszak (2007–2013) alatt… 

• A megfelelő stratégiák kialakításában mutatkozó hiányosságok leküzdése, 
valamint a már meglévő stratégiák végrehajtására irányuló intézkedések 

hatékonysága érdekében a tagállamokat felkérik, hogy módosítsák a 
strukturális alapok és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
által társfinanszírozott működési programjaikat, hogy a romákat célzó 
projekteket megfelelőbben támogassák és e programokat összhangba 

hozzák a romák integrációját célzó nemzeti stratégiájukkal. 
• A Bizottság a tagállamokkal együtt megvizsgálja a működési 

programjaikban végrehajtott változtatásokat annak érdekében, hogy 

orvosolja az újonnan felmerülő szükségleteket, egyszerűsítse a 
végrehajtást és meggyorsítsa a prioritások végrehajtását, ideértve azon 
lakhatással kapcsolatos integrált megközelítés alkalmazását is, amelyet 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló módosított rendelet86 

irányzott elő. A Bizottság gyorsan megvizsgálja azokat a kérelmeket, 
amelyek a programoknak a nemzeti romaintegrációs stratégiákkal 
kapcsolatos módosítására irányulnak. 

• A tagállamoknak jelentős uniós technikai segítség áll rendelkezésükre (a 

strukturális alapok 4%-a), 2009 végéig a tagállamok a tervezett 

                                                      
83 Európai Szociális Alap tekintetében 9,6 milliárd eurót különítettek el a 2007–2013-as 
időszakra azon intézkedések számára, amelyek a hátrányos helyzetűek – köztük a peremre 

szorult romák – társadalmi-gazdasági integrációját célozzák meg, valamint 172 millió eurót 
kifejezetten a romák integrációjára irányuló intézkedések számára állapítottak meg. Az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap esetében több mint 16,8 milliárd eurót terveznek a 
társadalmi infrastruktúra számára elkülöníteni. 
84 COM(2010)133. 
85 A 2010. június 7-i tanácsi következtetések, 10058/10+COR 1. 
86 Az Európai Parlament és a Tanács 437/2010/EK rendelete (HL L 132., 2010.5.29.). 

2011. február 9-én a Bizottság iránymutatást adott ki az alapok koordinációs bizottsága 
által jóváhagyott, a marginalizált közösségeket célzó integrált lakásberuházási 

intézkedéseknek az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében történő végrehajtásáról. 
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előirányzatnak azonban csak a 31%-át használták fel. Ezek az összegek 
elvesznek, amennyiben nem használják fel őket. A romák integrációját 

célzó nemzeti stratégiájuk kialakításakor a tagállamoknak tehát 
megfelelőbben kell kihasználniuk az uniós technikai segítséget87 annak 
érdekében, hogy igazgatási, felügyeleti és értékelési kapacitásukat 
javítsák a romákat célzó projektjeik tekintetében is. Ezt az eszközt a 

tagállamok potenciálisan arra is felhasználhatják, hogy megszerezzék a 
regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetek szakértelmét az 
intervenciók előkészítése, végrehajtása és felügyelete terén. 

• Az olyan kapacitási kérdések, mint például a szakismeretek hiánya, az 

irányító hatóságok igazgatási kapacitásának hiánya, valamint a 
forrásoknak az integrált projektek támogatása érdekében történő 
összevonása terén mutatkozó nehézségek megoldása érdekében a 
Bizottság javasolja a tagállamoknak, hogy programjaik egyes részének 

irányítását és végrehajtását bízzák olyan közvetítő szervekre, mint például 
nemzetközi szervezetek, regionális fejlesztési szervezetek, egyházak és 
vallási szervezetek vagy közösségek, továbbá nem kormányzati 
szervezetek, amelyek bizonyított tapasztalattal rendelkeznek a roma 

integráció terén, és ismerik a helyszíni szereplőket88. E tekintetben 
hasznos eszköznek bizonyulhat az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság hálózata89. 

• A tagállamoknak fontolóra kell venniük az európai Progress 

mikrofinanszírozási eszköz90 igénybevételét, amelynek keretében összesen 
100 millió eurónyi finanszírozás áll rendelkezésre a 2010–2013 közötti 
időszakra. A Bizottság becslése szerint a következő nyolc évben ezzel az 
összeggel tőkeáttétel révén több mint 500 millió EUR összegű mikrohitel 

generálható. A roma közösségek képezik az eszköz célcsoportjainak 
egyikét91. Lehetőséget adva a roma közösségeknek arra, hogy autonóm 
termelési tevékenységekbe kezdjenek, motiválni lehet az embereket arra, 
hogy aktívan rendszeres munkát végezzenek, kevésbé legyenek ráutalva 

az ellátásokra és ösztönözzék a jövő generációit. 
• A romák integrációját célzó nemzeti stratégiájuk kialakítása és 

végrehajtása során a tagállamokat bátorítják arra, hogy használják fel a 

szociális innovációval kapcsolatos európai uniós kezdeményezést, amelyet 
a Bizottság 2011-ben kíván elindítani a „Szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni európai platform” kiemelt kezdeményezésben foglaltak 
szerint. Ezen innováción alapuló megközelítés hozzájárulhat a társadalmi 

integrációra irányuló politikák hatékonyságának növeléséhez. 
 
…és 2013 után 

Mivel a nemzeti romaintegrációs stratégiáknak a 2011–2020 közötti 

időszakot kell lefedniük, fontos, hogy a lehető legjobban aknázzák ki az új 

                                                      
87 A COM(2010) 110 és a SEC(2010) 360, a Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 
2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról c. dokumentum szerint a 

tagállamok átlagosan csupán 31 %-át használták fel azon juttatásaiknak, amelyek a 
kohéziós politika előkészítését, végrehajtását és felügyeletét támogatták. 
88 Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a globális támogatásra vonatkozó 42. és 43. 
cikkének megfelelően (HL L 210., 2006.7.31.). 
89 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nemzeti kapcsolattartási pontok hálózatával 

rendelkezik a szervezett civil társadalomban, a nemzeti gazdasági és szociális bizottságok 
és hasonló szervezetekrévén. 
90 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 25-i 283/2010/EU határozata. 
91 A Bizottság támogatását élvezi már például a Kiútprogram, amely a magyarországi roma 

közösségeket célzó, kis összegű mikrokölcsönöket nyújtó kisléptékű kísérleti program. 
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többéves pénzügyi keret alapján rendelkezésre álló finanszírozást. A többéves 
pénzügyi keret meghatározza, milyen módon fogja a jövőbeli uniós költségvetés 

támogatni az Európa 2020 célkitűzéseit. 
Az Európa 2020 stratégia a kezdetektől tekintettel van a roma népesség 

helyzetére92. A romák integrációját támogató intézkedések a vonatkozó uniós 
pénzügyi eszközök, különösen a kohéziós politikai alapok részévé válnak. A 

költségvetési felülvizsgálatban93 és az ötödik kohéziós jelentés 
következtetéseiben bemutatott orientációkon alapuló, a kohéziós politika 
jövőbeni szabályozási keretére vonatkozó javaslatainak előkészítésekor a 
Bizottság törekedni fog arra, hogy elhárítsa azokat a jelenlegi politikai 

akadályokat, amelyek a kohéziós politikai alapoknak a roma integráció 
támogatásához való hatékony felhasználása elé hárulnak. 

Fontos lesz biztosítani, hogy a társadalmi integráció és a szegénység elleni 
küzdelem terén felhasználható különböző alapok befektetési prioritásai 

támogassák a nemzeti reformprogramok és a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását. Meg kell határozniuk a hatékony és célorientált 
támogatás szükséges előfeltételeit, a jobb értékelés révén is. Ezenfelül vizsgálni 
fogják, van-e lehetőség pozitív ösztönzők használatára az egyenlőtlenségek 

rendezése érdekében. Ugyanakkor az eljárásoknak a program alkalmazóinak 
érdekében történő egyszerűsítése egyike lesz azoknak a fő szempontoknak, 
amelyeket a Bizottság figyelembe vesz a jövőbeli javaslatok előkészítésekor. 
Mindez különös jelentőséggel bír a romák szükségleteivel foglalkozó projektek 

esetében. 
 
6. A romák integrációjának elősegítése az EU-n kívül: a bővítésben 

érintett országok konkrét helyzete 

A Bizottság bővítési stratégiája94 kiemelte, hogy a Nyugat-Balkánon és 
Törökországban a romák nagy részének helyzete bizonytalan. Az Európa 
Tanács szerint számuk 3,8 millióra tehető. 

A bővítésben érintett országokban élő romák több uniós tagállamban élő 

társaikéhoz hasonló vagy még súlyosabb problémákkal szembesülnek: 
társadalmi kirekesztettség, szegregáció és peremre szorulás, amely az oktatás 
hiányához, krónikus munkanélküliséghez, az egészségügyi ellátáshoz, 

lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáféréshez, 
valamint a kiterjedt szegénységhez vezet. Ezenfelül – a balkáni háborúk miatt – 
sok roma családnak kellett lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekként a 
régió más országaiba vagy Nyugat Európába költöznie. Törökországban többféle 

roma csoport él, nagy részük többdimenziós társadalmi kirekesztettségtől 
szenved. 

A múltbéli csatlakozások során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a romák integrációjának elősegítéséhez szükség van a megerősített politikai 

kötelezettségvállalásra, a nemzeti költségvetés keretében a szükséges 
pénzeszközök kiutalására, a valamennyi érintett donorral való jobb 
koordinációra, valamint a rendszeres értékelésre és a megerősített 
felülvizsgálatra. Az EU romákat érintő integrációs céljai ugyanúgy érvényesek 

                                                      
92 Az integrált gazdasági és foglalkoztatáspolitikai iránymutatások (a 10. számú) 

kifejezetten utalnak a romákra. Ezenfelül a„Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
európai platform” kiemelt kezdeményezés körvonalazza, milyen módon közelíthető meg a 
romák integrációja a szegénység és társadalmi kirekesztés ellen küzdő általános 

szakpolitikák keretében. Más foglalkoztatáspolitikai iránymutatások olyan módon 
mozdítják elő a foglalkoztathatóságot, amely segíti a roma emberek társadalmi-gazdasági 

integrációját. 
93 COM(2010) 700, Az uniós költségvetés felülvizsgálata. 
94 COM(2010) 660, Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2010-2011. 
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ezekben az országokban is. E célokkal összhangban felül kell vizsgálni ezen 
országok romák integrációját célzó nemzeti stratégiáit és cselekvési terveit 

(amelyeket legtöbb esetben a romák integrációjának 2005–2015 közötti évtizede 
keretében dolgozták ki). Törökországnak még el kell fogadnia a romák 
integrációjával foglalkozó nemzeti keretrendszert. 

A Bizottság elkötelezetten segíti – regionális és nemzeti szinten – ezen 

országok erőfeszítéseit, amelyek a romák társadalmi és gazdasági 
integrációjának javítására irányulnak, a következők révén: 
• az előcsatlakozási támogatási eszköz keretében zajló támogatásnyújtás 

javítása egy stratégiai és eredményorientált nemzeti és több 

kedvezményezettre irányuló programozás érdekében, amely a társadalmi 
fejlődés ágazati szintű megközelítésére összpontosít. A Bizottság jelenleg 
olyan – összesen több mint 50 millió euró értékű –projekteket hajt végre, 
illetve tervez, amelyekből kizárólag vagy részben a roma közösségek 

profitálhatnak,  
• a civil társadalom részvételének megerősítése a romák képviselőivel 

folytatott intézményesített párbeszéd ösztönzése révén, annak érdekében, 
hogy felelősséget vállaljanak a politikák kialakításáért, részt vegyenek e 

politikák kialakításában, valamint azok regionális, nemzeti és helyi szintű 
végrehajtásában és ellenőrzésében, 

• az egyes országok által a romák gazdasági és társadalmi helyzete terén 
tett előrelépések szoros figyelemmel kísérése és a következtetések éves 

előterjesztése a bővítéssel kapcsolatos helyzetjelentések 
következtetéseiben. 

 
7. A civil társadalom támogatása: a romák befogadásának európai 

platformja által betöltött szerep megszilárdítása 
A romák befogadásának európai platformja95 hasznos fórumként szolgál 

valamennyi érintett fél, azaz az uniós intézmények, a nemzeti kormányok, a 
nemzetközi szervezetek, tudományos körök és a romák civil társadalmi 

képviselői közötti párbeszédhez és azok összehangolt fellépéseihez. A platform 
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy mind az európai, mind a 
nemzeti politikák érzékenyebben kezeljék a romák szükségleteit. 

A Bizottság elkötelezte magát, hogy erősebb szerepet tölt be a platform 
keretében, és hogy megerősíti a platform szerepét, építve a múltban szerzett 
tapasztalatokra, összekapcsolva munkáját a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák prioritást élvező négy területével. 

A platform révén az érintett feleknek, különösen a roma közösségek 
képviselőinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szerepet vállaljanak a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerében. A megerősített 
platform támogatást nyújthat a tagállamoknak ahhoz, hogy a bevált 

gyakorlatok cseréje és a roma integráció elősegítése terén tapasztalattal 
rendelkező nemzetközi szervezetek megközelítéseiről folytatott párbeszéd révén 
megfelelő politikai válaszokat adhassanak. Ezenfelül a Bizottságnak 
visszajelzéseket tud adni a nemzeti erőfeszítések eredményeiről a roma civil 

társadalom megszólaltatásán keresztül. 
 

                                                      
95 A platform első ülésére 2009-ben került sor, az Általános Ügyek Tanácsa 2008. 
december 8-i következtetéseit követően, amelyekben felszólították a Bizottságot arra, hogy 

az integrált európai platform keretében szervezze meg a tagállamok között a romák 
integrációjával kapcsolatos bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét, nyújtson elemzési 

támogatást és ösztönözze a roma kérdésben érintett valamennyi fél – köztük a romákat 
képviselő szervezetek – közötti együttműködést. Az Általános Ügyek Tanácsának 

15976/1/08 REV 1. számú következtetései. 
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8. A haladás mérése: egy szilárd ellenőrzési rendszer létrehozása 
Jelenleg nehéz pontos, részletes és teljes adatokat szerezni a romák 

helyzetéről a tagállamokban, és azonosítani azokat a konkrét intézkedéseket, 
amelyeket a romák kirekesztésének és hátrányos megkülönböztetésének 
megszüntetése érdekében hoztak. Lehetetlen értékelni, hogy az ilyen 
intézkedések a várt eredményekkel jártak-e. Nagyon fontos tehát megbízható 

adatokat gyűjteni.  
Ezért szükséges tehát egyértelmű referenciaértékekkel rendelkező, szilárd 

ellenőrzési rendszer bevezetése, amely biztosítja, hogy a kézzelfogható 
eredményeket mérik, hogy a roma integráció számára előirányzott 

pénzösszegek eljutnak a végső kedvezményezettekhez, hogy előrelépés történik 
az roma integráció uniós célkitűzéseinek elérése felé, és hogy a nemzeti 
romaintegrációs stratégiákat végrehajtják. 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a romák integrációja terén a tagállamok által tett előrelépésről, 
valamint a célok eléréséről.  

A Bizottság e jelentést különösen a Világbankkal és az Alapjogi 
Ügynökséggel folytatott együttműködés keretében az Egyesült Nemzetek 

Fejlesztési Programja által a roma háztartásokban végzett felmérést magában 
foglaló kísérleti programra alapozza96. A Bizottság felkéri az Alapjogi 
Ügynökséget, hogy e romákra irányuló felmérést terjessze ki valamennyi 
tagállamra, és hogy e felmérést rendszeresen végezze el a helyszíni előrelépés 

mérése érdekében. Az Alapjogi Ügynökség – az olyan illetékes szervekkel 
együttműködve, mint például az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló 
európai alapítvány – adatokat gyűjt a romák helyzetéről a foglalkoztatáshoz, az 
oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférésük 

tekintetében. A hetedik kutatási keretprogramnak a társadalom-gazdaságtan 
és a humán tudományok támogatására irányuló programja által finanszírozott 
specifikus kutatások adatait is összegyűjtik. E folyamat során a Bizottság, az 
Alapjogi Ügynökség és más uniós szervek – az EUSZ 4. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban – tiszteletben tartják a tagállamok nemzeti 
identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi 

önkormányzatokat is. 
A Bizottság figyelembe veszi a szociális politikák terén a nyílt koordinációs 

módszer keretében zajló munkát, valamint más tagállamok hozzájárulásait, 
amelyek a saját, roma integrációt ellenőrző rendszereiken alapulnak. A roma 

integráció leghatékonyabb eredményeinek biztosítása érdekében a tagállamok, 
valamint a nemzeti romaintegrációs stratégiák szereplői által végzett alapos 
ellenőrzés megfelelő módszere az átláthatóság és elszámoltathatóság 
növelésének. 

A nemzeti reformprogramok, az Európa 2020 stratégia ellenőrzési és 
szakértői értékelési folyamataival együtt további információforrásként 
szolgálnak az előrelépés értékelése és a tagállamoknak nyújtott iránymutatás 
számára. 

A hosszú távú adatgyűjtés érdekében első lépésként a Bizottság 
támogatni fogja a nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat 
együttműködését, hogy azonosítani tudja azokat a módszereket, amelyekkel 

                                                      
96 Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának felmérése, amelyet a Regionális Politikai 

Főigazgatóság finanszírozott, és amelyet a Regionális Politikai Főigazgatósággal, az Alapjogi 
Ügynökséggel, a Világbankkal és a Nyílt Társadalom Intézettel folytatott együttműködés 

révén dolgoztak ki (2011 tavasza – az eredmények ősszel várhatók): 11 tagállamra terjed ki 
(Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Magyarország, Lengyelország, Románia, 

Szlovákia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Portugália). 
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feltérképezhetők az EU legkevésbé fejlett mikrorégiói, ahol a leginkább peremre 
szorult csoportok, különösen a romák élnek. Az adatgyűjtés területi 

megközelítése közvetlen jelentőséggel bír a romákat sújtó szegénység és 
kirekesztés megszüntetése szempontjából. Ezenfelül az Alapjogi Ügynökségnek 
együtt kell működnie a tagállamoknak annak érdekében, hogy ellenőrző 
módszereket dolgozzanak ki, amelyek összehasonlító elemzést készítenek a 

romák helyzetéről egész Európában. 
 
9. Következtetés: a helyzetnek 10 éven belül meg kell változnia 

A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere lehetőséget 

kínál arra, hogy valamennyi – uniós, nemzeti és regionális – szinten minden 
érintett fél, köztük a romák bevonásával egyesítsük erőnket az Európát érintő 
egyik legkomolyabb társadalmi kihívás, azaz a romák kirekesztésének 
megszüntetése érdekében. E keretrendszer kiegészíti a megkülönbözetés 

mentesség, az alapvető jogok, a személyek szabad mozgása és a gyermekek 
jogai97 terén már meglévő uniós jogszabályokat és szakpolitikákat. A 
keretrendszer meghatározza a roma integráció uniós szintű, nemzeti, regionális 
és helyi szinten elérendő céljait. Ezen ambiciózus célok csak akkor érhetők el, 

ha a tagállamok, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok a roma civil 
társadalmi szervezetek bevonásával egyértelműen 
elkötelezik magukat. 

A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet, az Európa Tanácsot, a 

Tanácsot, a Régiók Bizottságát és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságot, hogy hagyják jóvá a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszerét. Egy évtizeden át az uniós intézmények rendszeresen 
javasolták a tagállamok és tagjelölt országok számára a romák társadalmi és 

gazdasági integrációjának javítását. Eljött az idő, hogy a jó szándékot konkrét 
tettek kövessék. 

                                                      
97 COM(2011) 60, Az EU gyermekjogi ütemterve. 
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Lektori vélemény a „Bevezetés a romológiába” című 

tanulmánykötetről 

 

 
A kézirat az előszót követően tizennégy különböző esszét, 

kutatási beszámolót, élmény dús leírást, személyes hangú 

etűdöt, tudományos igényű projektleírást tartalmaz, összesen 

tizenhárom szerző munkája révén. Az Előszó ajánlásában 

megfogalmazott, ígért szakmai igényesség a kötetben rendre 
visszaigazolódott. A majdan érdeklődő közönséget ígéretesen 

”kiszolgálja” a kötet koncepciója, célirányossága, tartalma, 

szerkesztési, válogatási szemlélete. 

Bár a teljességre törekvés nem kérhető számon, az alkotói 

gondolatot tükrözi a roma tematika feldolgozásához való 

felelősségteljes viszony. Igen rokonszenves, hogy a szövegek 
elkerülték a populizmus veszélyét, hogy a lezáratlanságában is 

élő valóságot törekszenek bemutatni. A többrétegű feltárást, a 

többoldalú megközelítést indulatmentes, igazmondó, a tárgyi, 

erkölcsi környezetet helyesen érzékelő – sőt közvetlenül 

megtapasztaló beavatottakként fogalmazzák meg az olvasók 
számára. Az esszék, a kutatási közlések, de a személyes 

élmények leírásai is „fekete háttérből emelkednek ki”. A 

cigánysors, az élhető élet felé haladás több reményteljes 

impulzusát felfedezhetjük nemcsak a kiemelkedettek 

bemutatott életútjából, de az ún. hivatalos politika, a globális 

európai szándékaiból. /Surman Zoltán, Virágné Horváth 
Erzsébet, Kovácsné Ujházi Julianna, Sajben Csilla, Csikós 

Gábor nevekkel jegyzett tanulmányok/. 

Ez a horizontálisan és vertikálisan is összerendezett 

áttekintés jól mutatja a jövő nehézségeit, a megteendő hosszú 

utat. Ez az a kor, amikor még él, de nem valóság „az amerikai 
álom”. Benne van a tanulmányokban, a reményteljes példák 

ellenére is a kérdés: Mikor lesz S. Zoli átlagember? Ugyanakkor 

annak is megvannak már a nyomai, hogyan lehet javítani. 

A kötetet elsődleges források és gazdag közvetett 

forrásmunkák utalásai teljesítik ki, ezzel nagyon komoly 

kutatói bázisanyaggá emelkedett. Igényes alapja lehet a 
romológiai képzésnek. A szerzők minden jel szerint 

megérintettek, sőt többük érintettek, nemcsak elméleti, de 

eleven tapasztalati átéltséggel kapcsolódtak a témáikhoz. 

Hitelességgel a példák ismeretét, erejét tudják továbbadni. 
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Összességében egy tudományos igényű integratív kutatói 

szemlélete képviselő, de ismeretterjesztésre is alkalmas 

helyesen orientáló, pallérozott stílusban megírt és szerkesztett 

tanulmánykötetet kaphat a téma iránt érdeklődő szakember 
vagy laikus olvasó. A „Bevezetés a romológiába” - című 

tanulmánykötet megjelentetését javaslom. 

 

 

 
Békéscsaba,2012. március 26. 

 

Dr. Kovács János 
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Lektori vélemény 
a Bevezetés a romológiába című kötetről 

Szerkesztette: Micheller Magdolna 

Kiadó: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara, 
Békéscsaba 

 

 

Mára már szinte közhelynek tűnik az állítás, hogy a 

magyar politikai elit és társadalom előtt álló egyik legnagyobb 

kihívást napjainkban a romák/ cigányok jelentik. Hiszen a 
velük kapcsolatos kérdések (leggyakrabban, mint társadalmi 

probléma), hosszú idő óta jelen vannak a 

társadalomtudományi, illetőleg a mindennapi diskurzusokban, 

a cigánykutatások pedig több mint egy évszázados múltra 

tekintenek vissza. A felelős állami, társadalmi szervek és 
szervezetek többsége is tudatában van a probléma súlyának. 

Más kérdés viszont, hogy mennyire sikerült előrelépni a roma/ 

cigánykérdés megoldásában. Tudjuk a választ, rengeteg még a 

tennivaló ezen a téren. Éppen ezért dicséretes minden olyan 

kezdeményezés, cselekedet, amely a romák/ cigányok 

érdekében és értük történik. A probléma kezelésében (ebben is) 
kiemelt szerepe van az oktatásnak, hiszen az előítéletek 

megszűnésének/ megszűntetésének alapvető feltétele a 
másság/ a másik megismerése. A témával kapcsolatos 

különböző hazai és nemzetközi kutatások elkeserítő 

eredményei arra figyelmeztetnek, hogy megérett a helyzet a 

Magyarországon élő nemzetiségek és népcsoportok, közöttük 
kiemelten a zsidók és cigányok / romák történetének, 

kultúrájának kötelező „tananyaggá válására”. 

Békéscsabán, a Szent István Egyetem Gazdasági Karán és 

annak jogelőd intézményeiben hagyománya van a nemzeti és 

etnikai kisebbségek, illetve a róluk szóló ismeretek és nyelvek 
tanításának. A román és szlovák tanítóképzés és nyelvtanítás, 

a zsidó és roma népcsoport megismertetését szolgáló kurzusok 

- a képzés aktualitásán és társadalmi jelentőségén túl - 

hozzájárultak/ hozzájárulnak az intézmény sajátos, egyedi 

arculatának a kialakításához, speciális kínálatának 

bővítéséhez. E sort gazdagítja az andragógia szakon a 
Romológia andragogica című választható tárgy, mely 

bevezetésére méltán lehet büszke a kar, az egyetem.  
A lektorált Bevezetés a romológiába című tanulmánykötet, 

jól használható majd a képzésben egyetemi jegyzetként, de 

bővíthetik az ismereteiket általa a téma iránt érdeklő kutatók, 
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pedagógusok, a vizsgált népcsoport történetét, kultúráját, 

problémáit megismerni szándékozók és nem utolsósorban 

maguk a kutatás alanyai, a romák/ cigányok is. 

A kötet nagy érdeme, hogy objektív és szubjektív 
megközelítésben tárgyalja a témát. Megtalálhatók a könyvben 

az alapvető tudnivalók, a romák/ cigányok történetét (Micheller 
Mgdolna: A magyarországi romák története, Csikós Gábor: 

Tények és adatok az európai romákról), sajátos kultúráját, 

irodalmát (Virágné Horváth Erzsébet: Cigánysors-cigánykép a 
szépirodalomban), képzőművészetét (Lonovics László: 

Színhasználat a cigány festészetben), zenéjét (Lindenbergerné 
Kardos Erzsébet: A cigányok zenéje és a cigányzene) elemző 

tanulmányok.  Olvashatunk a jelen égető problémáiról és a 

kiutat, a felemelkedést jelenthető oktatási stratégiákról, 
tapasztalatokról (Micheller Magdolna: Miért tanítsunk 
romológiát, Durgonicsné Molnár Erzsébet: Romaképzés a Dél-
Dunántúlon, Sajben Csilla: Roma tehetséggondozás 
Gyomaendrődön). Megismerhetünk a cigányok helyzetét 

bemutató, kitörésüket segítő kutatásokat (Máthé Ilona - 
Micheller Magdolna: Problems of the Roma ethnic communities 
in an European kontext [mely írás egyben a hallgatók, olvasók 

angol nyelvgyakorlását is szolgálja], Máthé Ilona: Egyenlő 
esélyek egy közös Európában, egy európai uniós projekt elő- és 
utóélete, Balogh László- Labos Edit – Malatyinszki Szilárd: Egy 
roma kutatási projekt alapvetése.  

Jó, hogy a kötetben helyet kaptak az esszék, a pedagógiai 

esettanulmányok, a szubjektív megnyilatkozások, vallomások 
(Micheller Magdolna: Cigányok, akiket jól ismertem, Surman 

Zoltán: Diplomás roma lettem. Életutam töredékei Kovácsné 

Ujházi Julianna: Tanítottam romákat,). Megszólítják és 

megérintik az olvasót, nagy a meggyőző erejük, hatásuk  

Rendkívül értékes a kötet függeléke, az 1865-os 

cigányösszeírások, a válogatott bibliográfia, a romaintegrációs 
stratégia közlése, mely segíti a témában alaposabban 

elmélyülni kívánó hallgatók, oktatók, kutatók munkáját. 

Követésre méltó, hogy a szerzők között, akik a SZIE 

Gazdasági Karának és Pedagógiai Karának az elismert oktatói, 

helyet kapott három hallgató is. 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy a Bevezetés a 

romológiába című sok új kutatási eredményt, ismeretet közlő 

tanulmánykötet jól szolgálja a romák/cigányok megismerését, 
megértését. Tartalmazza a Romológia andragogica című 

választható tárgy tematikáját, jól lehet majd hasznosítani a 
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felsőoktatásban, de nem csak ott, hanem az 

ismeretterjesztésben, tudományos kutatómunkában egyáltalán. 

Köszönet illeti ezért a szerzőket és a szerkesztőt. 

A kötet kiadását a fentiek alapján messzemenően támogatom. 
 

Békéscsaba, 2012, március 25.   

 

 

Hornokné Dr. Uhrin Erzsébet 
Az MSZKI tudományos főmunkatársa, 

címzetes főiskolai tanár 
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