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Bevezető

Előszó

Büszkén veszem kezembe ezt a kötetet. Büszke vagyok akkori 
önmagunkra, mert láttam, hogy melyikünk honnan indult, és 
látom, hova érkeztünk. Ahogy Alsószentmártonban egy idős 
cigány asszonytól tanultam: feljutottunk az uborkafa tetejére. 
Ez a fanyar hasonlat mindent elmond rólunk: akármilyen büsz-
kén tekintünk egymásra, mindig az anyánk kertjéhez tarto-
zunk. Figyelnek minket a rokonok, és mi sem tudunk meglenni 
nélkülük. 
 Tavaly ősszel egy nyugat-európai konferencián vettem 
részt. Ahogy sétálgatok a hamburgi utcán, szembejön velem 
annak a bizonyos alsószentmártoni asszonynak a rokona, az 
amritás O. Zsuzsi. Pár éve Németországban dolgozik óvónő-
ként. Jól érzi magát Nyugat-Európában, ott nem probléma, 
hogy cigánynak született, sőt bevándorlóként sem érzékeltetik 
vele, hogy elveszi a németek munkáját. Zsuzsi nagyon szere-
tett amritás diák lenni a Kodály Gimnáziumban és a mánfai 
kollégiumban. Azóta felnőtt, önálló, szabad ember, a saját lá-
bára állt, nem indikátor egy pályázatban.
 Ilyenek az amritások. Nem felejtjük, hogy honnan jöttünk, 
de a saját döntéseink, a saját erőfeszítéseink, a magunk belső 
igénye szerint haladtunk mindig is előre. Igénybe vettük az Am-
rita segítségét, és amennyit kaptunk, annyit adtunk is, hiszen 
az Amrita lényege egymás segítése. Ennek tudható be, hogy az 
amritás diákok túlnyomó többsége sikerrel bejárta az utat a fa-
lusi cigányutcából az érettségiig és az egyetemig. Ezért van az, 
hogy nagy részük ma is aktív segítője a cigány közösségeknek. 

orSóS JÁNoS
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 Ez a modell a cigányprogramok körében eléggé különleges. 
Rendszerint külön szokott válni a segítő és a segített, az aktív 
és a passzív fél. A pályázati programok, karitatív szervezetek 
nem szeretik keverni ezt a két szerepet, nem szeretnek valódi 
felelősséget bízni a segítettekre. 
 Most, hogy van módunk körülnézni a világban, úgy látjuk, 
hogy Európában szinte egyedülálló az Amrita modellje. Az 
Európai Unió által támogatott tanodai programok sok min-
dent ugyanúgy csinálnak, mint ahogy azt az Amritában láttuk 
először húsz éve, de a lényeg gyakran elmarad. A self-help, a 
roma participáció, az inklúzió, az érintettek döntési helyzetbe 
hozása többnyire nem belső igény ezekben a programokban. 
A továbbtanulási eredmények, a társadalmi mobilitás terén 
ezért olyan nehéz megközelíteni azt a lélegzetelállító szárnya-
lást, amit e kötet dokumentál az amritás diákokról. 
 Az ezred fordulóján az oktatásirányítás igénye alapján az 
Amrita pedagógiai szakmai munkája, humánerőforrása egyre 
inkább az ország északkeleti vidékeire helyeződött. Ekkorra a 
számunkra olyan fontos self-help szemlélet végre megtalálta 
külföldi párhuzamait – Amerikában és Ázsiában. A világ legna-
gyobb hátrányos helyzetű etnikai csoportjának, az indiai dali-
toknak a mozgalma, Dr. Ámbédkar filozófiája éppen az inklúzió 
tekintetében erősítette a hazai törekvéseinket. Borsodban, 
Nógrádban, Szabolcsban, tehát igazán nehéz terepen új terü-
letekre talált a cigány fiatalok továbbtanulását célzó mozga-
lom. Én magam például ugyanabban a szakmai keretben dol-
gozom Sajókazán, Mátraverebélyen, Alsózsolcán, Körömben, 
Szepsiben, Rakacán, mint húsz éve Hidason, Csökölyben, Alsó-
szentmártonban.   
 Nagy élmény számomra, hogy az ifjúságunkról olvashatok 
tudományosan dokumentált anyagokat. S akiknek ez fontos 
volt, akik beleásták magukat, akik ezt kitették a szakma aszta-
lára, jórészt ugyanolyan cigány fiatalok, amilyenek mi voltunk 
húsz éve. Könnyek szöknek a szemembe. 

Sajókaza, 2015. augusztus 7. 
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Bevezető

Az „Amrita-kutatás” kerete és fókuszai

A következő írás dióhéjban mutatja be azt a majd egyéves 
tevékenységsorozatot – annak kiinduló gondolatait, alkotóit 
és történéseit –, melyet a megvalósítás során a benne részt-
vevő egyetemisták és kutatók röviden csak „Amrita-kutatás” 
néven emlegettek. A kutatás intézményi keretét a Pécsi Tudo-
mányegyetem Romológia Tanszéke mellett működő Wlislocki 
Henrik Szakkollégium adta. Az itt zajló „Roma Szakkollégiumi 
Projekt” része volt egy tíz hónapos komplex vizsgálat, amely 
a húsz évvel ezelőtt tevékenykedő inkluzív közösség – az Am-
rita Egyesület elnevezésű civil szervezet – mibenlétét kívánta 
feltárni. Az érdeklődés azért irányult erre a közösségre, mert 
diák tagjai – hasonlóan a kutatócsoport egy részét alkotó szak-
kollégiumi diákokhoz – szociálisan hátrányos helyzetű, jórészt 
roma/cigány fiatalok voltak, akik a magasabb iskolai végzett-
ség megszerzését célozva igyekeztek társadalmi hátrányaikat 
leküzdeni. További hasonlóság a vizsgálatra kiválasztott szer-
vezet és a kutatást végző szakkollégium között, hogy mind-
kettő erőteljesen épít(ett) a kortárs közösség erejére és az azt 
szervesen kiegészítő sokféle támogató szolgáltatásra. A komp-
lex kutatással a szakkollégisták és a velük együttdolgozó kuta-
tók azt kívánták feltárni, hogy az egy generációval előbb járó 
fiatalok közösségét mi jellemezte, és a közösség ereje milyen 
hatással volt az odatartozók személyes életútjára. 
 A következőkben a vizsgálatot végző szakkollégium rövid 
bemutatása után felvázoljuk a kutatás szemléleti keretét, majd 
főbb fókuszait, kutatói eszközeit és végezetül a megvalósítás 
menetét. Mindezzel kirajzolódik egy olyan egyedülálló kezde-
ményezés, melynek során a kutatást végző egyetemisták és 
segítőik tudományos eszközökkel tekintettek rá egy hozzájuk 

VarGa araNKa
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hasonló, előttük járó diákközösségre. Így a vizsgálatban való te-
vékeny részvétel a szakkollégistákat felvértezte a társadalmi fo-
lyamatok, közösségi rendszerek és személyes életutak tudomá-
nyos igényű áttekintésének eszközeivel, és egyúttal saját, jelen-
legi életük számára találtak olyan példákat, melyek irányadóvá 
válhatnak számukra. Egyúttal eredményeikkel hozzájárulnak 
a szakmai-tudományos vizsgálatok azon sorához, melyek az 
inklúzió szellemisége mentén működő támogató programok 
részleteit és hatását kellő időtávlatból képesek bemutatni.

Wlislocki Henrik Szakkollégium1

A vizsgálatot végző szakkollégium szorosan kapcsolódik a 
Romológia Tanszékhez, mely a Pécsi Tudományegyetemen 
az ezredfordulón egyedülálló szervezeti keretbe helyezte a 
romológia tudományterületét. A tanszék első éveinek fejlő-
dési folyamatait a tantárgyiasodás, a munkatársak bekap-
csolódása és a hallgatói létszám növekedése jellemezte. 
Ugyanakkor egy EU-csatlakozási forrás2 segítségével el tudott 
indulni a tanszék mellett a romológia iránt érdeklődő hallga-
tók szakkollégiuma is. (Forray és Boros, 2009; Forray, 2012) A 
Wlislocki Henrik nevét felvett szakkollégium már a kezdetek-
kor „tanszékspecifikus” sajátosságokkal bírt. Ez nem csak azt 
jelentette, hogy a szakkollégium tevékenységeibe elsősorban 
romológushallgatók kapcsolódtak be, hanem azt is, hogy a kö-
zösségi-támogató szolgáltatások hangsúlyosan jelentek meg 
benne. Ez a közösségi támogatást elsődlegesnek tartó szem-
pont természetesen köszönhető volt az indítást generáló nagy 
összegű pályázati támogatás elvárásainak is, de erős „nyo-
mást” jelentett azonban a hallgatói igény is, mivel a szakkollé-
gisták zöme szociálisan hátrányos környezetből, illetve roma/
cigány családokból érkezett a felsőoktatásba, akik e támogató 
közösségben találták meg az otthon hagyott biztonságot. Az 
eu-s pályázat által generált másfél éves első szakkollégiumi 
időszakot tehát a rendkívül dinamikus közösséggé alakulá-
si tevékenység jellemezte, számtalan produktív eseménnyel. 
Éppen ezért volt szembetűnő a szakkollégium életében a tá-
mogatás utáni forráshiányos időszakban nagymértékű visz-
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szaépülést jelentő kétéves szakasz. A fejlődés megtorpanása 
és a visszaépülés érthető, hiszen a szakkollégium mögött álló 
Romológia Tanszék is fejlődési időszakban volt, így elsősorban 
erre irányult a fő figyelem. E mellett a szakkollégiumi indulást 
generáló támogatás nem egy működő rendszerbe érkezett, így 
nem voltak arra vonatkozó tapasztalatok és bejáratott eszkö-
zök, amelyek az intézményt előre lendíthették volna a forrás-
hiányos időszakban. A kétéves „szünet” után a tanszék munka-
társi köre olyan szakemberekkel bővült, akik az azt megelőző 
időszakban a nonprofit szektorban hoztak létre és működtet-
tek intézményeket roma/cigány diákok támogatására3, így a 
szakkollégium újraindítása „civil” tapasztalatokra épült. Ettől 
kezdve folyamatos – kisebb-nagyobb – pályázati források és 
a közösséget fókuszban tartó különböző tematikájú projektek 
segítették a szakkollégium folyamatos működését, fejlődését. 
A közösségi támogató szemlélet megerősödését az is segítette, 
hogy már az indításkor ez volt a meghatározó szemlélet, illetve 
hogy az újraindítók szakmai tapasztalatai is ezen a területen 
voltak szerteágazóak. Az is látható, hogy a szakkollégisták kö-
rébe belépő hallgatók szinte kivétel nélkül igényelték a szoros 
közösségi kereteket és legszívesebben azokban a tevékenysé-
geken vettek aktívan részt, amelyek erre épültek4. A szakkol-
légium létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
az alapítás óta eltelt bő évtizedben már három „felsőoktatási 
generáció” váltotta egymást.
 A szakkollégium a 2012-ben tervezett és 2013-ben indított 
Roma Szakkollégium Projekt5 támogatásával szerveződött újjá, 
mely projekt nagyságrendekkel meghaladta az első évtized-
ben megvalósított szakkollégiumi tevékenységeket és forráso-
kat. Ez azonban csak strukturálisan rótt fejlesztési feladatokat 
a tanszékre és a szakkollégiumra, mivel a szakkollégium szem-
lélete és az ennek mentén kialakított tevékenységi kör alapve-
tően kirajzolódott az elmúlt évtizedben. 
 A szakkollégium számára továbbra is egy olyan inkluzív 
közösség és szolgáltatásrendszer működtetése a cél, amely 
segíti, hogy az egyetemen különböző szakokon tanuló, fő-
ként roma/cigány hallgatók sikerrel haladjanak kortársaikkal 
együtt a diplomaszerzés felé úgy, hogy közben identitásukban 
tudatos, társadalmilag elkötelezett felnőttekké váljanak.
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A megvalósított kutatás szemléleti kerete

Kiindulópontunk, melyet a vizsgált szervezet (Amrita) jellem-
zőit és eredményeit számba véve mindvégig szem előtt tar-
tottunk, az inklúzió (befogadás) társadalmi stratégiája. Az 
inklúzióra úgy tekintünk, mint esélyegyenlőség-szempontú 
megközelítésre, mely cselekvéseivel képes megakadályozni a 
hátrányban lévők kizárását a társadalomból, és egyenlő hoz-
záférést – fizikai és tartalmi szempontból egyidejűleg – bizto-
sít számukra is a javakhoz és lehetőségekhez. Az inklúzió által 
fókuszban tartott egyének, csoportok közé tartoznak többek 
között a társadalmi hátrányban élők, a kulturális és etnikai ki-
sebbséghez tartozók, illetve az egyéni adottságaik miatt problé-
mákkal küzdők. (UNESCO, 2009) Az inklúzió társadalmi szinten 
megjelenő igénye (social inclusion) sokféle beavatkozást (szak-
politikai intézkedéseket6, helyi cselekvéseket) eredményez. A 
beavatkozások túlmutatnak az integrációként (beilleszkedés) 
meghatározott folyamatokon7 a kölcsönösséggel jellemezhető 
demokratikusabb szemlélet mentén. (Potts szerk., 2002) Az 
inklúzió ugyanis olyan ökoszociális környezet létrehozásán fá-
radozik, amely kellő módon tud reagálni a benne együttlévők 
sokféleségén (diversity) alapuló igényekre, szükségletekre. A 
kölcsönös befogadóvá válást azzal éri el, hogy azokat a beavat-
kozásokat helyezi középpontba, amelyek képesek megakadá-
lyozni valamennyi személy vagy csoport kizáródását. Ehhez az 
egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
(equality) biztosítása mellett mozgósítja a valódi hozzáférést 
biztosító méltányossági (equity) eszközrendszert is.8 
 Az iskolarendszert erősen jellemző exklúzió (kizárás) nem-
kívánatos jelenségének ellenpontjaként indított amerikai moz-
galommal egyetértve azt gondoljuk, hogy egy adott intézmény 
kiválósága9 (minőségi mutatója) alapvetően azon múlik, hogy 
képes-e a benne lévő személyek és csoportok mindegyikét 
bekapcsolni az együttműködéssel jellemezhető folyamatok-
ba, kiaknázva ezzel tudásukat és megcélozva személyes kiváló 
teljesítményüket. Megvalósításához intézményi szinten több 
szempontból tartalmi és strukturális beavatkozás szüksé-
ges, melyek eredményeképpen a sokszínű tanulási környezet 
(Diverse Learning Environments) tudatos átalakítással „barát-
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ságossá” válik, és az eredményesség kiterjed mindenkire. (Wil-
liams és mtsai, 2005; Asumah és Nagel szerk., 2014 ) Az átala-
kulási folyamat minőségi változást hoz a közösség valamennyi 
tagja és az intézmény számára egyaránt. Nyitott és befogadó 
szemléletet közvetít. Erre alapozva magas fokú, egymás meg-
értésére és a kölcsönös elfogadására felvértező kulturális, 
szociális kompetencia tud kialakulni, amelyeket aztán a részt-
vevők haszonnal tudnak alkalmazni az egyetemi éveken túl is 
(Hurtado és mtsai, 2012). Ez a környezet tárgyi feltételeiben is 
tükrözi a sokszínűséget, szemléletét a kölcsönös elfogadás és 
értékelés attitűdje jellemzi, a közösség szereplői felkészültek 
a rájuk váró feladatokra, amelyek – a személyre szabott cse-
lekvések és tartalmak által – hozzájárulnak a közösség tagjai 
egyéni életútjainak megértéséhez, segítéséhez. Mindez be-
ágyazódik egy széles körű és támogató jellegű partneri hálóba, 
és egyúttal kialakítja a résztvevőkben a folyamatos megújulás 
és fejlesztés igényét, amely képes az inkluzív környezet fenn-
tartására. (Varga, 2014c)

A kutatás fókuszai 

Úgy látjuk, hogy a kutatás tárgyát jelentő, két évtizede létre-
hozott amritás közösség és a vizsgálatot végző szakkollégium 
egyaránt az inklúzió elvrendszere mentén alakította ki tevé-
kenységeit. Kutatásunk általános célja, hogy az Amrita mint 
szervezet múltjának feltárásával, tagjainak életútvizsgálatával 
az inkluzivitás fellelhető összetevőit feltárjuk és hatását be-
mutassuk. Úgy véljük, hogy az a közel húszéves távlat, amire 
a vizsgált szervezet esetén visszatekinthetünk, megfelelő idő 
ahhoz, hogy valós megállapításokat tehessünk és a hatásokról 
is képet kapjunk.10 
 Azt feltételezzük, hogy a vizsgált civil kezdeményezés céljait, 
tevékenységeit összevetve a szervezet mindennapjaiban – hosz-
szabb-rövidebb ideig – résztvevő személyek életútjával ki tudjuk 
mutatni az inkluzív szemlélet gyakorlatba ültetésének módját és 
annak mérhető eredményeit is. Azt gondoljuk, hogy az Amrita 
inkluzív közössége meghatározó volt tagjai számára, s e közös-
ség segítségével sikeresebben tudták egyéni pályájukat befutni. 
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 A kutatástól azt várjuk, hogy a kapott eredmények többfé-
le formában tudnak majd hasznosulni. Azt tapasztaljuk, hogy 
hiányzik az Amritához hasonló, azóta az országban sok helyütt 
„tanoda”11 néven működő szervezetek számára az a tudomá-
nyos irodalom, mely ekkora időtávlatból tekint rá a tevékeny-
ségekre és annak személyes életutakban tetten érhető ered-
ményeire. Reményeink szerint ennek a hiánynak a pótlásához 
is hozzá tud majd járulni ez a – vizsgálat eredményeit összefog-
laló – kötet. A tanodák mellett szeretnénk, ha a kutatás során 
feltárt eredmények hasonló célú közösségek – így például a 
roma szakkollégiumok és a hátterüket jelentő felsőoktatás – 
számára is segítenek megérteni az inkluzivitás mibenlétét és 
tétjét. Közvetlenül a pécsi Wlislocki Henrik Szakkollégium di-
ákjai lesznek azok, akik először gondolhatják mindezt végig, 
hiszen kutatóként személyesen is részt vesznek a téma fel-
tárásában. Bízunk ugyanakkor abban, hogy rajtuk keresztül 
más roma szakkollégiumokhoz és egyetemekhez is eljutnak 
az eredmények. És nem utolsó sorban egy újabb, már ered-
ményeket mutató inkluzív gyakorlattal szeretnénk bővíteni az 
ismeretek sorát, bizonyítva, hogy az inkluzivitás szemléletének 
érvényesülése valóban meghatározó egyének és közösségek 
életében.

A kutatás kerete

A vizsgálat többféle szempontból is komplexnek nevezhető. 
Látni fogjuk, hogy több szakaszban valósult meg, és a külön-
böző szakaszok során sokféle vizsgálati eszközt alkalmazott 
a téma feltárására. E mellett az egyes szakaszok eseményei 
különböző mértékben mozgósították a vizsgálatot végző szak-
kollégium tagjait és segítőiket. A vizsgálat „akciókutatás”-ként 
is értelmezhető abból a szempontból, hogy a megvalósítás 
10 hónapja során az Amritáról fellelhető információk, vala-
mint a volt amritás személyek „előbukkanása” és nem utolsó 
sorban a kutatást végzők érdeklődése, igényei organikusan 
alakították a teljes kutatási programot. Az összetettséget to-
vább növelte, hogy a kutatás során egymással együttműködő 
mikrocsoportok (kisebb kutatócsoportok) önállóan – a többi 



15

Varga A.: Az „Amrita-kutatás” kerete és fókuszai

kiscsoporttal bizonyos pontokon egyeztetve – végezték mun-
kájukat, így járták sok oldalról körbe ugyanazt a témát. 
 A következőkben látni fogjuk, hogy miként bővült folyama-
tosan a kutatásban résztvevők köre, hogyan alakultak ki a ku-
tatási eszközök és jelentek meg újabb vizsgálati fókuszok, illet-
ve milyen módon kapcsolódtak szervezetileg és tematikusan 
egymáshoz a kisebb kutatócsoportok.
 A vizsgálat tervezése 2014 szeptemberében indult el egy 
szűk kutatócsoportban, melyet a szakkollégium vezető tanára 
irányított. A csoporthoz koordinátorként csatlakozott egy volt 
szakkollégista, jelenleg PhD hallgató, aki disszertációjának ré-
szeként a tanodákat kutatja. Szintén a munkacsoport tagja volt 
az a három szakkollégista hallgató, akik már az első szakasztól 
végeztek feladatokat. A kutatócsoport elkészítette a 10 hónap-
ra tervezett kutatás ütemezését, kijelölte az első kutatói célo-
kat és eszközöket. A következő lépésben ez a kutatócsoport 
kezdte meg az adatforrások összegyűjtését. A fellelhető írásos 
és fényképes anyagok keresése, digitalizálása és tematizálása 
jelentette a munkát, melyet a három szakkollégista végzett a 
koordinátor irányításával. Eközben a régi Amrita-tagok megke-
resésére, illetve információkkal és képekkel történő „témára 
hangolásukra” a Facebookon elindult egy zárt csoport12. A cso-
portot a kutatásvezető működtette, illetve a megtalált amritás 
résztvevők is egyre intenzívebben kapcsolódtak be a csoport 
életébe. 
 Novembertől – a kutatás harmadik hónapjától – egyre több 
feladattal és résztvevővel bővült a januárra tervezett adatfel-
vétel előkészítését végző kutatócsoport. Az adatfelvétel „tere-
pe” egy olyan kétnapos, Pécsett szervezett hétvégi találkozó 
volt, ahol az amritások (vizsgált csoport) és a szakkollégisták 
(kutatók) közös programja nyújtott lehetőséget a különböző 
kutatási eszközökkel tervezett információk begyűjtésére. 
 Elsőként 2014 november közepére elkészült a Csoda-
lámpa13 különszáma. Ebbe a kutatócsoport felkérésére volt 
amritások készítették az írásokat. Közben régi dokumentumok 
elemezésével és a Facebook-csoport segítségével zajlott az 
amritások és elérhetőségeik keresése. Mindezek segítségével 
hozzávetőleg 100 címre sikerült kiküldeni az elkészült lapszá-
mot, mely írásaival a 2015 januári ’amritás nosztalgiatalál-
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kozóra’ (adatfelvétel) invitálta a címzetteket. A Csodalámpa 
felkerült a Facebook amritások számára létrehozott zárt cso-
portjába is, és ott is megkezdődött a januári találkozóra való 
készülődés. Közben az addig összegyűjtött amritás dokumen-
tumok tematizálása is folytatódott, ezzel segítve a későbbi 
dokumentumelemzési munkát. Egyúttal felállt egy olyan 10 
főből álló szakkollégista csoport is, akik vezetőjük (jelenleg 
egyetemi oktató, régen amritás diák) segítségével elkezdtek 
készülni a kérdőíves adatfelvételre. A szakkollégisták rövid 
kutatás-módszertani képzést kaptak, majd összeállították az 
őket érdeklő kérdésekből a januárban kitöltetni szánt kérdő-
ívet. Ugyanekkor megalakult azon PhD hallgatók csoportja, 
akik a volt amritás diákokkal mélyinterjú felvételét tervezték. 
Kialakították a közös kérdéseket – ennek során mindenki meg-
jelenítette a későbbi vizsgálati szempontjait. Az adatforrások 
gyűjtése után rendelkezésre állt közel 3000 digitalizált fénykép 
az amritás rendezvényekről. Az anyag tematizálását és feldol-
gozását a szakkollégium közösségi terének vezetője két szak-
kollégistával együtt végezte ebben az időszakban. Egy neve-
léstörténeti témában disszertáló hallgató egy szakkollégistával 
közösen vállalkozott a régebbi Csodalámpák feldolgozására 
és minél több lapszám felkutatására. Időközben egy további 
munkatárs bevonásával elindult a januári adatfelvételre szánt 
hétvége intenzív szervezése. A technikai feltételek (utazás, 
szállás, étkezés, eszközök stb.) kialakítása mellett tartalmi elő-
készületek is zajlottak. Ennek egyik fontos pontja a szakkol-
légistákból és segítőkből szerveződő 13 kiscsoport volt, mely 
csoportok arra készültek, hogy az amritás tevékenységeket 
– dokumentumok alapján – tematikus plakátokon megjele-
nítsék. A kiscsoportok vezetői (szakkollégisták, PhD hallgatók, 
egyetemi oktatók) előzetesen megkapták az összegyűjtött és 
tematizált amritás anyagokat, és maguk is kereshettek további 
információkat a felkészülés során. A kutatócsoporthoz decem-
berben kapcsolódó egyetemi oktató az adatfelvételi hétvégé-
re kerekasztal-beszélgetést14 készített elő, melynek kérdései 
erősen fókuszáltak az amritás közösség és a személyes életút 
kérdéskörére. Az előkészületek további eseménye volt, hogy 
a megtalált amritás tagokról fellelhető információk plakátokra 
kerültek fényképekkel és egy olyan rovattal, amely arra várt a 
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januári hétvége során, hogy jelenlegi információkkal bővítve 
röviden vázolja fel az egyes tagok életútját.
 A kutatás négy hónapos előkészítésnek szánt szakasza után 
a 2015 januári hétvége keretében lezajlott valamennyi terve-
zett adatfelvétel. Először a kutatás vezetője idézte meg a szak-
kollégisták számára a vizsgált szervezetet képekben, esemé-
nyekben, és beszélt a kutatás céljáról és várható eredményei-
ről. Ez egyben témára hangolást is jelentett azon egyetemisták 
számára (ez a szakkollégisták közel fele), akik eddig még nem 
vonódtak be a kutatásba. A ráhangolás után minden szakkollé-
gista (30 fő) egy-egy mikrocsoportba került, ahol részt vett az 
amritás eseményeket megidéző 13 tematikus plakát elkészí-
tésében. A plakátkészítés három órája alatt a szakkollégisták 
célirányosan és interaktívan gondolhatták át a vizsgált közös-
ség életének egy-egy „szeletét”, melyet szemléletessé tettek 
az eseményeket idéző fotók is. A szakkollégisták „szemszögé-
ből” összerakott amritás múlt plakátjaiból azonnal „kiállítás” is 
készült az épület előcsarnokában. Ez a szöveges-képes kiállítás 
fogadta az érkező Amrita-tagokat – visszaidézve a két évtized-
del előtti eseményeket. A kiállításhoz kerültek azok az előzete-
sen összeállított plakátok is, melyek a régi amritások fényképei 
és húsz évvel ezelőtti adatainak megjelenítése mellett várták 
az azóta eltelt időszakról a személyes kiegészítéseket. A meg-
érkező amritások számára volt idő és lehetőség a szakkollé-
gisták által készített plakátok kiegészítésére, így az „objektív” 
(adatgyűjtésből eredő) információkhoz friss és személyes ki-
egészítések járultak hozzá.
 A hétvége következő eseményeként a készítők levetítet-
ték a digitalizált és tematizált fotókból készített mintegy ne-
gyedórás filmet az amúgy is nosztalgikus hangulatban érkező 
amritások számára, akik az időrendiséget követő filmen lát-
hatták viszont gyermekkoruk meghatározó eseményeit. A ta-
lálkozó késő délutánjában a kérdőívvel készült szakkollégisták 
megkérdeztek minden jelenlévő amritást, és a PhD hallgatók 
is elkészítettek 10 mélyinterjút a kiválasztott személyekkel. Az 
este az amritások és szakkollégisták közös zenélésével, beszél-
getésével telt, mely kötetlen formát nyújtott a két közösség 
találkozására. A következő napon a kerekasztal-beszélgetés 
(fókuszcsoport) zajlott, melyen tíz amritás beszélt a közösség-



18

Amrita az ezredforduló előtt

hez kapcsolódó élményeiről és személyes életútjáról. A fókusz-
csoportként értelmezett kerekasztal-beszélgetésen minden 
szakkollégista részt vett, tehetett fel kérdéseket. A beszélgetés 
videón felvételre került, hogy a teljes beszélgetést írásban is 
rögzíteni lehessen a későbbi feldolgozáshoz. A kutatási eszköz-
rendszert összegyűjtve, információkkal kiegészítve az alábbi 
(1.) ábrán láthatjuk.

1. ábra. A kutatás eszközrendszere

A kutatás következő szakaszaként az adatok rögzítése, kiegé-
szítése és feldolgozása zajlott 2015. február és március hónap-
ban, melyben részt vállaltak a kutatás tématerületeinek felelő-
sei, akik munkáját (interjúgépelés, kérdőíves adatrögzítés) egy 
munkatárs segítette. Ebben a szakaszban pontosításra kerül-
tek a kutatás részegységeit adó elemzési fókuszok és az elem-
zéseket elvégzők köre is. Minden elemző kiscsoport heterogén 
volt a kutatói tapasztalatok szempontjából – szakkollégista, 
mentor, PhD hallgató, illetve egyetemi oktató egyaránt részt 
vett bennük. Fontos kiemelni, hogy a létrejövő kutatói kiscso-
portok valamennyi kutatási eszközt és eredményt felhasznál-
hatták saját nézőpontú elemzésükhöz, melyet az is segített, 
hogy a felvett adatok (dokumentumok, kérdőívek, interjúk, 
fókuszcsoport, adatbázisok) egy közös virtuális oldalon bárki 
számára hozzáférhetők voltak. (2. ábra) 

Dokumentumelemzés (az Amritához kapcsolódó, összegyűjtött írásos anyagokból)

Adatelemzés (amritás adatbázisok és személyes kiegészítésekből született adatok alapján)

Mélyinterjús vizsgálat (kiválasztott amritások – volt diákok és segítők – körében

Fotóelemzés (amritás események közel 3000 fotójának tematizált elemzése)

Kérdőíves vizsgálat (minden megtalált amritás diák kérdőíves megkérdezése)

Facebook-oldal elemzése (azt amritás zárt csoporton megjelenő információk becsatornázása)

Fókuszcsoportos beszélgetés (10 amritás személy kerekasztal-beszélgetése)
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2. ábra. Az elemzési egységek és kutatói eszközeik

Az elemzési szakaszban a kiscsoportok folyamatosan együtt-
működtek, és előrehaladásukat a kutatást vezetők támoga-
tóan követték nyomon. Szintén a kutatásvezetők végezték a 
kiscsoportok munkájának tartalmi összehangolását. Ehhez 
bizonyos pontokon személyes találkozókat szerveztek, illetve 
a Facebookon kialakított zárt csoport működtetésével segítet-
ték a folyamatos információáramlást. Mindennek köszönhető-
en jól látható és tervezhető ütemezésben zajlott az elemzés 
folyamata, melyben a különböző nézőpontból vizsgálódó kis-
csoportok önállóságának megtartása mellett a közös kutatási 
célok és eredmények mentén haladt a munka.

Az Amrita OBK története és társadalmi kontextusa

Inkluzív közösség képekben

Az Amrita komplex tevékenységi köre

Amritás iskolai pályafutások

Projektszemléletű amritás olvasótáborok

Csodalámpa diáklap

Társadalom-földrajzi kontextus 

Az amritás közösség útja

Életutak

Készítette: PhD-hallgató, a kutatás koordinátora

Készítették: WHSz Közösségi Tér vezetője két szakkollégistával 

Készítette: PhD-hallgató a szakkollégisták feldolgozásaira építve

Készítették: Szakkollégisták

Készítették: Szakkollégisták PhD-hallgatóval

Készítették: PhD-hallgató és szakkollégista

Készítették: Szakkollégisták

Készítették: Egyetemi oktató és szakkollégisták

Készítették: PhD-hallgatók

Dokumentumelemzés, interjúelemzés, szakirodalom

Fotóelemzés

Dokumentumelemzés, interjúelemzés

Adatelemzés és Facebook-csoport elemzése

Dokumentumelemzés, interjúelemzés, szakirodalom

Dokumentumelemzés és interjúelemzés

Adatelemzés, statisztikai adatbázis

Kérdőívek elemzése és fókuszcsoportos beszélgetés

Interjúelemzés, fókuszcsoportos beszélgetés
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 A kutatócsoport számára különösen fontos a kutatás záró 
szakasza, az elért eredmények disszeminációja. Az elkészített 
elemzések először egy májusi konferencián15 szervezett szim-
pózium keretében kaptak nyilvánosságot, ahol a kutatási rész-
területeken dolgozó kiscsoportok számoltak be eredménye-
ikről. A kutatásba csak bizonyos pontokon bevonódott szak-
kollégisták mellett olyan kutatók és érdeklődők is hallhattak 
a vizsgálat részeredményeiről, akik a nevelésszociológia és a 
romológia területén járatosak. Ugyanitt egy poszteren is be-
mutatkozott a kutatás, amelyen már a szakkollégiummal ösz-
szevetésben jelentek meg a vizsgált inkluzív cselekvések. Vé-
gezetül az elemzések tanulmányok formájában ebbe a közös 
kötetbe kerületek, mely kötet remélhetően eljut majd minden 
téma iránt érdeklődő szervezethez, személyhez. 
 A következő (3.) ábrán az egyes szakaszok tematikus lebon-
tásával foglaltuk össze a kutatás rendszerét.

3. ábra. A kutatás menetének összegzése

Előkészületek
2014. szeptember–január 2015. február– április2015. január 25–26. 2015. május–július

AdatelemzésAdatfelvétel Disszemináció

A kutatócsoport 
elindítása
– 5 fővel az adat-
gyűjtésre
– Kérdőíves csoport 
csatlakozása novem-
berben
– Interjúcsoport elindu-
lása novemberben
– Tematikus dokumen-
tumelemző csoportok 
decemberben

A kutatócsoporton
– belül kialakulnak 
a stabil adatelemző 
csoportok (9 csoport 
24 fővel),
– kis- és nagycsoportos 
találkozók segítik az 
összhangot.

A kutatócsoportban
– minden szakkollégis-
ta részt vesz,
– bevonódnak egyéb 
kutatók (egyetemi okta-
tók, PhD hallgatók).

Négy  kis csoport 
előadása alkot egy 
szimpóziumot és nyolc 
kis csoport tanulmánya 
kerül a kötetbe

Adatforrások gyűjtése 
és tematizálása 
– Facebook-csoport 
elindítása és működ-
tetése
– Írásos anyagok és 
fotók digitalizálása
– Csodalámpa készíté-
se novemberre
– Dokumentumelemzé-
sek elvégzése

Adatfeldolgozás
– Rögzítés
– Adattisztítás
– További adatok 
gyűjtése
– Másodelemzések 
elkészítése

Dokumentumelemzés
– A szakkollégis-
ták elkészítik a 
tematikus plakátokat  a 
mikrocsoportokban 
– Kiállítás a plakátokból
– Amritások 
plakátkiegészítései

A kutatás bemutatása 
szimpózium keretében 
és poszteren

2015. május 6–9-én a 
„Horizontok és Dialógu-
sok” című nemzetközi 
konferencianapokon 
Pécsen

Adatfelvétel 
előkészítése
– Találkozószervezés
– Felkészülés a 
kérdőívezésre
– Felkészülés a 
mélyinterjúzásra
– Kerekasztal (fókusz-
csoport) szervezése
– Tematikus elemzések 
előkészületei

Tanulmányírás
– A kis csoportok 
összehangolt 
munkájával, egymásra 
épülő tematikák 
szerint a kutatásvezető 
koordinációjával

Adatfelvétel
– Kérdőívezés
– Mélyinterjúk 
elkészítése
– Kerekasztal (fókusz-
csoport

A tanulmányok 
véglegesítése és közös 
keretbe szerkesztése

A kötet a WHSZ 
kiadásában megjelenik 
2015 júliusában.  A 
kötet elektronikusan is 
elérhető.
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Jegyzetek

1   A szakkollégium rövid bemutatását korábbi évben megjelent ta-
nulmányokra támaszkodva tesszük. (Varga 2013, 2014a, 2014b)

2   OM – Phare Program 2002–2003. „A halmozottan hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi integrációjának 
támogatására”.

3   Gandhi Gimnázium, Amrita OBK Egyesület, Collegium Martine-
um, Faág BK Egyesület, Khetanipe Egyesület.

4   A szakkollégiumi „évtized” főbb tevékenységei: roma/cigány 
tárgyú filmklub szervezése a pécsi egyetemisták számára, kö-
zösségi tér kialakítása és fenntartása a szakkollégistáknak, sze-
meszterenkénti romológia szakest megvalósítása, „Esélyegyen-
lőség a felsőoktatásban” tematikájú kutatás, konferencia, kiállí-
tás és kiadvány létrehozása, önkéntesség roma közösségekben, 
felsőoktatásba lépő roma/cigány hallgatók mentorálása stb.

5   Roma Szakkollégiumok támogatása – TÁMOP 4.1.1.D.
6   Az inklúzió szakpolitikája iskolai szinten történő kialakulása 

az „Education For All” elnevezésű és az UNESCO által indított 
mozgalomhoz köthető a nyolcvanas években, mely az elkülö-
nített oktatást felváltva a hatékonyan működő iskoláztatást 
kívánta mindenki számára biztosítani. (UNESCO, 2009) Társa-
dalmi szintre az unió által 2000-ben kiadott „Lisszaboni elvek” 
terjesztették ki a közös térben élők kölcsönös befogadásának 
kívánalmaként az inklúziót – ezzel erősítve a társadalmi kohé-
ziót és megcélozva ezen keresztül a gazdasági prosperitást. 
Az inklúziót sem az UNESCO mozgalma, sem az EU irányelvei 
nem értelmezik „felzárkóztatásként” vagy „felzárkózásként” – 
ahogyan a hazai szakpolitikában az elmúlt húsz évben több-
ször előtűntek ezek a megközelítések. Az inklúzió nézőpontja 
ugyanis a teljes közösségre tekint, ahol a mindenki számára 
elérhető közös térben biztosítottak a személyre szabott és 
méltányos szolgáltatások. 

7   Az integráció során ugyanis a hangsúly azon a személyen van, 
akinek a társadalom segíti a beilleszkedését, de nem feltétlenül 
azzal, hogy maga is változtat a feltételrendszerén – ezt sokkal 
inkább a beilleszkedőtől várja el.

8  Az inklúzió fogalmának történeti alakulását és mai jelentéstar-
talmát az „Inklúzió szemlélete és gyakorlata” című kötetben fog-
laltuk össze (Varga, 2015). Itt olvashatjuk, hogy a fogalom napi 
használata ugyan rendkívül sokféle, azonban a tudományos élet 
és a hozzá kapcsolódó szakpolitika az elmúlt évtizedekben pon-
tosan lehatárolta, hogy az integráció szükséges, de nem elég-
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séges beavatkozása mellett az inklúzió teremti meg a hatékony, 
eredményes és méltányos feltételeket a sikeres együttéléshez, 
együtt-tanuláshoz.

9   A mozgalom alkotta meg az „Inclusive Excellence” (befogadás ki-
válósága) új fogalmát, nyomatékosítva az inklúzió és az intézmé-
nyi működés összefüggését. (www.aacu.org) 

10   Ez különösen fontos, mivel csak elvétve találhatunk olyan hazai 
kutatásokat, melyek egy „emberöltőnyi” időtávlatból tekintenek 
egy program hatására a benne résztvevők személyes életútján 
keresztül. Az Amrita Egyesület indításakor Liskó Ilona Lépés-
hátrányban című kötetében olvasható kutatás jelentett fontos 
kiinduló pontot az amritás tevékenységek kialakításában (Liskó, 
1989). Liskó ugyanis azt találta, hogy az iskolázatlan szülők (mun-
kás, paraszt) gyermekei, akik a szocialista rendszer támogatásá-
val többlépcsős mobilitáson mentek keresztül, személyes éle-
tükben kevésbé voltak sikeresek. Gyökértelenné váltak, nagyobb 
arányú volt körükben a deviancia, és gyermekeik sokszor ismét 
alacsony iskolázottságúak lettek. A jelenség hátterében vélhető-
en az inkluzív környezet hiánya állt, és egyúttal az egyéni mobili-
tással járó asszimilációs kényszer nehézségét is jelezte.  

11   A közoktatás magasabb iskolatípusaiból méltánytalanul kiszoru-
ló tehetséges, szociális hátrányokkal küzdő, jórészt roma/cigány 
fiatalok kulturális, lelki, tanulmányi és szociális igényei mentén 
formálódtak azok az amritás támogató tevékenységek, melyek a 
kezdetektől (1993) erőteljesen beágyazódtak a „self-help” jelle-
gű közösségbe. Így fejlődött organikusan – a közösség tagjai által 
– az az inkluzív rendszer, melynek létjogosultságát az indulást kö-
vető években a tevékenységek és diáklétszám ugrásszerű bővü-
lése bizonyította. Később az Amrita tapasztalataiból is merített 
a tanodaprogramok névadója, a „Józsefvárosi Tanoda” 1998-as 
indulásakor, illetve az ezredfordulót követően az európai uniós 
finanszírozású (Phare, HEFOP, TÁMOP) tanoda pályázatai olyan 
típusú tevékenységrendszer állami támogatással történő elter-
jesztését célozták, amelyek az Amritában már sikerrel működ-
tek. Láthatóan az Amrita „módszertana” visszaköszön a későbbi 
civil és állami támogatású tanodák munkájában, így bár a kötet-
nek nem tárgya a jelenlegi tanodaprogramok elemzése, azonban 
úgy véljük, hogy az Amrita megkerülhetetlen viszonyítási alap a 
tanodák majdani értékeléséhez – szakmai és pénzügyi hatékony-
sági szempontból egyaránt. Ehhez is hozzá kíván járulni kutatás. 

12   „Amrita OBK az ezredforduló előtt” elnevezésű zárt csoporthoz 
a vizsgálat első 6 hónapja alatt „hólabda” módszerrel egyre töb-
ben csatlakoztak (N:100).
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13   A Csodalámpa az Amrita Egyesület diáklapja volt, melyet rend-
szeresen megkaptak a tagok mindenféle aktuális információk-
kal, többek között a különböző közös rendezvényekre (pl. hétvé-
gi program és nyári tábor) való invitálással. 

14   A kerekasztal-beszélgetést a kutatás során „fókuszcsoportos in-
terjúként” használta a kutatócsoport.

15   Horizontok és Dialógusok című négynapos Nemzetközi Konfe-
rencia, melyet a PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudo-
mányi Doktori Iskolája és Neveléstudományi Intézete (beleértve 
a Romológia Tanszéket) szervezett. 
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Az Amrita Orientációs Baráti Kör 
történetének és működésének bemutatása 

Bevezetés 

A tanulmány célja az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület 
(Amrita OBK Egyesület) történetének bemutatása, illetve az 
egyesület megalakulásának hátterében álló társadalmi folya-
matok feltárása. Elsőként a hazai rendszerváltás utáni évtizedre 
jellemző társadalmi kontextus leírására teszünk kísérletet, majd 
az Amrita OBK Egyesület rövid történetét és jellemzőit ismertet-
jük. Az írás elsődleges forrásként a Wlislocki Henrik Szakkollégi-
um keretein belül megvalósuló Amrita-kutatás − elsősorban a 
dokumentumelemzéshez és az egyesületi alapítókkal, diákokkal 
készített szóbeli kikérdezéshez köthető − eredményeire, másod-
lagos forrásként a témával és a rendszerváltás utáni oktatási 
helyzettel foglalkozó tanulmányokra támaszkodik. 

Társadalmi háttér

A 20. század végén lezajló rendszerváltás gazdasági és társa-
dalmi átalakuláshoz vezetett. Gazdasági szempontból folya-
matosan zajlott az állami vagyon magánkézbe juttatása (pri-
vatizálása), melynek során a mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek egyéni és kisvállalkozások lettek, illetve a nehéziparra 
épülő nagyipar helyét a kevesebb munkaerőt igénylő iparágak 
vették át (Valuch, 2010). Ezek a változások a foglalkoztatás és 
a munkaerőpiac átalakulását eredményezték, melynek kö-
vetkezményeként egyre több ember maradt munka nélkül. 
Az 1990-es években az aktív keresők aránya jelentősen csök-
kent, így a jómódban élők és az alsóbb társadalmi csoportok 

CSiGi Júlia
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közötti társadalmi differenciálódás egyre növekedett. Jelentős 
hátrányba kerültek azok a családok, melyek vidéken, kisebb 
településeken éltek, mivel a képzetlenségen kívül a közlekedés 
problémái, illetve a fejletlen infrastruktúra is megnehezítette 
a falusi emberek mindennapjait (legfőképpen a munkaerő-pi-
aci elhelyezkedést). Elmondható, hogy a rendszerváltás átfor-
málta a társadalmi esélyegyenlőség lehetőségeit. 

Társadalom és oktatás

A rendszerváltás következtében kialakult társadalmi, gazdasá-
gi változások a társadalomban lévő egyenlőtlenségek növeke-
dését eredményezték, ami az oktatás területén is érezhetővé 
vált. A 20. század végi oktatási intézményrendszer az adott tár-
sadalmi érdekek mentén szerveződött, ami elősegítette a tár-
sadalmi különbségek további konzerválását. A 90-es évek első 
felében az oktatási expanzió még nem vált tömeges méretűvé 
(Halász, 2002:93), így a hátrányokkal küzdő1 vidéki települé-
sek fiataljai kisebb eséllyel kerültek be érettségit adó középfo-
kú oktatási intézményekbe. A nagyobb városokban található 
magas presztízsű középiskolák a jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkező diákok felvételét biztosították – ebből következett, 
hogy az iskolai továbbtanulás nagymértékben településfüggő-
vé vált. A kistelepülések alacsony presztízsű iskoláiban végzett, 
alsó társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók kis eséllyel lép-
hettek be egy minőségi képzést nyújtó középfokú intézménybe 
(Gazsó, 2006). Az általános iskolára épülő középfokú oktatás 
olyan bemeneti szelekciós eljárásokat alkalmazott, melyek a 
társadalmi különbségek konzerválását erősítették.
 Az 1990-es évek második felében elinduló oktatási expan-
ziótól a szakemberek a társadalmi egyenlőtlenségek mérsék-
lődését várták, ami az alapfokú iskolarendszerben megjelenő 
esélyegyenlőséget segítette volna elő. Ennek ellenére a merev, 
hierarchizálódó oktatási rendszer a rendszerváltást követően 
sem járult hozzá a fiatalok státuszváltásához, pozitív státusz-
esélyeihez (vagyis a mobilitás egyéni és kollektív folyamatá-
hoz), mivel – a társadalmi mobilitás megvalósítása helyett − a 
struktúra újratermelését segítette elő. 
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 Gazsó Ferenc szociológus az 1990-es években kezdődő ok-
tatási expanzió hatását vizsgálta. Kimutatta, hogy a közép- és 
a felsőfokú intézményeket érintő expanzió ellenére az iskola-
rendszer a megmaradt szelekciós mechanizmusok révén to-
vább generálja, és egyes szegmensekben tovább növeli az alsó 
társadalmi rétegek hátrányait. „Az iskolarendszer társadalmi 
áteresztőképessége a középfokú oktatás és a felsőfokú képzés 
látványos expanziója ellenére sem változott kedvezően” (Ga-
zsó, 2006:211).
 A középfokú oktatás kiszélesítése kevésbé érte el azokat a 
kirekesztett fiatalokat, akik hátrányos társadalmi helyzetükből 
kifolyólag a nagyvárosoktól és azok oktatási intézményeitől 
messze éltek, többségükben kistelepüléseken. Magyarorszá-
gon az 1990-es évek elején már megjelentek olyan törekvé-
sek, melyek hátrányos helyzetű gyermekek iskolai támoga-
tását tűzték ki célul. A közösségek, szervezetek többsége a 
Dél-Dunántúlon, főképp Baranya megyében tevékenykedett, 
a társadalmi igényeket szem előtt tartva – ez okból minden 
intézmény sajátos, egyéni működést valósított meg a kitűzött 
célok érdekében. 

„A hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó középiskolai intéz-
mények a kilencvenes évek elejétől napjainkig sajátos fejlődési 
utat jártak be, a különböző intézmények jellemzően egymás-
ból/egymásra építkezve szerveződtek, így az egyes intézmény-
típusokban megtalálhatók a korábbi intézmények működési 
jellemzői is.” (Virág, 2009:102)

Esélyteremtési kezdeményezések 
Baranya megyében

A rendszerváltás utáni évtizedben a hazai oktatási rendszernek 
nagy kihívást jelentett a társadalomban egyre növekvő sze-
génység, vagyis a lesüllyedt társadalmi csoportok arányának 
emelkedése. Ebből kifolyólag oktatáspolitikai feladattá vált a 
hátrányos helyzetben élők esélyegyenlőségének segítése. Az 
1990-es évek elején az oktatáspolitika alig foglalkozott a roma/
cigány kisebbséget érintő kérdésekkel, azonban 1994–1995-
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ben már megjelentek olyan projektek, melyek célként tűzték ki 
a hátrányos helyzetű és/vagy a cigány származású személyek2 
támogatását, esélyteremtését (pl. a külföldi forrásokra épülő 
Soros Alapítvány roma oktatási programjai) (Halász, 2010). 
Magyarországon számos kezdeményezés indult el, a létrejött 
programok megvalósítói pedig a társadalmi igényekre reagál-
va alakították ki koncepcióikat és szervezeti működésüket. 

Magyarmecskei Általános Iskola

Az 1980-as évek végén Baranya megyében már az oktatási ex-
panzió és egyéb külföldi támogatások előtt megjelentek olyan 
törekvések, melyek a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásá-
ra, társadalmi beilleszkedésére fókuszáltak. A Magyarmecskei 
Általános Iskolában dolgozó pedagógusok a gyermekközpontú 
tanulási/tanítási módszerek gyakorlati megvalósítására töre-
kedtek. Céljuk egy olyan intézményi közösség megteremtése 
volt, amelyben az eltérő, különféle szociokulturális háttérből 
érkező fiataloknak esélyük nyílhat a továbbtanulásra. Pozsgay 
Imre akkori államminiszter kitüntetésben részesítette a tan-
testületet. Magyarmecskén nagyobbrészt roma/cigány szár-
mazású fiatalok tanultak.
 Az iskolában kiemelt figyelmet kaptak az egyéni és cso-
portos foglalkozások, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, 
az idegen nyelvek elsajátítása, illetve a diákok, a szülők és a 
pedagógusok között lévő bizalmi légkör kialakítása. A Ma-
gyarmecskén tanuló diákok tanulmányi eredményei javultak, 
az osztályok számos új ismerettel, jártassággal gazdagodtak. 
Ennek ellenére az iskolában végző fiatalok közül csak kevesen 
tudták megszerezni a középfokú végzettséget, a középiskolá-
sokat segítő közösségi háló hiánya miatt. 

Gandhi Gimnázium és Kollégium

A magyar oktatáspolitika – a társadalmi kihívásokra reagálva 
− a rendszerváltás utáni években teret engedett az első cigány 
nemzetiségi középfokú oktatási intézmény megszervezésének. 
Ennek jelentősége nemzetközi szinten is tetten érhető: az el-
indított Gandhi Gimnázium és Kollégium Európa első cigány 
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nemzetiségi, érettségit adó iskolája. A gimnáziumot megelőzte 
a Gandhi Alapítvány megalapítása (1992. április 11.), melynek 
tagjai célként tűzték ki a nemzetiségi középfokú intézmény 
előkészítését és elindítását. Ennek folyamatát megkönnyítette 
az 1993-as Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló tör-
vény3 megjelenése, melyben a cigányság bekerült a Magyar-
országon élő honos népcsoportok, vagyis kisebbségek közé. 
Az Alapítvány Pedagógiai Munkacsoportja közreműködött a 
szervezési, a tartalmi és toborzással kapcsolatos feladatokban. 
A munkacsoport tagjai – a toborzás érdekében – elsősorban 
kistelepülések általános iskoláival vették fel a kapcsolatot. A 
Gandhi Alapítvány – a Soros Alapítvány támogatásával − nyári 
táborokat szervezett, hogy a leendő gimnazisták megismerjék 
egymást és a pedagógusokat. Ezenkívül a táborok jó alkal-
mat biztosítottak a tanévre való felkészülésre is. A hatosztá-
lyos4 Gandhi Gimnázium első évfolyama 1994-ben kezdte 
meg tanulmányait. A tanári kar több pedagógusa előzőleg a 
magyarmecskei iskolában dolgozott és szerezte tapasztalata-
it, így az ott kialakított szemléletmód és módszertár szintén 
megjelent a gimnázium életében. Az intézmény fontos felada-
taként tekintette, hogy minél több cigány származású fiatalt 
juttasson el az érettségi megszerzéséig (vagyis az érettségi felé 
törte át az utat), de a célcsoportba nem fért bele minden te-
hetséges cigány tanuló. A hatosztályos Gandhiba való tobor-
zás, a falusi iskolalátogatások, illetve a családlátogatások során 
az iskola munkatársai egyre több olyan hetedik-nyolcadik év-
folyamos diákkal találkoztak, aki életkora miatt nem vehetett 
részt a gimnáziumi képzésben. 

Amrita Orientációs Baráti Kör (Amrita OBK Egyesület)

A Gandhi Gimnázium dolgozói 1993 és 1994 nyarán − pályá-
zati támogatással − tematikus táborokat szerveztek azoknak a 
fiataloknak, akik tovább szerettek volna tanulni Pécs valamely 
középiskolájában. A táborok a felkészítés mellett a közösség-
építésre is nagy hangsúlyt fektettek (ilyen volt például az első 
pályaorientációs célú olvasótábor). Így kialakult egy kis csapat, 
amelynek tagjai a tanév során is tartották egymással a kapcso-
latot, diákklub formájában.
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Az igényekre reagálva az 1994-es tábor utolsó napján megala-
kult az Amrita5 Orientációs Baráti Kör (Amrita OBK Egyesület), 
mely − a 90-es évek elején egyedülállóként − feladatának te-
kintette a hátrányos helyzetű és/vagy cigány származású fia-
talok komplex, iskolán kívüli támogatását. A baráti kör tagjai 
között voltak azok a diákok, akik életkoruk folytán nem ta-
nulhattak a Gandhi Gimnáziumban, de felvételt nyertek Pécs 
valamely más középfokú intézményébe. A már Pécsre került 
fiatalok az iskolán kívüli időszak jelentős részét az egyesület 
befogadó és családias színterein töltötték, a Pécsre készülők 
pedig hétvégente vagy nyári táborokban találkoztak idősebb 
társaikkal. Az első tanévben az egyesület tanárai6 a Gandhi 
Alapítvány Kollégiumába kérték az amritás diákok elhelyezé-
sét, így – a több közösen eltöltött idő eredményeként − a dél-
utáni időszakban lehetővé vált a megfelelő segítségnyújtás. Az 
amritás diákok a tanulás mellett hetente megrendezett prog-
ramokon vehettek részt (diákklub, kulturális programok, nyelv-
órák, pályaorientáció), melyek még jobban összekovácsolták a 
közösséget. A diákok szerkesztésével kéthavonta jelent meg az 
egyesület diáklapja, a Csodalámpa újság, mely  a pályaorientá-
ció mellett − a falvakban élő hetedik-nyolcadik osztályos tanu-
lókkal való kapcsolattartás fontos eszközét jelentette (Derdák, 
Keczer és Varga, 1995).

„A Gandhiban létrejött és tehetséggondozó kollégium névre 
keresztelt részleg (röviden: az amritások) speciális programjá-
val lelki, kulturális, szociális és tanulmányi hátteret biztosított 
a diákok számára.” (Varga, 1999:60)

Az Amrita OBK Egyesület az első év után indult el az önálló-
sodás útján. 1995-ben az egyesület kiköltözött a Gandhi Kol-
légiumból, és a Soros Alapítvány támogatásával családi házat 
bérelt Pécs belvárosában. Bár az évek során többször megis-
métlődött a költözködés, az egyesület vezetői mindig fontos-
nak tartották, hogy a közösségi ház könnyen megközelíthető 
legyen az amritás diákok számára. Az Amrita Orientációs Ba-
ráti Kör több olyan tevékenységet is folytatott, amely megha-
ladta a diákszervezet kereteit. Ezt követően jött létre a Gali-
lei Alapítvány, mely a szakemberek munkájának szervezését  
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(a különböző iskolákban, óvodákban folytatott nyelvi felzárkóz-
tató, valamint cigány nemzetiségi programok koordinálását), a 
tehetséges diákok kiválasztását, illetve a kutatások, szakmai 
anyagok és a könyvek megjelentetését végezte. Az Amrita ala-
pító szervezetként, tanár és diák aktivistái pedig dolgozókként 
és önkéntesekként vettek részt a Collegium Martineum létre-
hozásában.
 Az Amrita OBK Egyesület a 2000-es évek elejéig aktívan 
folytatta tevékenységét, a nyári tematikus táborok évenként 
(néha többször is) megrendezésre kerültek. A Soros Alapítvány 
évekig aktívan támogatta az egyesület szakmai tevékenysége-
it. Az Amritában kifejlesztett módszertan megjelent az ország-
szerte sikeres tanodai mozgalom kiadványaiban és gyakorlatá-
ban, valamint más, hasonlóan indiai neveket viselő szerveze-
tek munkájában (Bhim Rao Egyesület, Dzsaj Bhím Közösség, 
Dr. Ámbédkar Gimnázium).

Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó 
Kollégium

Az Amrita OBK Egyesület 1995-ben kiköltözött a Gandhi Gim-
názium kollégiumából, így a Pécsen tanuló, kisfalvakból érkező 
diákok kollégiumi szálláslehetősége megszűnt. 

„A napi tapasztalatok azt mutatták, hogy a sok diáknak ele-
gendő a jól működő »amritás« háttér, azonban néhány fiatal 
esetében csak a szorosabb kapcsolat, a napi odafigyelés-segí-
tés lehet eredményes.” (Varga, 1999:62)

A hosszú ideje együtt dolgozó megvalósítók nekifogtak egy 
újabb tehetséggondozó kollégium létrehozásának. A Colle-
gium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium a 
német katolikus egyház Renovabis segélyszervezetének se-
gítségével jött létre Mánfán, családias falusi környezetben. 
A kollégium alapítói valóságos esélyteremtésre törekedtek, 
melynek révén a Dél-Dunántúl régióban élő hátrányos helyze-
tű, elsősorban cigány származású fiatalok jó hírnevű, minőségi 
oktatást nyújtó középfokú intézményekben szerezhetik meg az 
érettségi bizonyítványt. 
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Az intézmény az 1996–1997-es tanévben indult el a mánfai 
katolikus plébánia épületében, míg el nem készült a felújított/
átépített épület, mely harminc-negyven főt fogadott be. A kol-
légiumban dolgozó szakemberek a Dél-Dunántúl régió kisebb 
településeit látogatva keresték fel az érettségizni vágyó fiata-
lokat, invitálva őket a tehetséggondozó kollégiumba. A közös-
ség életében fontos szerepet játszott a diákok és a kollégiumi 
nevelők közötti demokratikus viszony kialakítása, illetve a szü-
lőkkel és a tanulók középiskolai pedagógusaival való kapcsolat-
tartás (iskola- és családlátogatások), a pályaválasztás és az ez-
zel kapcsolatos tanácsadás, a közös programok megszervezé-
se, a nyáron megvalósuló tematikus táborok lebonyolítása és a 
tanulmányi támogatásokkal, egyéb ösztöndíjakkal kapcsolatos 
segítségnyújtás (adminisztráció, ügyintézés). Az intézmény 11 
évig működött, ez idő alatt több száz fiatal továbbtanulásához 
járult hozzá. A diákok többsége (50-80%) már az első három 
évet tekintve továbbtanult valamely főiskolai vagy egyetemi 
képzésen (Dezső, 2010). 2008-ban a tehetséggondozó kollé-
gium bezárta kapuit, a vezetők nyilatkozata szerint financiális 
problémák miatt. 

Kis Tigris Gimnázium

A Kis Tigris Gimnázium a 2004–2005-ös tanévben kezdte meg 
működését az Amrita pécsi székházában és Baranya megye 
cigány falvaiban, Gilvánfán, Pettenden és Alsószentmárton-
ban, „második esély” típusú intézményként. A középfokú is-
kola megálmodói és létrehozói a Tan Kapuja Buddhista Egy-
házat kérték föl fenntartónak. A szervezők célja az oktatási 
rendszerből lemorzsolódó hátrányos helyzetű és elsősorban 
cigány/roma származású fiatalok érettségihez és piacképes 
végzettséghez segítése (egyéni fejlesztés, tehetséggondozás, 
nemzetiségi oktatás). Az iskola létrehozása előtt a település 
lakói nagyrészt alapfokú végzettséggel rendelkeztek, és kevés 
esélyük volt középfokú intézménybe kerülni. A szerencséseb-
bek többsége a hiányzó támogatói háttér miatt hamar, már az 
első tanévben lemorzsolódott. Erre a közösségi, társadalmi 
problémára reagáltak az Amrita szakemberei és volt diákjai, 
amikor a buddhista egyház szervezeti keretében elindították 
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a gimnáziumot, nappali és esti tagozaton (Virág, 2009). Az ok-
tatási intézmény elnevezése Dr. Ámbedkar7 indiai származású 
politikus filozófiájára utal, miszerint az oktatás és az iskola ha-
sonlatos a tigristejhez. A buddhista világnézet megjelenik az 
iskola működésében (elfogadás, tolerancia, az erőszak teljes 
mértékű elvetése), de vallási elkötelezettségre nem kéri tanu-
lóit (Dezső, 2010). 

Dzsaj Bhím Közösség

E buddhista vallási közösség az Amrita székhelyén alakult meg 
2007 nyarán, s azóta is az Amrita OBK Szabadság úti épületé-
ben tartja székhelyét. A szerveződés a régi amritás diákok által 
létrehozott legnagyobb oktatási intézmény fenntartója lett. A 
Dzsaj Bhím Közösség által fenntartott Dr. Ámbédkar Iskola a 
Baranya megyei Mágocson, a borsodi Sajókazán és Alsózsol-
cán 2007 óta több száz diákot iskolázott be, és több mint száz 
diákot juttatott el a 8. osztályos, illetve az érettségi bizonyítvá-
nyig. Az Amrita self-help elvéből kiindulva, Dr. Ámbédkar indiai 
mozgalmának struktúrájára építve tehát az Amrita volt diákjai 
hozták létre az egyetlen olyan nagy közintézményt Magyaror-
szágon, amelynek tulajdonosi szervezetét, szakmai döntésho-
zó testületeit teljes egészében cigány szakemberek működte-
tik (Derdák, 2011). 
 A Dél-Dunántúlon működő szervezetek több száz hátrá-
nyos helyzetben lévő fiatal tanulmányát támogatták, kis kapa-
citásuk miatt azonban a hátrányokkal élő fiatalok kevés hánya-
dával kerültek kapcsolatba. Ennek okán az intézmények − mint 
az egyéni mobilitás csatornái − csupán a szerencsésebb fiata-
lok tanulmányi előmenetelét és sikerességét tudták segíteni. 

Az Amrita Orientációs Baráti Kör 
tevékenységének kifejtése

A tanulmány következő fejezete az Amrita Orientációs Baráti 
Kör működésének feltárására törekszik a pedagógiai, szakmai 
koncepciók és a megvalósított programelemek bemutatásán 
keresztül. 
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Az Amrita OBK Egyesület diákjai Dél-Dunántúl kisebb települé-
seiről érkeztek Baranya megye megyeszékhelyére az érettségi 
bizonyítvány megszerzésének reményében. A rendszerváltás 
utáni években vezetett statisztikák jól mutatják, hogy Pécsett a 
cigány származású, érettségivel rendelkezett személyek száma 
nem haladta meg az öt főt. Továbbá kutatások hívták fel a figyel-
met arra a tendenciára, miszerint a középfokú intézményekbe 
bejutott, legfőképpen a kisfalvakban élő roma/cigány származá-
sú fiatalok magas arányban morzsolódnak le az oktatás első tan-
évében (Forray és Hegedüs, 2003; Liskó, 2002). Ebből kifolyólag 
az egyesület alapítói olyan inkluzív, befogadó közösség létreho-
zására kötelezték el magukat, amelynek célja a hátrányokkal 
küzdő, kistelepüléseken élő és/vagy cigány származású fiatalok 
továbbtanulásának komplex segítése, támogatása.

Pedagógiai, szakmai koncepció

Az Amrita Orientációs Baráti Kör szakmai koncepciójában két 
dimenzió jelent meg hangsúlyosan: 

– az interkulturális elemek előtérbe helyezése (a tanulók 
családi gyökereinek elismerése és tiszteletben tartása);
– a közösségi identitás erősítése (a diákok közötti viszony, 
bizalom elmélyítése).

A koncepció középpontjában maga az egyén/individuum és 
az őt befogadó környezet állt. A társadalom fontos alapköve 
a család, amely a személyes, ezáltal a szociális kapcsolatok, 
így az egyéni és közösségi identitás kialakulásának elsődleges 
színtere. A családban elsajátított értékrendszer, illetve a tár-
sadalom elvárásaihoz való alkalmazkodás a közösségben való 
sikeresség előfeltétele. Ebből következik, hogy az adott cso-
portban használt normarendszer és elvárt gondolkodásmintá-
zat generációkon keresztül tovább öröklődik. 
 A szocializáció második fontos színtere az intézményrend-
szer (a gyermekkor szempontjából a bölcsőde, az óvoda és 
az iskola), ahol a családi háttér jelentősen meghatározza az 
egyén kortárs közösségbe való beilleszkedését, illetve az adott 
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intézmény keretei között átélt sikereket, kudarcokat. Az isko-
lai intézmény elvárt normarendszerrel rendelkezik, ami nem 
minden esetben azonos a családban elsajátítottakkal. Minél 
kisebb a lefedettség a családi és az intézményi elvárások kö-
zött, annál kisebb az esélye annak, hogy a tanuló sikereket tud 
elérni az iskolában (Varga, 2008:15). A családok és az oktatási 
intézmények eltérő szociokultúrája miatt az Amrita közössége 
célként fogalmazta meg az iskola által elvárt normák, képes-
ségek, készségek, kompetenciák fejlesztését. A megvalósítók 
emellett lényegesnek tartották az otthonról hozott kultúra 
pozitív értékelését, megbecsülését, így az egyesület életében 
számos formában megjelentek interkulturális elemek és iden-
titást erősítő tevékenységek. 

Közösségépítés 

Az egyesület mindennapjaiban az egyén képességeinek, tudá-
sának és identitásának formálásán túl fontos szerepet játszott 
az új, kortárs közösséghez való tartozás, a közösségtudat ki-
alakítása, ami a diákok társadalmi kapcsolatainak (kapcsolati 
hálójának) bővítését eredményezte. A családtól messze tanu-
ló fiatalok olyan megtartó, motiváló közösséghez tartozhat-
tak, melyben hasonló tapasztalatokkal rendelkező társaikkal 
köthettek barátságokat, ezzel pótolva a családi közeget. Az 
egyesület megvalósítói ennek tudatában törekedtek a csa-
ládias légkör kialakítására és a diákok szükségleteinek betöl-
tésére. Több egykori diák szerint tanáraik és segítőik − a le-
hetőségekhez mérten − a legjobb körülményeket igyekeztek 
megteremteni a fiatal csapat tagjai számára (pl. tanulásra és 
közösségi életre alkalmas hely biztosítása, tanulmányi felkészí-
tés, mentorálás, ügyintézés). A közösség megtartó ereje mel-
lett jelentős a tanulók kapcsolati hálójának szélesítése. A kap-
csolati háló fontosságát jelzik az egyének közötti viszonyokban 
jelentkező erőforrások, melyek nagymértékben befolyásolják 
a tanuló boldogulását. Ezek a közösségi erőforrások társadal-
mi tőkének8 tekinthetők, melyek jellemzően a csoporthoz való 
tartozáson alapulnak (pl. rokonok, iskolai kapcsolatok, mun-
katársak). Minél kisebb és passzívabb egy személy kapcsolati 
tőkéje, annál nehezebb a társadalomba való előrejutás és sike-
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resség. Az egyesület tanulói jellemzően kisfalvakból érkeztek, 
családjaik nem rendelkeztek széles társadalmi kapcsolatokkal. 
Ez okból lényeges szempont volt a fiatalok társadalmi tőkéjé-
nek gyarapítása, melynek lényeges forrása – mint összekötő 
elem − a bizalom kialakítása, fenntartása. 

A társadalmi bizalom erősítése

A 20. század második felében számos kutatás foglalkozott 
a bizalom társadalmi hasznával (Csermely és mtsai, 2009; 
Skrabski és Kopp, 2007). Az egymással való kooperáció alap-
ja a társadalmi szabályok és az erkölcsi értékek megléte (mint 
a tisztesség, megbízhatóság, kölcsönösség), amelyek hatása 
a gazdasági helyzetre és a társadalmi tőke képződésére is ki-
terjed. A magyar társadalom hálózata egy viharverte pókháló-
hoz hasonlítható, melynek bizonyos csomópontjai (norma- és 
értékrendszerek) már elszakadtak egymástól. A megoldáshoz 
vezető út egyik színtere maga az oktatás/iskola, melyben a 
rendszeresen ismételt kölcsönösségi helyzetek, feladatok a 
társadalom bizalmi hálójának újraszövését segítik elő a jövő 
generációjában. A bizalmi csomópontok felkutatása és fel-
mutatása a társadalmi normák és erkölcs megszilárdulását 
eredményezhetik, ami a társadalmi tőke működését segíti elő 
(Csermely és mtsai, 2009). A rendszerváltást követően a tár-
sadalmi bizalom helyreállítására való törekvés kevésbé jelle-
mezte az oktatási intézményeket, ennek pótlására a civil szféra 
közösségei tették meg az első lépéseket.

Önsegítő, kortárs segítő szemléletmód

Az Orientációs Baráti Kör tagjai között lévő bizalom megerő-
södését segítette elő egy önsegítő (self-help) közösség létre-
hozása, mely nagy hangsúlyt fektetett a kortárs segítés9 (peer-
helping) gyakorlati megvalósítására. Az egyesület alapítói a 
rendszerváltást követően olyan tanulmányok után kutattak, 
melyek a hatékony támogatói közösségek működésével fog-
lalkoztak. A szakmai koncepció, attitűd kialakításában fontos 
szerepet töltött be a rehabilitációval kapcsolatos self-help cso-
portok külföldi és hazai szakirodalma, mely az önsegítő cso-
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portokat azonos problémával küzdő, kölcsönös segítségnyúj-
táson és felelősségvállaláson alapuló közösségekként definiál-
ta (Csepeli, 2014; Gerevich, 1983; Katz és Bender, 1990). Az 
önsegítő csoportok tagjai átélhetik az azonos problémákkal, 
nehézségekkel küzdő személyek segítségnyújtását, támoga-
tását, így a közösség lehetőséget biztosít az egyéni élettérből 
és szerepekből való kilépésre, a problémák közösségen belüli 
megosztása pedig a valahová tartozás érzését erősíti. Az ön-
segítő és a kortárs segítő csoport tagjai hasonló értékrend-
szerrel, illetve hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, ezáltal 
a csoport fenntartja tagjai értékét és normarendszerét (Rácz, 
2008). Az Amrita OBK Egyesületben az önsegítő és a kortárs 
segítő szemléletmódnak megfelelően a nagyobb diákok fe-
lelősséget vállaltak a kisebbekkel való tanulásban, továbbá a 
baráti kör munkáját több főiskolás, egyetemista önkéntes se-
gítette, jó példát nyújtva a középiskolás tanulók számára. Ők 
az iskolára való felkészítés mellett mentori szerepet is betöl-
töttek.

Tanulásszervezés

Az Amrita OBK Egyesület tevékenységeit, programjait minden 
alkalommal tudatos szakmai tervezés előzte meg. Az egye-
sület pedagógiai koncepciójában és gyakorlatában egyaránt 
megjelent az egyéni felkészítés, illetve a csoportos tanulás-
szervezési technikák alkalmazása. A tanárok előnyben része-
sítették azokat a módszereket, tevékenységeket, amelyek 
lehetőséget teremtettek a tanulók együttműködésére, a vita-
kultúra fejlesztésére és az önálló ismeretszerzésre. A nagyobb 
közösségi programokon a diákok − a kooperatív tanulásszerve-
zés keretei között − élményalapú, interaktív projektfeladatokat 
teljesítettek (a résztvevők érdeklődési körének figyelembevé-
telével). A pedagógusok és a mentorok nagy hangsúlyt fektet-
tek a kooperatív tanulásszervezés alapelveire, mint az egyéni 
felelősségvállalásra (a felelősségtudat erősítésére), az építő 
egymásrautaltságra, a párhuzamos interakcióra és az egyenlő 
hozzáférésre.
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Szervezeti tagok

Az Amrita OBK Egyesület megvalósítói közé sorolhatók a kö-
zösség vezetőségi tagjai (egyesületi elnök, titkár), a diák elnök, 
az óraadók, a mentorok, az önkéntesek és maguk a középisko-
lás diákok. A kutatócsoport által vizsgált időszakban, 1993 és 
2000 között több mint száz-százötven diák és önkéntes fordult 
meg a közösség életében.

Közösségi Ház

Az egyesület egyik legfontosabb célként határozta meg a fo-
lyamatosan nyitva tartott − a tanulásra és a szabadidő hasznos 
eltöltésére alkalmas − közösségi ház működtetését, mely köny-
nyen megközelíthető a Pécsett tanuló amritás diákok számára. 
Ez okból a közösségi ház vezetői mindig arra törekedtek, hogy 
az amritások székhelye mindig a belvárosban vagy annak kö-
zelében legyen. 
 A közösség elsőként a Gandhi Gimnázium kollégiumi részle-
gén működött, majd 1995-ben átköltözött egy kétszintes csalá-
di házba (Pécs belvárosába), amit a Soros Alapítvány támoga-
tásával bérelt. A tulajdonos egy évre rá eladta az épületet, így 
a baráti kör egy másik helyszínen folytatta tevékenységét. 1996 
és 1998 között négyszer változott meg a közösségi ház helyszí-
ne, amíg 1998 tájékán az egyesületnek lehetősége adódott egy 
nagyobb ingatlan megvásárlására. A vizsgált időszakban a bará-
ti kör közösségi házainak fenntartása − a Gandhi Gimnáziumból 
való kiköltözés után − pályázati forrásból történt.
 A közösségi tér számos szolgáltatásnak, tevékenységnek 
adott helyet. A „Nyitott Ház” Program folyamatos elérhető-
séget és nyitva tartást biztosított az amritások számára, az 
„Interkulturális Programok” és az évközi diákklubok különbö-
ző korosztályú, érdeklődésű diákok részére valósítottak meg 
szakköröket, délutáni elfoglaltságokat. A Csodalámpa c. újság 
mint az amritás tanulók diáklapjának szerkesztése és kiadása 
is a közösségi térhez köthető.
 Az Amrita OBK Egyesület mellett működő Galilei Alapít-
vány programjai, képzései is a közösségi házban kaptak helyet, 
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mint például az akkreditált romológiai tanártovábbképzés, az 
egyetemi előkészítés, a „Munkanélküliek cigány szociális gon-
dozó” képzése, illetve a „Szakmai műhelymunka”, melynek 
keretei között kutatások, szakmai anyagok, könyvek kerültek 
kiadásra. 
 

Tevékenységek

Az Amrita OBK Egyesület a vizsgált időszakban évről évre egy-
re több tevékenységet folytatott a társadalmi igényekre rea-
gálva. Jelen fejezet a főbb tevékenységek rövid bemutatására 
törekszik.

Pályaorientáció – tehetségkutatás – nyomonkövető hálózat 

Az egyesület szakemberei feladatuknak tekintették a hátrá-
nyos helyzetű, kistelepüléseken élő tehetséges fiatalok esély-
teremtésének javítását, ez okból a Gandhi Alapítványhoz köt-
hető Tehetségkutató Hálózat elindítói Mozgó Pályaválasztási 
Tanácsadó Hálózatként folytatták az elkezdett munkájukat, 
mely a Dél-Dunántúlon, kisfalvakban élő diákok felkutatására 
specializálódott. A hálózat független programként tevékeny-
kedett, megvalósítói pályaválasztási tanácsadást tartottak az 
érintett családoknál, személyesen vagy levelezés útján bemu-
tatva az elérhető középfokú oktatási intézmények képzéseit 
és az egyesület által kínált lehetőségeket. A családlátogatás jó 
alkalmat adott arra, hogy a szakemberek megismerjék a fia-
talok szociális helyzetét és tanulmányi eredményeit. A pálya-
orientáció további fontos színhelyeként lehet megemlíteni a 
Balaton-parti nyári táborokat, ahol a leendő továbbtanuló diá-
kok találkozhattak az amritás középiskolásokkal, akik elmesél-
ték a középiskolákkal kapcsolatos tapasztalataikat. A felvételi 
időszakban az amritás diákok segítették a nyolcadik osztályos 
tanulók eljutását az adott intézményekbe, illetve a tanulók 
középiskolás évei alatt is folytatódtak a pályaorientációs te-
vékenységek, igény szerint szakmák vagy felsőfokú képzések 
ismertetésével. 
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Nyári táborok

A vizsgált időszakban rendszeresen megrendezésre kerültek a 
nyári táborok, hetedik-nyolcadik osztályos, illetve középiskolás 
diákok számára. Az egyesület kétfajta táborát lehet megkülön-
böztetni. Az olvasótáborok (iskola-előkészítő táborok) felépí-
tését egy keretjáték határozta meg, melyben egy kiválasztott 
civilizáció köré épültek a tábori csoportok feladatai, így a részt-
vevők élményszerű, interaktív módon sajátíthatták el az adott 
kultúrával kapcsolatos információkat (pl. indián törzsek, ókori 
országok mindennapjai, cigány vándorlások). Az olvasótábo-
rokat az egyesület munkatársai a Balaton partjára szervezték. 
Az iskola-előkészítő táborba való bekerülés előfeltétele volt a 
tavasszal kiküldött Csodalámpa diáklap feladatainak megoldá-
sa és visszaküldése. Ezekben a táborokban intenzív felkészítés 
folyt magyar, matematika és angol nyelv tantárgyakból. A kö-
zépiskolás diákok részt vettek a tábor szervezésében és kivite-
lezésében, koordinálva a fiatalabb táborlakók munkáját. 
 A másik típusú tábor az iskolai felzárkóztatásról szólt, ahol 
a diákok egy hétig matematikát és egy hétig magyar tárgyat 
tanulhattak. Ezeket a táborokat általában Pécs környékén ren-
dezték meg a szervezők.

Oktatási programok

A baráti kör munkatársai az amritás diákok számára folyama-
tos lelki, szociális és tanulmányi segítséget nyújtottak az isko-
lai lemorzsolódás megakadályozása érdekében. Az oktatási 
tevékenység (egyéni fejlesztés, tehetséggondozás) nagy része 
a Közösségi Házban valósult meg, óraadó tanárok és önkén-
tes egyetemisták bevonásával. Az iskola-előkészítő táborban 
megtörtént a diákok képességeinek, készségeinek, illetve mű-
veltségének, szókincsének felmérése, így a tanév kezdetén a 
pedagógusok a feltérképezés alapján kezdték el a diákok fel-
készítését. 
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Művelődési és kulturális programok

A baráti kör művelődési és kulturális programjai a diákok sza-
badidejének hasznos eltöltéséhez járultak hozzá. Az egyesü-
let vezetői a programok kiválasztásánál lényegesnek tartották 
az identitás erősítését és a magas színvonalú előadásokon, 
bemutatókon való részvételt (színház, mozi). A látott filmek, 
színházi darabok kapcsán a fiatalok beszélgetéseken vehettek 
részt, ahol meghívott szakértő vendégek segítségével dolgoz-
ták fel a látottakat. 
 Az egyesület szervezői a diákokkal közösen havonta egy-
szer klubfoglalkozást tartottak, melyre előzetesen sütemé-
nyekkel készültek a résztvevők. A foglalkozáson a jelenlévők 
végigvették az adott hónap eseményeit, történéseit, illetve 
megköszöntötték a hónap ünnepeltjeit (születésnap, névnap). 

Diáklap 

Az Amrita OBK Egyesület Csodalámpa c. diáklapját maguk az 
amritás diákok kéthavonta írták és szerkesztették, tanári segít-
séggel. A tanulók rendszerint tudósítottak az egyesület életé-
ről és a pécsi középiskolások mindennapjairól, ezzel segítve a 
pályaválasztás előtt álló fiatalok döntését. Ez a diáklap a kiste-
lepüléseken élő fiatalokkal való kapcsolattartás egyik formá-
ját is jelentette, illetve az újság tavaszi számai tartalmazták 
a hetedik-nyolcadik osztályosoknak írt tábori feladatokat. A 
kiadványban fontos szerepet játszott az egyesület vezetőinek 
szakmai koncepciója, azon belül is az interkulturális elemek 
(pl. beás, romani-magyar nyelvű írások), a közösségtudat erő-
sítésének megjelenése.

A szakmai közvélemény informálása

Az Amrita Egyesület munkatársai tanulmányokban, tanköny-
vekben foglalták össze tapasztalataikat és kutatásaikat, illetve 
szöveggyűjteményeket, programcsomagokat jelentettek meg 
az interkulturális szemléletmódnak és gyakorlati elemeinek is-
kolában való elterjesztése céljából.
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Összegzés

A tanulmány a pécsi Amrita Orientációs Baráti Kör létrejöt-
tének hátterében húzódó társadalmi változásokat, illetve az 
egyesület történetét és működését ismerteti. A rendszervál-
tás követően, civil kezdeményezés hatására létrejött baráti 
kör elsődleges feladatának tekintette a tehetséges, társadalmi 
hátrányokkal küzdő, kistelepüléseken élő fiatalok mobilitási 
esélyeinek növelését, melynek előmozdítása érdekében egy 
self-help szemléletű, inkluzív közösség létrehozására töreke-
dett (tudatos pedagógiai módszertár segítségével). Elmond-
ható, hogy a vizsgált időszakban a baráti kör tevékenységét 
sokszínűség jellemezte, képes volt rövid idő alatt a társadalmi, 
közösségi igényekre reagálni. Ennek hátterében nagyrészt a 
Soros Alapítvány támogatása állt, amely hozzájárult a kreatív, 
konstruktív ötletek megvalósításához. 
 A szakmai koncepció elemei a pedagógiai munkában mind-
végig megjelentek (mint az interkulturális tartalmak és az egyé-
ni, illetve a kollektív identitás erősítése). Az 1993 és 2000 kö-
zötti időszakban az egyesület munkatársai több mint száz hát-
rányos helyzetű fiatal komplex támogatását valósították meg.

Jegyzetek

1   A társadalmi különbségek a családokat érintő hátrányokban 
jelentkeznek elsőként, melyek a fiatal generációk szempont-
jából már az iskolába lépéskor megmutatkoznak. Legjobban a 
kulturális dimenzió (50 százalék) határozza meg az egyén tár-
sadalomban elfoglalt státuszát, majd ezt követően a település 
(lakóhely) 30 százalékban, a foglalkozás 25 százalékban és az 
anyagi javak 20 százalékban vannak hatással a társadalmi ré-
tegződésre. Ebből következik, hogy azok a kistelepüléseken élő 
diákok jelentős hátrányokkal rendelkeznek, akik szülei képzetle-
nek (alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek). „Nem kell to-
vábbi vizsgálódás hozzá, hogy érzékelhessük ennek a helyzetnek 
az érintettjeit: iskolásaink mintegy harmada él falun, csökkenő 
számú könyv és növekvő számú családi konfliktus között. Kérdés, 
mennyire lehet az ilyen hátrányt kiegyenlíteni jobb iskolatípus-
sal és korszerűbb tanítással.” (Kozma, 2003:469)
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2   A mélyszegénységben élő, roma/cigány származású szemé-
lyek felemelkedésének, szegénységből való kitörésének fontos 
kulcskérdése az iskolázottság. A cigányság hátrányos helyze-
tének oka, ugyanakkor következménye is lehet az alacsony is-
kolai végzettség és az általános és középiskolából való magas 
arányú lemorzsolódás. A Kemény-féle 2003-as felmérés szerint 
az 1990-es években a 19 év feletti cigány lakosság 30 százaléka 
nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Az alacsony 
szintű tanulmányi teljesítmény hátterében az eltérő szociali-
záció és nyelvi hátrány mellett a koncentrációt zavaró zsúfolt 
és zajos otthoni viszonyok, a rossz szociális helyzet, a tanulást 
és tájékozódást segítő személyek, tárgyak és eszközök hiánya, 
valamint az idegen és barátságtalan, gyakran ellenséges iskolai 
környezet állt. A 2003-as Kemény-féle vizsgálat kimutatta, hogy 
a cigány fiatalok 80 százaléka megszerezte az alapfokú végzett-
séget, de csak többéves késéssel és versenyképes tudás nélkül 
(Kemény, Janky és Lengyel, 2004). Ebből fakadóan ezeknek a 
személyeknek kevesebb esélyük volt/van bekerülni egy közép-
fokú végzettséget adó intézménybe. A cigány és a nem cigány 
lakosság iskolázottsága között egyre nő a távolság, amely kiha-
tással van a munkaerő-piaci helyzetükre is. 

3   1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek joga-
iról: http://www.nemzetisegek.hu/dokumentumok/kisebbsegi-
torveny/kisebbstorvmagyar2006.pdf [2015. 03. 16.]

4   Egy 1980-as években készült tanulmány eredményei kimutatták, 
hogy a cigány származású fiatalok többsége az alapfok hetedik 
vagy nyolcadik évfolyamán morzsolódik le. A gimnázium megva-
lósítói a lemorzsolódás csökkentését és megszüntetését tűzték ki 
célul a hatosztályos iskolatípus bevezetésével (Dezső, 2010).

5   Amrita jelentése: a hindu mitológiában a halhatatlanság, illetve 
az istenek itala.

6   Az Amrita OBK Egyesület tanárai − a közösség első éveiben − a 
Gandhi Gimnáziumban dolgoztak pedagógusként. 

7   Ámbedkar, Bhimrao Ramji (1891–1956): jogász, közgazdász, po-
litikus, 1891-ben született Indiában egy − érinthetetlenek kaszt-
jába tartozó − család tizennegyedik gyermekeként. Édesapja az 
angol indiai hadsereg tisztjeként (a kaszt ellenére) elérte, hogy 
gyermeke állami oktatásban részesüljön. A tehetséges fiú jól 
tanult, nagy presztízsű egyetemeken szerzett diplomát, a közép-
iskola befejezése után egyedüliként az érinthetetlenek kasztjá-
ból. Egész életében küzdött a kaszt szerinti megbélyegzés ellen, 
melynek folytán mozgalmat indított. Ámbedkar a hindu vallást 
hibáztatta a kasztrendszer és az indiai társadalmi esélyegyenlőt-
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lenségek kialakulásáért, ez okból átvette a buddhista világnéze-
tet, mely ellene megy az agressziónak és a stigmatizálásnak.

8   A társadalmi tőke fogalma a 20. század második felében vált 
ismertté a szociológiában és a közgazdaság-tudományban 
Bourdieu, Coleman és Putnam kutatásai alapján (Pusztai, 2008).

9 A kortárs segítés alkalmazása az 1960-as években kezdett 
elterjedni az Egyesület Államokban, Kanadában és Angliában, 
melynek következtében számos program kidolgozásra került (pl. 
depresszió, öngyilkossági kísérlet és a kortárs segítés; etnikai 
vagy kulturális okok miatt kisebbségi helyzetben lévő diákok 
és a kortárssegítés; pasztorális kortárssegítés; kortárssegítés és 
drogprevenció). Magyarországon a mai napig nincs egységes, 
meghatározott terminológiája a kortárssegítés témakörének, 
pedig az első kortárssegítő tevékenységek, programok már az 
1980-as évek végén elkezdték működésüket (Rácz, 2008). 
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Az Amrita-tagok 
a társadalom-földrajzi térben  

Jelen írásunk arra vállalkozik, hogy az Amrita Orientációs Ba-
ráti Kör Egyesület (Amrita OBK Egyesület) tagjainak társadal-
mi-földrajzi hátterét bemutassa. Elemzésünk két fő szempont 
figyelembevételével készült: társadalmi aspektusból az Am-
rita (1993–1999 között) 98%-a a cigány népességhez tartozó 
fiatalokból állt, akik  az egyesületbe történt belépésük idején 
elsősorban a Dél-Dunántúl régióban éltek. Ennek következté-
ben tanulmányunk első részében a Magyarországon élő cigány 
népesség helyzetének, földrajzi, területi elhelyezkedésének 
bemutatására törekszünk. Ezután a Dél-Dunántúl régió tele-
püléseinek tükrében az Amrita OBK Egyesület tagjainak lakó-
helyeire vonatkozó adatokat elemezzük megyei, kistérségi és 
települési szinten. Végül társadalmi-földrajzi dimenzióban fog-
laljuk össze az oktatás szerepét alap- és középfokon.

Bevezető

A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején az Amrita OBK 
Egyesület azt a feladatot tűzte ki céljául, hogy a Dél-Dunántú-
lon élő hátrányos helyzetű – főként cigány – fiatalokat segítse 
továbbtanulási terveikben. Az Egyesület pályaorientációjának 
célja az volt, hogy a fiatalok elsősorban érettségit adó középfo-
kú intézményekben tanuljanak tovább, a szakmunkás képzett-
ségnél magasabb iskolai végzettség megszerzésével későbbi 
munkaerő-piaci esélyeiket növeljék. Az egyesület tagságához 
tartozó fiatalok hátrányos helyzetű településeken vagy a tele-
pülések szegregált részein éltek. Lakóhelyük hátrányos (vagy 
kedvezőtlen) helyzetű térségekben található.

KőSzeGi KriSztiÁN – 
KőSzeGi mÁrió – 

riGó BÁliNt
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A cigányság térbeli elhelyezkedése – leszámítva az egyes vá-
rosokban az utóbbi 30-40 évben bekövetkezett létszámnö-
vekedést – nagyjából megegyezik a két világháború közötti 
időszak szerkezetével, vagyis nem mutat változást. Különbség 
abból adódik, hogy az egyes régiókban a népességen belüli 
arányszám változott meg (Szuhay, 1997). A cigány népesség 
az ország hátrányos helyzetű térségeiben koncentrálódik, az 
ország területének 15%-án a cigányság 50%-a él (Cserti Csapó, 
2011).

A cigány népesség földrajzi elhelyezkedése

„A cigányság mai területi eloszlását mind a földrajzi, gazda-
sági, társadalmi, mind a történeti folyamatok befolyásolták.” 
Mégis kijelenthetjük, hogy a magyarországi cigány népesség 
letelepedése óta meghatározott földrajzi lakóterületeken él, 
amit különböző kutatások és adatok bizonyítanak. (1893. évi 
cigány népesség összeírása, 1971. évi cigánykutatás, 1990-es 
évek iskolastatisztikái, 2001-es népszámlálási adatok) (Cserti 
Csapó, 2011) A 2000-es évek elején végzett kutatás alapján a 
cigány népesség lakóhelyi megoszlását tekintve a legnagyobb 
lélekszámban az ország északi régiójában található, emellett a 
keleti, dél-dunántúli régióban, illetve Budapesten élnek a leg-
többen. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004) A becslések alapján 
látható, hogy 1971 és 2003 között a cigány népesség száma 
folyamatosan emelkedett. Korábban a keleti régióban éltek a 
legtöbben, s számuk e régióban folyamatosan emelkedett, míg 
napjainkban (arányait tekintve az ország cigány népességéhez 
is viszonyítva) az északi régióban élnek a legtöbben. 
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1. táblázat. A cigány népesség számának alakulása (1971, 1993, 
2003) (fő) (Forrás: Kemény, Janky és Lengyel, 2004)

1971 1993 2003
Észak 65 000 114 000 183 000
Kelet 74 000 93 000 112 000
Alföld 51 000 56 000 54 000
Bp. iparvidék 61 000 85 000 101 000
Dél-Dunántúl 64 000 107 000 100 000
Nyugat-Dunántúl 5 000 13 000 20 000
Összesen 320 000 468 000 570 000

Megállapíthatjuk, hogy 1993–1999 között az északi régiót 
(114 000 fő) követően a Dél-Dunántúlon (107 000 fő) éltek a 
legmagasabb számban cigányok, az ország cigány népességé-
nek (468 000 fő) 22,9%-a. 
 A fenti adatok alátámasztják az Amrita OBK Egyesület 
1994-ben történő alapításának létjogosultságát. Az egyesület 
hatékony pályaorientációs és szabadidős tevékenységek meg-
szervezését vállalta a Dél-Dunántúlon, ahol a cigány népesség 
aránya magas volt.

Cigány népesség a dél-dunántúli régióban

A Dél-Dunántúlon az alábbi területeken élnek jelentősebb 
számban cigányok.
 Dráva-mellék: a térség központjában (Siklós város) és a 
környező településeken a cigány népesség lélekszáma mintegy 
7000 fő. Ez az ország egyik tipikusan aprófalvas, halmozottan 
hátrányos helyzetű kistérsége. (Kocsis és Kovács, 1991; Cserti 
Csapó, 2011) Az 1960-as években indult meg a helyi lakosok 
elvándorlása, a nagyfokú iparosítás nyomán a képzettebb, 
fiatalabb korosztály inkább az iparfejlesztés szempontjából 
„fejlődő” településekre költözött a jobb munka és megélhe-
tés reményében. A településeken maradt lakosság kizárólag 
a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben tudott elhelyez-
kedni. Elsősorban azok maradtak, akiknek vagy nem volt más 
választásuk, vagy pedig a termelőszövetkezet létrehozói, ko-
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rábbi birtokosok voltak. Ebben az időszakban az Ormánságról 
tömeges elvándorlás indult, s a népességfogyás napjainkig 
jellemzi a településeket (néhány települést kivéve pl. Piskó). 
A gazdasági helyzet megváltozásával és az elvándorlás miatt 
az ingatlanok többsége eladhatatlanná vált. Az üresen maradt 
házakba beköltözők a többnyire elszegényedett, helyben ma-
radt lakosokhoz képest is sokkal rosszabb körülmények közül 
érkező családok, főként cigányok voltak. A munkalehetősé-
gek csökkenése következtében a beköltözők sem találtak más 
megélhetési forrást, mint a helyi termelőszövetkezetet, főként 
idény jellegű munkákat végeztek, illetve napszámosként cse-
lédmunkát vállaltak a helyieknél. A bevándorló cigányok ko-
rábban elsősorban fával, a fa megmunkálásával foglalkoztak. 
(Boros, 2009)
 Zselic-Hegyhát: Szintén aprófalvas terület, a cigányság szá-
ma mintegy 6500 fő. A térség megélhetési forrása elsősorban 
mezőgazdasági jellegű munkavégzés, ezen kívül munkalehető-
ség a városban van, ezért magas a közeli városokba ingázók 
aránya. (Kocsis és Kovács, 1991; Cserti Csapó, 2011)
 Belső-Somogy: Kedvezőtlen természeti adottságokkal, fej-
letlen iparral és tercier szektorral rendelkező, főként mezőgaz-
dasági jellegű terület. Körülbelül 7500 fő a cigányság létszáma, 
többségük elszórtan él a területen. Magas a munkanélküliség, 
két jelentős centruma – Nagyatád és Marcali – nem képes 
megoldani a helybeliek foglalkoztatását, ezért nagymértékű az 
ingázás. (Kocsis és Kovács, 1991; Cserti Csapó, 2011)
 Az Amrita OBK Egyesület vonzáskörzetét a fentiekben be-
mutatott területek adták. A cigány népesség számára a fel-
emelkedés egyik lehetséges útját gyermekeik taníttatása, to-
vábbtanulása jelentette. Az Amrita OBK Egyesület központja 
Baranya megyében, Pécsett volt, legtöbb programját a város-
ban vagy környékén szervezte, kivéve a nyári táborokat, melye-
ket célirányosan a Balaton partján tartottak. A városban zajló 
programok a szakmai fejlődés mellett lehetőséget teremtettek 
a kistelepülésről érkező fiatalok számára, hogy megismerjék 
a várost, Pécset, ahol korábban nem jártak, pedig lakóhelyük 
20-30 km-re volt a megyeszékhelytől.
 A Dél-Dunántúl népességében a legnagyobb létszámban 
három kisebbség van jelen: a roma (cigány), a német és a hor-
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vát. A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján a Dél-Dunán-
túl régión belül Baranya megyében a legmagasabb e három 
kisebbség aránya. A cigányok a régió második legnagyobb 
létszámú kisebbségét alkotják, össznépességéhez viszonyít-
va arányuk Baranya megyében a legmagasabb.1 Hasonlóan a 
régió népszámlálási adataihoz, az Amrita OBK Egyesület által 
felkutatott hátrányos helyzetű diákok között is nagy számban 
volt jelen a roma kisebbség. A cigány népesség aránya orszá-
gos (cigány lakosság) adatokhoz viszonyítva Somogy (5,2%) 
és Baranya (5,1%) megyében magasabb, Tolna-megyében 
alacsonyabb (2,1%). 1993-ban a három megye közül Somogy 
megyében volt a cigány népesség száma a legmagasabb, de 
az egyesület által elért diákok főként (60 főből 35 fő) Baranya 
megye területéről érkeztek. Ennek az okait csak valószínűsít-
hetjük: az egyesület székhelye már a kezdetektől Pécsett volt, 
így a tagok lakóhelye és az Amrita OBK Egyesület közötti tá-
volság a Baranya megyében élő fiataloknál volt a legkisebb, 
másrészt a szervezet munkatársai (korábban a Magyarmecskei 
Általános Iskolában, majd a Gandhi Gimnáziumban dolgoztak) 
több kapcsolati tőkével, ismeretséggel rendelkeztek Baranya 
megyében. Somogy megye területéről 14 diák, Tolna megye 
területéről 10 diák volt tagja az Amrita OBK Egyesületnek. 

A cigány népesség és az Amrita OBK Egyesület 
tagjai – a lakóhely jellemzői tükrében

Tanulmányunkban elsősorban azokat a településeket vizsgál-
juk a régió három megyéjében, ahonnan az Amrita OBK Egye-
sület tagjai érkeztek 1993–1999 között.
 A kedvezményezettek közül 11 személy nagyobb városból 
érkezett (Pécsről 8, Komlóról 3 fő). Ezek a települések a rend-
szerváltás előtt bányavárosok voltak, de az egyesület megala-
kulása előtt jó néhány évvel már bezárták a bányákat. A bányák 
bezárásának következtében jelentős munkaerő-felesleg kelet-
kezett, ami tömeges munkanélküliséghez vezetett. Tóth József 
1981-ben megfogalmazott definíciója szerint „A település egy 
adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív köl-
csönhatásban élő gazdasági, társadalmi és műszaki struktúrák 
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rendszere. Társadalmi- gazdasági tér sűrűsödése; természet, 
társadalom, gazdaság, infrastruktúra egymással kölcsönhatás-
ban működő rendszere. Ez a településfogalom a tetraéder-mo-
dellen2 alapul, mely hangsúlyozza a településfejlődés ideális 
esetben harmonikus jellegét, az egyik szférában bekövetkező 
változás szükségképpen változásokat generál a másik három-
ban is” (Tóth, 1981). Ha a földrajzi környezet, gazdaság hanyat-
lik, annak következménye mindig az, hogy a lakosság tehető-
sebb része elvándorol, az életkörülmények rosszabbodnak. A 
Tóth József által megfogalmazott településdefiníció szemlélteti 
leginkább az Amrita OBK Egyesület tagjainak lakóhelyére vo-
natkozó változásokat. A legidősebbek, a legszegényebbek és az 
alacsony iskolai végzettségűek maradtak leginkább a falvakban, 
mert más lehetőségük nem maradt. A 1960-as években a ci-
gány népesség lakhatási problémáinak rendezésére elindultak 
az ún. telepfelszámolási törekvések, melyek során a települé-
seken kívül eső cigánytelepeket fokozatosan megszüntették, és 
települési hátrányokkal küzdő falvakban támogatott lakásépí-
tési, lakásvásárlási programokat indítottak. A jobb lehetőségek 
reményében elvándorolt aktív korú lakosság helyére a társada-
lom perifériájára sodródott cigány lakosság került. A települé-
seken élő hátrányos helyzetű, főként cigány családok gyermekei 
számára az általános iskola befejezésére, a középfokon történő 
továbbtanulásra kevés lehetőség mutatkozott. Az Amrita-tagok 
lakóhelye, családjuk társadalmi helyzete determinálta oktatási 
és életesélyeiket. Az egyesület pályaorientációs tanácsadással 
és a különböző ösztöndíj-pályázatokról szóló információközve-
títéssel lehetőséget teremtett arra, hogy a hátrányos helyze-
tű, főként cigány fiatalok középfokon történő továbbtanulási 
esélyei növekedjenek. Az Amrita-tagok olyan településekről 
érkeztek, ahol nem volt középfokú oktatási intézmény vagy a 
középfokú intézmények (főként gimnáziumok) a tagok lakóhe-
lyétől általában 30-40 kilométeres távolságon belül voltak, ami 
a mindennapokban a hátrányos helyzetű családok és gyerme-
keik számára elérhetetlennek tűnt.
 A vizsgálatba bevont 60 tag lakóhelyét térképen ábrázol-
tuk. Baranya megyéből 35, Somogy megyéből 14, Tolna me-
gyéből 10 Amrita-tag érkezett. Mivel 1 fő nem a régió lakosa 
volt, ezért ő nem szerepel az elemzésünkben. Összesen 33 
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településről érkeztek a tanulók. A 17 Baranya megyei, 10 So-
mogy megyei, 6 Tolna megyei települést a KSH adatbázisából 
lekért adatok és a kapcsolódó szakirodalmi források elemzésé-
vel és feldolgozásával vizsgáltuk meg.
 A települések típus szerinti eloszlásában a községek do-
minálnak. A három dunántúli megyéhez tartozó 33 település 
között 25 község, 7 város és 1 megyeszékhely található. Egy 
település a Dél-Dunántúl régión kívül esik (Öcsöd – Jász-Nagy-
kun-Szolnok), ezért a regionális összehasonlításokban nem 
szerepel.

1. ábra. Az Amrita-tagok (1993–1999) lakóhelye 
(Forrás: Amrita-kutatás, 2015. A térképet készítette: Híves Tamás)

A települések elsősorban 2000 fő alatti kistelepülések, de 
mindegyik megyéből találhatunk nagyobb, 2000 fő feletti te-
lepüléseket is pl. Komló, Siklós, Tolna, illetve Pécs mint megye-
székhely. A cigány népesség lélekszámát tekintve a települé-
sek különböző arányszámokat mutatnak.
 Baranya megye területén a megyeszékhelyen, Pécsett él-
nek a legmagasabb számban cigányok, de ha a települések 
összlakosságához viszonyított arányokat nézzük, vagyis a cigány 
népesség számát, akkor a legmagasabb arányban Alsószent-
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mártonban (98,6%), Siklósnagyfaluban (75%), Gilvánfán (56%) 
és Versenden (52,9%) találunk cigány lakosságot. A cigány 
népesség lakóhelyei elsősorban kistelepülések (1000 fő alatti 
lakónépesség), aprófalvak, többségük gazdasági szempontból 
a térség hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyze-
tű területeihez tartozik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
rossz gazdasági mutatók ellenére Baranya megye összlakos-
ságához képest nem beszélhetünk elöregedő társadalomról, 
mivel a gyermekek, fiatal felnőttek aránya ezeken a települé-
seken meghaladja a megyei átlagot. E települések fokozatosan 
a térség „népességkibocsátó” területévé váltak, ezzel együtt a 
településeken a roma kisebbség aránya megnövekedett, mert 
elsősorban a nem roma kisebbség hagyta el őket. 
 Somogy megye területéről összesen 10 település volt 
érintett, melyek közül nyolc település lakónépessége alapján 
kistelepülés (2000 fő alatti lakónépesség), kettő pedig (Barcs, 
Nagyatád) nagytelepülés. A cigány népesség száma a nagy-
településeken a legmagasabb, de ahogy azt Baranya megye 
településeinél is tapasztaltuk, a települések összlakossága és 
a cigány népesség arányai alapján a kistelepüléseken élnek 
nagyobb arányban romák. A cigány népesség aránya a legma-
gasabb Istvándi (59%) Ötvöskónyi (28,6%) és Csököly (25%) 
településeken. 
 Tolna megyéből összesen öt településről érkeztek Amrita-
tagok, három nagytelepülésről, melyek lakónépessége 2000 fő 
feletti (köztük Tolna 10 000 fő feletti lakónépességgel) és két 
kistelepülésről. A cigány népesség aránya a fentiekben leírtak-
tól eltérően alakul: szám szerint a legtöbben nem a városban, 
hanem az egyik nagytelepülésen, Bogyiszlón élnek, az összla-
kossághoz viszonyított arányuk 16,9%-a, a többi településen a 
romák aránya 10% alatti. 
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2. táblázat. Az Amrita-tagok (diákok) településeinek lakónépessége, 
cigány népességi adatai a 2011-es népszámlálás alapján 

(Forrás: KSH, 2011)

Település Összlakosság (fő) Cigány (romani, 
beás) (fő)

Cigány népesség 
százalékaránya az 
összlakossághoz 

képest (%)
Baranya megye

Abaliget 598 86 14,4
Alsószentmárton 1156 1140 98,6
Drávacsehi 199 26 13,0
Gilvánfa 380 214 56,0
Gyöngyösmellék 301 98 32,5
Hidas 2155 80 3,7
Komló 24394 1144 4,7
Magyarszék 1080 45 4,2
Nagykozár 1975 5 0,3
Okorvölgy 80 12 15,0
Pécs 156 049 3145 2,0
Siklós 9574 235 2,5
Siklósnagyfalu 415 313 75,0
Tékes 239 52 21,8
Tésény 296 64 21,6
Véménd 1398 253 18,0
Versend 921 487 52,9

Somogy megye
Babócsa 1584 209 13,2
Barcs 11420 918 8,0
Csököly 1062 265 25,0
Darány 925 97 10,5
Görgeteg 1091 210 19,0
Istvándi 599 355 59,0
Nagyatád 11032 124 1,0
Nagybajom 3330 252 7,5
Nagykorpád 598 47 8,0
Ötvöskónyi 951 272 28,6

Tolna megye
Bogyiszló 2195 370 16,9
Pálfa 1567 141 9,0
Simontornya 4057 78 1,9
Szakály 1402 33 2,3
Tolna 11126 316 2,8
Váralja 857 50 5,8
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Az Amrita-tagok lakóhelye és a kistérségek 

A kistérségeket olyan, az ország egészére kiterjedő régió- és 
megyehatárokat nem átlépő rendszernek lehet tekinteni, 
amelyet földrajzilag összefüggő települések együttese alkot. A 
kistérségek központjában város, esetenként nagyközség áll. A 
leghátrányosabb helyzetű (továbbiakban: LHH) kistérségekben 
a társadalmi problémák halmozottan vannak jelen. A kistérsé-
gek LHH státuszba történő besorolását „komplex mutatószám 
kiszámításával határozták meg a szakértők, a mutatószámok 
öt nagy csoportba sorolhatóak: gazdasági mutatók, infrastruk-
turális mutatók, társadalmi mutatók, szociális mutatók, foglal-
koztatási mutatók.” (Lipták, 2010) A leghátrányosabb kistérsé-
gekben általában nagyon kevés a munkalehetőség, alacsony a 
gazdasági teljesítmény és az infrastruktúra fejlettsége, magas 
az inaktívak és az alulképzettek aránya, gyenge az önkormány-
zatok, cégek, civilek forrásteremtő képessége. (Csite és Jakobi, 
2009) Tipikusan városhiányos, kistelepüléses területek tartoz-
nak ide. Az LHH területeket emellett nagy elvándorlás jellemzi, 
azon belül is először a tehetősebb, tanultabb réteg vándorol el 
a településekről, ezzel növelve a kevésbé tanult rétegek ará-
nyát a településeken, amely így folyamatos önmegerősítés-
be kerül, és a helyzet folyamatosan romlani fog. Ez folyamat 
jellemezte az amritás diákok településeinek legtöbbjét, ezzel 
csökkentve a települések gazdasági aktivitását, és növelve az 
alulképzettek forrásteremtő képességét. A nagy munkanélkü-
liség miatt megnövekedett a feketemunka és napszám jelentő-
sége. A rendszeres munka és jövedelem hiánya sokszor vezet-
het hitelfelvételhez, uzsorakamathoz vagy a közüzemi számlák 
befizetésének elmaradásához. Az itt élő családok gyermekei 
körében magasabb a hátrányos helyzetű és halmozottan hát-
rányos helyzetűek aránya. (Kozma, 2003) Magyarországon a 
33 leghátrányosabb kistérség tekinthető a leginkább problé-
más területnek, itt a magyar lakosság 10%-a él (Lipták, 2010). 
Magasabb, a LHH-térségben élő lakossági arányszám jellem-
zi az alábbi régiókat: Észak-Magyarország (28%), Észak-Alföld 
(21%), Dél-Dunántúl (18%) és Dél-Alföld (9%). (Lipták, 2010:3) 
2010-ben a Dél-Dunántúlon a leghátrányosabb helyzetű 33 
kistérséghez voltak sorolhatóak a lengyeltóti, kadarkúti, bar-
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csi, csurgói, tamási, sásdi, szigetvári és sellyei kistérségek. 
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2010)
 A kistérségeket a KSH hozta létre 1998-ban statisztikai cél-
lal, ekkor a statisztikai rendszer 150 kistérségből állt. Ezek az 
egységek 2004 óta látnak el közigazgatási feladatokat. 2011-re 
175-re bővült a kistérségek száma, melyek a megyék alegysé-
geiként önkormányzati, államigazgatási és településfejlesztési 
egységként szolgálnak. (KSH, 2011)

3. táblázat. Kistérségek fejlettségi mutatók és fejlődési típusok  
szerint (Forrás: Amrita OBK Egyesület, 1993–1999; KSH, 2010;  

Faluvégi, 2004)

Kistérségek (statisztikai) Amrita diák-tagok 
száma

A kistérség 
fejlettségi mutatója 

HH (hátrányos 
helyzetű)/LHH 

(leghátrányosabb 
helyzetű) besorolás

A kistérségek 
fejlődési típusok 

szerint

Baranya megye
Pécsi 12 dinamikusan fejlődő
Komlói 4 HH Felzárkózó
Mohácsi 2 HH Felzárkózó
Pécsváradi 5 HH Felzárkózó
Sásdi 1 LHH Lemaradó
Sellyei 3 LHH Lemaradó
Siklósi 5 HH Felzárkózó
Szentlőrinci 2 HH n.a.
Szigetvári 1 LHH Stagnáló

Somogy megye
Barcsi 5 LHH Stagnáló
Kadarkúti 4 LHH n.a.
Nagyatádi 5 HH Stagnáló

Tolna megye
Bonyhádi 3 Felzárkózó
Paksi 1 Felzárkózó
Szekszárdi 4 Fejlődő
Tamási 2 LHH Lemaradó

Az Amrita OBK Egyesület diák tagjait kibocsátó 16 település kö-
zül 6 LHH és 6 HH kategóriába eső település volt, a vizsgált 59 
diák közül 16 fő érkezett a fenti táblázatban jelölt 6 leghátrányo-
sabb helyzetű településről. 23 fő hátrányos helyzetű kategóriába 
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eső településről érkezett. A nem HH és LHH településeken élők 
iskolázottsága és a továbbtanulási aránya magasabb. Az Amrita 
OBK Egyesület munkája azért volt fontos, mert az általa támoga-
tott hátrányos helyzetű fiatalok magasabb iskolai végzettséget 
értek el, majd később pozitív példát mutattak a településeiken. 
Ha összesítjük az adatokat, jól látható, hogy a Dél-Dunántúl ré-
gióban 25 kistérség található, melyekből 16 kistérségből érkez-
tek Amrita-tagok 1993–1999 között. A kistérségek statisztikai 
besorolása alapján a régióban összesen 8 tartozik a leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségek közé. Az Amrita-tagok lakóhelyei 
között szerepel a 6 leghátrányosabb helyzetű kistérség (barcsi, 
kadarkúti, tamási, sásdi, sellyei, szigetvári). A komplex mutatók 
alapján nem meglepő, hogy a legjobb helyzetben lévő kistér-
ség a pécsi, a megyeszékhelyhez való közelség egyértelműen 
előnyt jelent a kistérségben élők számára a társadalmi-gazda-
sági mutatókban. A legrosszabb komplex mutatóval a sellyei és 
a sásdi kistérség rendelkezik, ami a munkahelyek hiánya és a 
rossz közlekedési, infrastrukturális viszonyok mellett a térség la-
kóinak alacsony iskolai végzettségére is visszavezethető. A 18 év 
felettiek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők 
aránya a sellyei (16,4%) és a sásdi (20,4%) kistérségben a legala-
csonyabb, hasonlóan rossz mutatókkal rendelkezik a lengyeltóti 
kistérség (ahol nem laktak Amrita-tagok 1993–1999 között). A 
kistérség lakosságának kormegoszlására utal a fiatalodási mu-
tató (mely a 0–14 év közöttiek és a 60 év felettiek arányát mu-
tatja), melynek alapján a kadarkúti, sellyei és barcsi kistérség 
kiemelkedően magas tendenciát mutat, vagyis a komplex muta-
tók alapján legrosszabb helyzetben lévő települések lakosságá-
nak korösszetétele szerint egyre fiatalabb a népesség. A foglal-
koztatási mutatók alapján megállapítható, hogy a foglalkozatott 
nélküli háztartások arányát tekintve a legrosszabb helyzetben a 
sellyei kistérségben élők vannak, ahol ez 52,5%, de emellett a 
sásdi (49,3%), szigetvári (48,1%), komlói (47,4%), barcsi (46,4%), 
a siklósi, csurgói és a balatonföldvári kistérség mutatója is 45% 
körüli, ami szintén igen magas aránynak számít. 
 A kistérségekben élők szociális helyzetének jellemzéséhez 
leginkább a rendszeres szociális segélyben és a rendszeres 
gyermekvédelmi ellátásban részesülők arányára vonatkozó 
adatok tudnak iránymutatók lenni. A rendszeres szociális se-
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gélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra számít-
va 2005-ben a legmagasabb a sellyei kistérségben volt (90,5), 
ezt követte a sásdi (53,9 fő), a szigetvári (54,5 fő), a nagyatá-
di (53,6 fő), a barcsi (53,5 fő) és kb. 40 fővel a siklósi, barcsi, 
kadarkúti, tamási, lengyeltóti és csurgói kistérség. A felsorolt 
kistérségek közül kiemelendő a sellyei, sásdi, barcsi, kadarkúti 
és nagyatádi, melyek területek a szociális mutatók alapján hát-
rányos helyzetűek vagy leghátrányosabb helyzetűek, s ahol az 
Amrita-tagok éltek az egyesületbe történő belépésük idején 
( 1993–1999). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők százalékos aránya 0–24 éves népességből 2005-
ben a sellyei (52,2%), a sásdi (40,7%) és a szigetvári (41,5%) 
kistérségben volt a legmagasabb. 

A továbbiakban az amritás diákok lakóhelyét, az adott települé-
sek hátrányos helyzetét vizsgáltuk 1996–2015 között. Az amritás 
diákok egyesületbe történő bekerülésének feltétele volt a hát-
rányos helyzet. Jelen esetben a településhátrányt vizsgáljuk, 
mely erős kapcsolatban van a tagok társadalmi helyzetével. 
 Az 1996. évi kormányrendelet alapján a hátrányos hely-
zetű települések két kategóriába sorolhatóak: első kategóri-
ában a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 
1,5-szeresét, a másik kategória szerint kedvezményezett tele-
pülések társadalmi-gazdasági mutatóik alapján elmaradottak. 
A 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
hasonló kategóriarendszert állított fel. E szerint a kedvez-
ményezett települések két kategóriája: egyrészt a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott települések, melyekben a munka-
nélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét, 
másrészt pedig a rossz gazdasági és infrastrukturális helyze-
tű települések. A hátrányos helyzetű települések vizsgálata 
azért fontos számunkra, mert így nagyobb rálátást kapunk az 
amritás diákok 20 évvel ezelőtti lakókörnyezetének helyzeté-
ről. A kedvezményezett települések kategóriái alapján meg-
vizsgálhatjuk, hogy a megkeresett diákok települései a két 
időpontban, 1996-ban és 2015-ben a fenti kategóriák alapján 
rendelkeztek-e valamilyen települési hátránnyal (4. táblázat). 
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4. táblázat. Az amritás diákok lakóhelyeinek, településeinek helyzete 
két időpontban: 1996-ban és 2015-ben (Forrás: KSH, 2009)
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Baranya megye
Abaliget 0 0 0 0 1
Alsószentmárton 1 1 1 1 2
Drávacsehi 1 1 1 0 1
Gilvánfa 1 1 1 1 3
Gyöngyösmellék 1 1 1 0 1
Hidas 0 0 0 0 5

Komló 0 0 Átmenetileg kedvezménye-
zett település 0 3

Magyarszék 1 1 Átmenetileg kedvezménye-
zett település 0 1

Nagykozár 0 0 0 0 2
Okorvölgy 1 1 1 0 2
Pécs 0 0 0 0 8
Siklós 0 0 0 0 1
Siklósnagyfalu 1 1 1 0 1
Tékes 1 1 1 1 1
Téseny 1 1 1 1 1
Versend 1 1 1 1 1
Véménd 0 0 0 0 1

Somogy megye
Babócsa 0 1 1 1 2
Barcs 0 0 0 0 1
Csököly 1 1 1 1 2
Darány 0 0 0 0 1
Görgeteg 1 1 1 1 2
Istvándi 1 1 1 1 1
Nagyatád 0 0 0 0 1
Nagybajom 0 0 1 1 2
Nagykorpád 1 1 1 1 1
Ötvöskónyi 0 1 1 1 1

Tolna megye
Bogyiszló 0 1 0 0 3
Pálfa 0 0 1 0 1
Simontornya 0 0 0 0 1
Szakály 0 1 0 0 1
Váralja 0 0 0 0 3
Összesen 14 18 17 12 59
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Ahogy azt az előző oldalon bemutatott 4. táblázat mutatja, 
33 település kategorizálását végeztük el a 1996-os és 2015-ös 
kormányrendelet alapján. A 1996-os rendelet alapján a vizs-
gált települések közül 14 elmaradott kategóriába sorolható, 
18 település pedig jelentős munkanélküliséggel sújtott, kettős 
hátránnyal, vagyis az országos átlag 1,5-szeresét meghaladó 
munkanélküliséggel rendelkezik A 2015. évi besorolásnál kis 
mértékben változott a kategorizálás rendszere. A kedvezmé-
nyezett települések helyzete 20 év alatt kismértékű változást 
mutatott. Az 1996. évi állapothoz képest további 3 település-
sel megnövekedett a kedvezményezett települések száma, így 
a korábbi 14 helyett 17 település vált társadalmi, gazdasági és 
infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetűvé. Kieme-
lendő, hogy ezen időszak alatt egy település sem került ki a 
korábbi kedvezményezett kategóriából, a számuk nem csök-
kent, hanem nőtt a kategórián belül. A 2015. évi változás a 
1996-oshoz képest az országos átlag 1,75-szeresét meghaladó 
munkanélküliségű települést tartja többszörösen hátrányos 
helyzetű településnek.
 Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt közel 20 év 
alatt a vizsgált 33 település közül egyik település sem ment 
át nagy változásokon, ami azt jelzi, hogy a települések hátrá-
nyos helyzetét vizsgálva stagnálást figyelhetünk meg. A kate-
góriák alapján a 33 település több mint a fele többszörösen 
hátrányos helyzetű, közel egyharmada hátrányos helyzetű. Az 
Amrita-tagok számát figyelembe véve látható, hogy a tagok 
közel fele olyan településről érkezett, amely többszörösen is 
hátránnyal sújtott. A táblázatban jól látható, hogy tagok között 
voltak, akik a régió nagyobb városaiból (Pécs: 8 fő; Komló: 3 
fő; Barcs, Nagyatád, Siklós: egy-egy fő) érkeztek. E települé-
sek nem rendelkeznek egyik besorolás szerint sem hátránnyal, 
mivel térségi vagy városi funkciókat látnak el. Ezen települé-
sekről érkezett diákoknál a kormányrendeletek kategorizálási 
rendszere alapján nem tudjuk bizonyítani a település hátrányt, 
de megállapítható, hogy az Amrita OBK Egyesület tagjai több-
nyire a települések (városok, kistérségi központok) szegregált 
területein éltek vagy a település kevésbé frekventált részén, 
tehát lakókörnyezetük a település lakosságához képest rosz-
szabb infrastruktúrával, közszolgáltatással ellátott település-
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rész. A város közigazgatási határain belül található szegregált 
lakókörnyezetben élők esélyei jóval rosszabbak, mint a társa-
dalom azon tagjaié, akik a város más területein élnek. A la-
kóhely nagymértékben meghatározta az oktatási szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés lehetőségeit, az oktatási körzethatárok 
következtében gyakran találhatunk szegregált környezetben 
és nevelési elvekkel működő oktatási intézményt. Mindezek 
alapján a lehetőségek beszűkültek abban az esetben is, ha 
valaki hátrányos helyzetű kistelepülésen élt, távol a várostól, 
távol a középfokú oktatási intézményektől és a lehetőségektől. 
Azokban az esetekben is meghatározottak voltak a hátrányok, 
amikor a távolság nem jelentett akadályt, de a lakóhely deter-
minálta az oktatási lehetőségeket az alapfokú oktatási intéz-
mények tekintetében (körzethatár), melyek a későbbi közép-
fokon történő továbbtanulás első lépcsőit jelentették. 
 A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, 
többnyire szegregátumokban, igen rossz lakáskörülmények 
között él. Kutatások szerint nagyjából száz olyan település van 
az országban, amely végérvényesen szegény-cigány gettóvá 
vált, további kettőszáz településen látszólag megállíthatatlan 
folyamatok nyomán minden valószínűséggel a közeljövőben 
fog kialakulni ez a helyzet. A gettósodott, illetve gettósodó 
települések zöme az ország északkeleti és délnyugati – jel-
lemzően kistelepüléses szerkezetű – leszakadó, depressziós 
térségeiben található. Ennek következtében megfigyelhetők 
a térségi szintű gettósodás, a végletes szegregáció jelenségei 
is. A népesség-előreszámítások – melyek regionális szinten 
állnak rendelkezésünkre – e népességeloszlás területi különb-
ségeinek fennmaradását prognosztizálják. (Havas és Zolnay, 
2010) A rossz munkaerő-piaci helyzet és a munkalehetőségek 
hiányának következménye a társadalmi zárványok kialakulása. 
A depriváció ciklus ismétlődéséről, alacsony társadalmi mobi-
litási esélyekről, a munkanélküli létről tesznek bizonyságot a 
hátrányos helyzetű területeken élők rossz képzettségi mutatói.
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Az oktatás szerepe

Köztudott, hogy a magyar oktatási rendszer egyik jellemző-
je, hogy nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt 
meglevő hátrányokat, vagyis a PISA-felmérés definíciója sze-
rint nem méltányos. A felmérések háttérelemzései megmutat-
ják, hogy a magyar oktatási rendszer az OECD-országok közül 
egyike az esélyegyenlőséget legkevésbé biztosító rendszerek-
nek, a gyerekek iskolai eredményességét nagymértékben a 
szülők iskolai végzettsége, foglalkozása határozza meg.
 Alapvető probléma, hogy a halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók egy része a helyben elérhető oktatási szolgál-
tatásokat sem kapja meg. Nincs kellő együttműködés más 
ágazatokkal, így elsősorban a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatásokkal, és nem kap kellő hangsúlyt a szülőkkel való 
partneri viszony sem. A közoktatásban megjelenik az oktatási 
kirekesztődés, mely egyrészt a jobb társadalmi státuszú ta-
nulók iskolai elvándorlása, másrészt a területi elkülönülés és 
az iskolarendszer szelektivitása következtében alakul ki. Az 
olyan iskolákban, illetve osztályokban, ahol az ilyen folyama-
tok eredményeként elkülönülnek a mélyszegénységben élő 
és roma tanulók, rosszabb az oktatás színvonala: alacsonyabb 
a szaktanárok által megtartott órák száma, az érintett intéz-
mények gyengébb felszereltségűek más helyi iskoláknál és 
osztályoknál. Mindezek következtében erősödnek a meglévő 
társadalmi különbségek. Egy 2010-es kutatás (Havas és Zolnay, 
2010) szerint a roma többségi iskolák száma 2004 óta mint-
egy 34%-kal emelkedett. Ezen iskolák 70%-ában a teljes sza-
kos ellátottság megoldatlan. A pedagógusokat az alap-, illetve 
továbbképzések során nem készítik fel a hátrányos helyzetű 
vagy eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek ok-
tatására, nevelésére, valamint a szülőkkel történő együttmű-
ködésre. Az oktatás nem biztosítja eléggé a munkaerő-piaci 
részvételhez szükséges alapkészségeket, nem alapozza meg az 
egészségkultúrát, az egész életen át tartó tanulást. Mindezek 
mellett a roma gyerekek csoportja erősen felülreprezentált a 
halmozottan hátrányos helyzetűek között. Becslések szerint 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nagyjából fele 
roma, és a roma tanulók majdnem kétharmada halmozottan 



64

Amrita az ezredforduló előtt

hátrányos helyzetű. A roma népesség iskolázottsága messze 
az átlag alatti. (Kertesi és Kézdi, 2010) A Központi Statisztikai 
Hivatal 2001-es népszámlálási adatai alapján a 18–59 évesek 
körében a 8 általános iskolai végzettségű magyar lakosság 
aránya 50,9%, a roma népesség aránya 24,2%, a középiskolai 
érettségivel rendelkezők aránya a 18–59 éves népességen be-
lül 27,9%, a roma népességnél 2,5%. A továbbtanulási tenden-
ciák Kertesi és Kézdi tanulmánya alapján azt mutatják, hogy a 
roma tanulók nem cigány kortársaikhoz képest hasonló tanul-
mányi eredmény esetén vagy akár jobb tanulmányi eredmény 
esetén is magasabb arányban tanulnak tovább szakiskolában. 
 Az alacsony iskolai képzettség alacsony társadalmi státuszt 
jelent. Az egyén rosszul fizető, elsősorban fizikai munkát tud 
végezni, alacsony fizetéssel járó munkaköröket képes ellátni. 
Az iskolázottsági hátrány, s ezzel együtt a hátrányos helyzet 
nemzedékről nemzedékre áthagyományozódik, „öröklődik”. 
Ezért nagyon fontos odafigyelni az óvodás- és általános isko-
láskorú gyerekekre, hiszen sorsukat ezek az évek határozzák 
meg, középfokú továbbtanulási esélyeik, későbbi munkaerő-
piaci kilátásaik az alapfokú képzés során determinálódnak. 
(Cserti Csapó, 2011)
 Az oktatási intézmények helyzetét meghatározzák a társa-
dalmi-gazdasági jellemzők, a települési adottságok és a helyi 
társadalom összetétele. A cigány népesség – köztük az Amrita-
tagok meghatározó része – a legrosszabbul ellátott települése-
ken él, hiányosan felszerelt iskolákba járnak. A cigány és a nem 
cigány népesség eltérő demográfiai sajátosságai alapján előre 
látható, hogy a cigány tanulók létszáma fokozatosan emelked-
ni fog. Ráadásul a kis létszámú iskolákban az országos átlagnál 
számottevően magasabb a cigány tanulók aránya. (Cserti Csa-
pó, 2011) 

Alapfokú oktatás

A falusi kis iskolák előnye, hogy közvetlenül a lakóhelyen helyez-
kednek el, a gyermek iskolába járása a diákok és szülők számára 
nem vesz pluszidőt igénybe és nem kerül pluszköltségbe. Az álta-
lános iskolai oktatás egyik legnagyobb és legjellegzetesebb prob-
lémája is ebből helyzetből adódik. Az aprófalvas és szegregált te-
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rületek3 iskoláit fokozatosan a környező nagyobb településekre 
kezdték átcsoportosítani és összevonni, ezzel a helyi kis iskolák 
fokozatos és egyre gyorsabb megszűnése következett be. Több 
magyarázata van a folyamatoknak, a gazdasági okoktól kezdve a 
minőségi oktatáson, az intézmény infrastrukturális jellemzőin át 
a szakképzett pedagógusok hiányáig. A kis iskolák bezárásának 
egyik fő oka abban keresendő, hogy az iskolák csökkenő mére-
tével a költséghatékonyságuk romlik. A falusi kis iskolák többsé-
gében nem voltak biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek. 
Gyakori probléma volt az önkormányzatok szegénysége, ebből 
kifolyólag a saját települési iskola fenntartása problémába ütkö-
zött, emellett a gyerekek létszámának csökkenése is hozzájárult 
az iskolák bezárásához. A kis iskolák többségében jellegzetesen 
négy vagy annál kevesebb évfolyamot működtettek. 1993-ban 
még több számottevő, felső tagozatos osztályt is működtető kis 
iskola is létezett, mára azonban kivétel számba mennek.
 Az oktatás fenntartása rendkívül fontos a hátrányos hely-
zetű falvak és régiók számára. Aprófalvas térségeinkre álta-
lában jellemző, hogy a térségek évtizedes mellőzése, fejlesz-
tésük elmaradása miatt is a legszegényebb lakossági rétegek, 
köztük nagy arányban a cigányság koncentrálódási területei. A 
gyerekek számára rendkívül fontos lenne, hogy térben is elér-
hető legyen a megfelelő színvonalú oktatás. A gyerekek csök-
kenő létszámának egyik oka, hogy a tehetősebb szülők gyer-
mekeiket nagyobb települési (vagy városi) iskolákba íratják 
be. Ennek következtében a falusi iskola tanulói társadalma ho-
mogenizálódik, főként hátrányos helyzetű, alacsony társadal-
mi státuszú családok gyermekei maradnak az intézményben. 
„Cigányiskolák” alakulhatnak ki a szegregáció minden negatív 
következményének megjelenésével együtt. Az iskolában zajló 
oktatás minősége megváltozik, elindul egy önmagát erősítő 
folyamat. A Dél-Dunántúl aprófalvas térségeiben jellegzete-
sek a kis iskolák (a legkisebbek az egyre nagyobb számú roma 
lakosságnak otthont adó Ormánság vagy Zselic kisfalvas tér-
ségére csoportosulnak). A Dunántúlt iskolával való ellátottság 
alapján szinte teljes egészében közepesen vagy inkább gyen-
gén ellátott térségek jellemzik. A viszonylag fiatal népesség 
jelentős többsége iskolázatlan és képzetlen. Az iskolázatlanság 
és képzetlenség egyben magas munkanélküliségi aránnyal jár 
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együtt. Ezen térségek jellegzetessége az intézményi ellátottság 
hiánya, a középiskolák fokozatos leépülése, aminek következ-
tében az 1990-es évek közepétől kezdve ezek a kistérségek kö-
zépiskola nélkül maradtak. (Kozma és Forray, 1999) 
 Az Amrita OBK Egyesület tagjainak lakóhelyei között olyan 
aprófalvak, kistelepülések találhatunk, ahol az iskolákban jel-
lemző az etnikai homogenizációs vagy szegregációs folyamat. 
Kiemelhetjük Baranya megyében Alsószentmárton, Gilvánfa 
településeket, ahol helyben 8 osztályos általános alapfokú in-
tézmény nem működött az általunk vizsgált időszakban (1993–
1999) (illetve Alsószentmártonban általános iskola alsó tago-
zat volt). Alsószentmárton érdekessége, hogy a településen 
élő gyermekek létszáma indokolta volna a településen az alap-
fokú oktatási intézmény létét, de a „hagyományokat” követve 
elsősorban a szomszéd település (Egyházasharaszti) általános 
iskolájába jártak a cigány gyerekek. De a „befogadó” település 
és iskolák helyben lakó családjai a közelben lévő város vagy 
nagyobb település alapfokú intézményeit választották gyer-
mekeik számára. Így a homogenizációs folyamat egyértelművé 
vált. Azokban az általános iskolákban ahova az Amrita-diákok 
jártak, különböző minőségű oktatásban részesültek a „falusi 
iskola” keretei között, mely meghatározta később pályaválasz-
tásukat, tanulási módszereiket és technikáikat középfokon. A 
település gazdasági, társadalmi, oktatási helyzete befolyásolta 
tanulási lehetőségeiket alap- és középfokon, mindezek miatt 
vált igazán fontossá az egyesület támogatása. 
 
Középfokú oktatás

Kertesi Gábor kutatása az 1970–71-es tanévben az általános 
iskola első osztályába járó tanulók iskolai pályáját végigkövet-
ve arra az eredményre jutott, hogy a nem cigány tanulókhoz 
képest az általános iskolát el nem végzők vagy a nyolcadik osz-
tály után tovább nem tanulók aránya a cigány tanulók esély-
egyenlőtlenségének kulminációs pontja az általános iskola 
nyolcadik osztályának befejezése után, a középiskolában való 
továbbtanulás során alakul ki. Kevesen tanulnak tovább közép-
fokon, és a középiskolai tanulmányok alatti lemorzsolódás is 
valószínűbb nem cigány társaikhoz képest. (Kertesi, 1995)
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 A Dél-Dunántúl régió 2011-es KSH iskolázottsági adatai 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a három dél-
dunántúli megye mindegyikében az érettségizettek aránya 
a megyék össznépességéhez képest 30% körüli vagy az alatt 
van. Regionális viszonylatban Baranya megyében él a legtöbb 
érettségivel rendelkező személy. A vizsgált települések több-
sége 1000 fő alatti vagy nem sokkal haladja meg az 1000 főt. 
Az érettségivel rendelkezők száma minden egyes feltüntetett 
községben kevesebb, mint a lakosság 40%-a. Regionális ösz-
szehasonlításban a legkevesebb érettségizettel rendelkező 
Baranya megyében található, köztük is Gilvánfa rendelkezik a 
legkevesebb (7) érettségizettel.
 Baranya megye iskolázottsági adatait elemezve megálla-
pítható az érettségivel rendelkezők különböző aránya a vizs-
gált településeken. A vizsgált Baranya megyei községek ada-
tai alapján leírható, hogy az érettségivel rendelkezők száma 
Abaliget, Nagykozár, Hidas és Magyarszék településeken a 
legmagasabb. De fontos megjegyezni, hogy az amritás diákok 
között jelentős volt a Hidas településről érkezők száma, ahol a 
statisztikai adatok azt írják, magas az érettségivel rendelkezők 
aránya, mégis ezen cigány fiatalok körében (lakókörnyezetük-
ben, családjukban) az Amrita OBK Egyesületbe történő belé-
pésükkor nem volt érettségizett személy. Az amritás diákok a 
település szegregált településrészén a cigányok által lakott te-
rületekről („cigánytelep”) érkeztek, és a cigány népesség tajgai 
között nem volt érettségivel rendelkező személy. 
 A legkevesebb érettségizett Gilvánfa, Okorvölgy, Tékes és 
Drávacsehi településeken él. Fontos megjegyezni, hogy az 
érettségizettek száma önmagában nem nyújt elegendő in-
formációt, kivéve, ha megnézzük az érettségizettek arányát 
a település összlakosságához képest, ami alapján bizonyos 
szempontból más eredményeket kapunk. Baranya megye azon 
településeit vizsgálva, ahonnan az Amrita-tagok származtak, 
megállapíthatjuk, hogy az érettségivel rendelkezők aránya 
Gilvánfán (1,8%) a legkisebb, ezután Alsószentmárton (4,2%), 
Tékes (4,2%), Siklósnagyfalu (4,5%) következik. Korábbi adatok 
alapján kiemelendő, hogy a 4 település közül 3 esetében a ci-
gány népesség aránya a megye többi településén élő cigány 
népességhez viszonyítva a legmagasabb.
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 Az általunk vizsgált időszakban az Amrita-diákok száma 60 
fő volt, közülük 35 főt sikerült elérni kutatásunk során. A 35 fő-
ből közül mindössze egyetlen fő nem szerezte meg az érettségi 
bizonyítványt, a 4 középiskolai évet elvégezte. Ha az arányo-
kat nézzük, megállapítható, hogy Alsószentmárton, Gilvánfa, 
Siklósnagyfalu és Tékes esetében az érettségivel rendelkezők 
számát és arányát növelték (Gilvánfa esetében kiemelkedő 
arányban) azon fiatalok, akik az Amrita OBK Egyesület közvetí-
tésével a középfokú továbbtanulás mellett döntöttek. Tovább-
tanulásukkal egyéni céljaikat elérték, emellett a településen 
élők számára követendő példaként jelentek meg. 

5. táblázat. A Baranya megyei községek összlakossága és az 
érettségivel rendelkezők száma (fő) (Forrás: KSH, 2011)

Település
Összla-
kosság 

(fő)

Érettségizet-
tek száma (fő)

Érettségizettek 
aránya (%)

Amrita-tagok 
(1993–1999) 

száma a 
településen

Abaliget 598 220 36,8 1
Alsószentmárton 1156 48 4,2 2
Drávacsehi 199 12 6 1
Gilvánfa 380 7 1,8 3
Gyöngyösmellék 301 22 7,3 1
Hidas 2155 493 22,9 5
Magyarszék 1080 397 36,8 3
Nagykozár 1975 790 40 1
Okorvölgy 80 10 12,5 2
Siklósnagyfalu 415 19 4,5 2
Tékes 239 10 4,2 8
Tésény 296 21 7 1
Véménd 1398 300 21,5 1
Versend 921 46 5 1

A nyolcvanas években a szakmunkásképzés volt a középfokú 
továbbtanulás kitüntetett (preferált és mesterségesen fenn-
tartott) útja. A kilencvenes évek után a középfokú oktatás ra-
dikális szerkezeti átalakuláson ment keresztül. Az évtized ele-
jén elsősorban a gimnázium lefelé terjeszkedését jelentette (6 
osztályos gimnáziumok létrejöttével) és a szakmunkásképző 
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intézmények portfólió-bővítésével új szakközépiskolai osztályo-
kat indítottak. Ezekhez a változásokhoz kellett a középiskolába 
belépő diákoknak alkalmazkodni. Az 1990-es években robba-
násszerűen kezdtek el terjeszkedni a középiskolák, ezzel egy-
idejűleg a kistelepülések lakossága hátrányos helyzetbe került 
a továbbtanulás kínálkozó lehetőségei, elsősorban a középfokú 
oktatás terén. A felsőfokú továbbtanulás lehetősége a középfo-
kú továbbtanulásra is hatással voltak. Az Amrita OBK Egyesület 
tagjainak egy része olyan településről (pl. Gilvánfa, Alsószent-
márton, Bogyiszló) érkezett, ahol az érettségi bizonyítvány ki-
magasló eredménynek számított a lakosság körében. Az egye-
sület a társadalom igényeire, az oktatási rendszer változásaira 
reagálva támogatta a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanu-
lását az érettségit adó oktatási intézményekben. A hátrányos 
helyzetű tanulók számára az általános iskolai képzettségnél 
magasabb iskolai végzettség megszerzése esélyt jelentett a 
hátrányos helyzetből történő továbblépésre, kiemelkedésre. 

Az Amrita OBK Egyesület szerepe a települési 
hátrányok leküzdésében

Az Amrita OBK Egyesület működési területe főként a Dél-Du-
nántúl régiót fedte le, a régió hátrányos helyzetű és leghátrá-
nyosabb helyzetű településein élő fiatalok és családjaik szá-
mára nyújtott segítséget. Az Amrita OBK Egyesület egyedülálló 
módon képes volt mint szervezet elérni és segíteni azokat a 
fiatalokat, akik lakóhelyük és lakókörnyezetük szempontjából 
hátrányos helyzetűek voltak.
 Mint ahogy tanulmányunkban bemutattuk, a hátrányos 
helyzetű és a leghátrányosabb helyzetű településekről érke-
zettek oktatási esélyei jóval alacsonyabbak a továbbtanulás 
terén a nem HH/LHH településekről érkezett diákokéval szem-
ben, ezért volt olyan kiemelten fontos, hogy az Amrita OBK 
Egyesület esélyt adott és utat mutatott a hátrányos helyzetű 
cigány fiataloknak, főként azoknak, akik terveiben szerepelt a 
továbbtanulás.
 Az egyesület információközvetítéssel, pályaorientációs 
tanácsadással, különböző szabadidős tevékenységek biztosí-
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tásával nyújtott lehetőséget a települési hátrányokból eredő 
hátrányos helyzet megváltoztatására. A diákok között találha-
tunk olyan cigány fiatalokat, akik szegregált – kizárólag cigány 
népesség által lakott – településen vagy településrészen éltek, 
kitörési lehetőségük a szegénységből, hátrányos helyzetből 
nagyon csekély volt, ez mégis sikerült.
 Az egyesület által támogatott legtöbb amritás diák maga-
sabb iskolai végzettségre tett szert, mint az lakóhelyük státu-
szából (hátrányos helyzetű, leghátrányosabb helyzetű) és tár-
sadalmi helyzetükből adódóan várható lett volna. Az egyesület 
tevékenységének köszönhetően a hátráltató tényezők ellenére 
a középfokon történő továbbtanulás lehetséges alternatíva-
ként jelent meg a hátrányos helyzetű térségekben élő cigány 
fiatalok életében. Magasabb iskolai végzettséget és szociális 
státuszt tudtak elérni a diákok hasonló társadalmi helyzetben 
lévő kortársaikhoz képest.
 Az Amrita OBK Egyesület leginkább a továbbtanulási ten-
denciák megváltoztatásában vállalt nagy szerepet azzal, hogy 
a szülők alacsony iskolai végzettsége ellenére (mely nagy mér-
tékben befolyásolja a gyermekük későbbi iskolai végzettségét) 
a hátrányos helyzetű cigány tanulók középfokú intézmények 
közül – az egyesület pályaorientációs tevékenységének kö-
szönhetően – érettségit adó oktatási intézményeket választot-
tak. Mindezt az 1990-es évek közepén, amikor a cigány fiatalok 
jelentős része nem tanult tovább középfokon vagy lemorzsoló-
dott a középiskola első évfolyamain.
 Az egyesület másik fontos szerepvállalása volt az akkori 
tendenciákkal szemben, hogy együttműködést vállalt a hát-
rányos helyzetű családok tagjaival, szülőkkel, gyermekekkel. 
Nem kizárólag a továbbtanulni vágyó hátrányos helyzetű ci-
gány fiatalt segítették, célcsoportnak az egész családot tekin-
tették.
 Az egyesület tevékenységével bebizonyította, hogy a hát-
rányos helyzetű cigány tanulók számára az esély és a lehetőség 
megteremtése a legfontosabb, ezáltal magabiztos, jövőképpel 
rendelkező hátrányos helyzetű cigány fiatalok közösségét ko-
vácsolta össze. 
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Összegzés

Az Amrita OBK Egyesület tagjainak társadalmi-földrajzi hátte-
rének bemutatásakor, alapvetően két fő szempontot vettünk 
figyelembe: a társadalmi aspektust, mely szerint az Amrita-
tagok (1993–1999 között) 98%-a cigány népességhez tartozó 
cigány fiatal volt, és a földrajzi szempontot, hogy a tagok első-
sorban a Dél-Dunántúl régióban éltek.
 Ebből következően tanulmányunk első részében a Magyar-
országon élő cigány népesség helyzetének, földrajzi, területi 
elhelyezkedésének bemutatására törekedtünk, majd ezt köve-
tően megállapítottuk, hogy az Amrita OBK Egyesület által elért 
diákok főként Baranya megye területéről érkeztek. Az ada-
tokat elemezve rámutattunk, hogy az Amrita OBK Egyesület 
céljait tekintve a „helyi” (Dél-Dunántól régió, Baranya megye) 
igényekre, szükségletekre reagálva megfelelő földrajzi terüle-
tet választott. A három megye területéről összesen 33 telepü-
lésről (Baranya: 17, Somogy: 10, Tolna: 6) érkeztek tagok az 
Amrita OBK Egyesületbe.4 Dél-Dunántúl régióban 25 kistérség 
található, melyből 16 kistérségben éltek Amrita-tagok 1993–
1999 között. Az Amrita-tagok lakóhelyei között szerepel a 6 
leghátrányosabb helyzetű kistérség (barcsi, kadarkúti, tamási, 
sásdi, sellyei és szigetvári).
 Az Amrita OBK Egyesület működési területe főként a ré-
gióra volt jellemző, de később országos hatókörűvé vált. Az 
egyesület tevékenységeivel, céljaival gazdasági, társadalmi, 
szociális téren valóban hátrányos helyzetű cigány családok 
gyermekeit segítette. 
 A cigány népesség – köztük az Amrita-tagok meghatározó 
része – a legrosszabbul ellátott településeken élt, hiányosan 
felszerelt iskolákba jártak. Az egyesület a társadalom igényeire, 
az oktatási rendszer változásaira reagálva támogatta a hátrá-
nyos helyzetű cigány fiatalok továbbtanulását, érettségit adó 
oktatási intézményekben. A hátrányos helyzetű tanulók számá-
ra az általános iskolai képzettségnél magasabb iskolai végzett-
ség megszerzése esélyt jelentett a hátrányos helyzetből törté-
nő továbblépésre, kiemelkedésre. Továbbtanulásukkal egyéni 
céljaikat elérték, emellett a településen élők számára követen-
dő példaként jelentek meg. Az egyesült nagy szerepet vállalt a 
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továbbtanulási tendenciák megváltoztatásában is. Tevékenysé-
gével bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű cigány tanulók 
számára az esély és a lehetőség megteremtése a legfontosabb, 
ezáltal magabiztos, jövőképpel rendelkező hátrányos helyzetű 
cigány fiatalok közösségét kovácsolta össze. 

Jegyzetek

1  A népszámlálási adatok kisebbségi hovatartozásra vonatkozó 
részének felmérési pontossága nem minden esetben jár meg-
bízható eredménnyel, nehezen behatárolható, hogy mikor szá-
mít valaki egy adott kisebbség tagjának.

2  A szférákat egy tetraéder szemlélteti, melynek élei mentén min-
den szféra kölcsönhatásban áll a másikkal, viszont mindegyik 
önmagában is differenciált.

3  Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy tele-
pülésen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok 
stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt 
jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lénye-
ges egyenlőtlenségeivel. (http://nemzetisegek.hu/dokumentu-
mok/file_1111447058_szegregacio.pdf) 

4 Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 
2011-es népszámlálási adatok felhasználásával végeztük. 
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Honnan hová – egy közösség változásai 
húsz év tükrében  

Bevezetés

A tanulmány első része a rendszerváltás utáni éveket elemzi a 
cigány/roma tanulók iskolai teljesítményének és motivációjá-
nak függvényében. Ez az időintervallum megegyezik az Amrita 
OBK Egyesület tevékenységeinek általunk vizsgált időszakával 
(1993–2000). Így átfogó képet kaphatunk az időszak cigány ta-
nulóinak oktatási helyzetéről, iskolázottsági mutatóiról. A to-
vábbiakban vizsgálatunk érintőlegesen kitér az egykori amritás 
tagok munkavállalási arányaira, az Amrita Egyesületben tevé-
kenykedők szerepköreinek bemutatására is. Kutatásunk alapja 
egy általunk készített adatbázis, mely 92 főről tartalmaz infor-
mációt. Jelen tanulmányhoz a mintából 55 főt vizsgáltunk, akik 
az Amrita OBK Egyesület diákjai voltak a vizsgált időszakban.
 Az adatelemzés eredményeinek ismertetése előtt a rele-
váns szakirodalmi bázis segítségével igyekszünk felállítani a ta-
nulmány elméleti keretét. A választott szakirodalmak az álta-
lunk vizsgált időszakról és hasonló tanulói populációról adnak 
képet. Ezzel szeretnénk egyfajta viszonyítási keretet teremteni 
az elemzésünk megértéséhez. 

Szakirodalmi áttekintés

Alapvetően az iskolai sikeresség több tényezőtől függ. Ezek kö-
zül az egyik legfontosabb a tanulók motivációja, illetve annak 
erőssége. A tanulók alacsonyabb iskolai motivációja mögött 
Liskó Ilona kutatási eredményei szerint állhat egyrészt a szülők 

BuzÁS GÉza – 
HorVÁtH iVetta – 

SzÜCS-ruSzNaK KaroliNa
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alacsony iskolai végzettsége, másrészt befolyásoló tényező le-
het a rossz szociális háttér is (Liskó, 2002). Az első osztályban 
átlagosan 3,4-es eredményt értek el a tanulók, ami 6. osztályra 
fokozatosan 2,9-es átlagra csökkent” (Liskó, 2002:174). A kuta-
tás szerint a rossz eredmények produkálását nagyban befolyá-
solja a szülők alacsony iskolai végzettsége.
 Liskó Ilona már hivatkozott tanulmányából az is kiderül, 
hogy a 1990-es évek elejétől kezdve a 2000-es évekig a cigány 
népesség tömegesen szorult ki a végzettséget igénylő munka-
erőpiac világából. Ezzel összefüggésben azonban az is elmond-
ható, hogy sok cigány/roma számára nyilvánvalóvá vált a ma-
gasabb iskolai végzettség elérésének fontossága.
 Ehhez a szemléletbeli változáshoz hozzájárulhatott az a té-
nyező is, hogy a 90-es évek második felétől a családi pótlék és 
egyéb szociális juttatások kifizetését a tanköteles gyermekek 
esetében iskolalátogatáshoz kötötték. Az 1998-as évi LXXXIV. 
törvény megszületése, érdekelté tette a szülőket,valamint az 
intézményeket is a roma/ cigány gyermekek beiskoláztatásá-
ban. (Liskó, 2002)
 „1. §. E törvény célja, hogy a családok szociális biztonságá-
nak elősegítése, a gyermeknevelés anyagi terheinek csökkenté-
se érdekében meghatározza az állam által nyújtandó családtá-
mogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági 
feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításá-
val kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.” 
(1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról)1

 E rendelet a szülőket érdekeltté tette gyermekeik iskolázta-
tásában. Ugyanebben az időszakban az országban tapasztalha-
tó demográfiai hullámvölgy miatt az iskolák is érdekeltté váltak 
a cigány tanulók beiskolázásában, legfőképp az intézmények 
fennmaradása érdekében. Mindezek eredményezhették azt, 
hogy a pedagógusok érzelmi viszonya a cigány tanulókhoz 
toleránsabbá, empatikusabbá válhatott. Ennek okán a cigány 
tanulók túlnyomó többsége elvégezte az általános iskolát. A 
szülők az iskolába járást fontosnak tartották, de tanulás-mód-
szertani segítséget végzettség hiányában kevésbé adhattak a 
gyermekeiknek.
 Véleményünk szerint, a törvényi szabályozásnak köszön-
hetően az általános iskolát végzettek száma emelkedett, ezzel 
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párhuzamosan egyre több roma/cigány tanuló kerülhetett be 
középfokú végzettséget adó oktatási intézményekbe is.
 Liskó Ilona A cigány tanulók iskolai eredményei című tanul-
mányában a cigány/roma tanulók iskolai bennmaradásával kap-
csolatban az iskolák által alkalmazott két lehetőséget ismerteti. 
Eszerint pedagógusok vagy engedékenyebbek voltak a cigány/
roma tanulókkal szemben, hogy azok ne bukjanak meg, vagy, 
s ez történt a legtöbb esetben: megbuktatták és/vagy magán-
tanulói státuszba „küldték”. Emiatt azonban sokan kimaradtak 
vagy lemorzsolódtak az általános iskolából (Liskó, 2002).
 A már említett intézkedések következtében, a középfokon 
tanulók létszámának növekedése miatt „pozitív” változások 
következtek be közoktatási statisztikákban. Az 1992–93-as tan-
év végén a nyolcadik osztályt sikeresen záró tanulók továbbta-
nulási szándéka is ezt mutatja, melyet a sokat idézett Kemény-
féle 1994. évi cigánykutatás is igazol (1. táblázat).

1. táblázat. A nyolcadik osztályt végzett tanulók továbbtanulása 
1993-ban (Forrás: Kemény, 1996)

Középfokú iskola Összes tanuló Cigány tanulók
szakiskola 6,0 % 9,4%
szakmunkásképző 35,5% 30,2%
szakközépiskola 32,0% 10,0%
gimnázium 24,2% 0,6%
középiskola együtt 56,2% 10,6%
Összesen 97,7% 50,2%

Az adatok így arról tanúskodnak, hogy már a 90-es évek első 
felében emelkedett a középfokú oktatási intézményekben  to-
vábbtanuló roma/cigány gyerekek létszáma. 
 A cigány/roma tanulók középfokú oktatási intézményekbe 
való bejutását megkönnyítette, hogy a legtöbb szakmunkás-
képző, illetve a szakközépiskolák jelentős része már nem tar-
tott felvételi vizsgát. A javuló továbbtanulási mutatók ellenére 
még mindig nagy volt a különbség a roma/cigány tanulók és 
nem cigány tanulók továbbtanulási szándéka között. 
 A nem cigány tanulók közül évente a nyolcadikosok 2-3%-a 
nem iratkozott be középfokú oktatási intézménybe, ugyanez az 
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arány a roma/cigány tanulók között 15-16% volt (Liskó, 2002).
 A különbségek abban is megmutatkoztak, hogy míg a nem 
cigány tanulók 4-5% tanult csak tovább a munkaerőpiacon 
értéktelen bizonyítványt nyújtó szakiskolában, ez az arány 
a roma/cigány tanulók körében ennek a kétszerese volt. To-
vábbra is igaznak bizonyult ugyanakkor, hogy a gimnáziumok-
ba illetve a szakközépiskolákba (vagyis az olyan intézmények-
be, ahol a tanulók érettségi bizonyítványt is szereztek) csak 
elenyésző számban jutottak be roma/cigány diákok. 
 Liskó tanulmányában azonban arra is kitért, hogy az intéz-
ményekben bevezetett „könnyített” felvételi sem járult hoz-
zá ahhoz, hogy a szociális hátránnyal rendelkező roma/cigány 
tanulók sikeresen zárják középfokú tanulmányaikat. „Konkrét 
adatok ugyan nincsenek, de szinte valamennyi általános is-
kolai igazgató és pedagógus arról számolt be, hogy továbbta-
nuló tanítványaik jelentős hányada időnek előtte kimarad az 
iskolából. A kimaradók számáról természetesen az általános 
iskoláknak nincsenek pontos adataik, mert a visszajelzések tel-
jesen esetlegesek. Tapasztalataink szerint azonban a tovább-
tanuló cigány gyerekek egy része el sem kezdi a középiskolát, 
másik része pedig 1-2 év után abbahagyja a tanulást.” (Liskó, 
2002:187).
 A lemorzsolódást több tényező is befolyásolta, például a 
családok anyagi helyzete. A tanszerköltség, illetve az iskolába 
való bejárás/beutazás/bérlet költsége mind a családok költ-
ségvetését terhelték. 
 A továbbtanulási szándékot szintén csökkentette a tradici-
onális cigány családokban szocializálódó tanulók korai felnőtté 
válása. A korai gyermekvállalás, illetve a családalapítás priori-
tása miatt sokan szakították meg vagy hagyták félbe tanulmá-
nyaikat. (Erdős, 1989)
 További konfliktusokat szült a cigány családok és az iskolák/
többségi intézmények értékrendbeli prioritásainak különbsé-
ge. Erre az értelmezésbeli különbségre mutat rá a következő 
ábra is.
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1. ábra. A cigány családok és az iskolák/többségi intézmények érték-
rendbeli prioritásainak különbség (Forrás: Forray és Hegedüs, 2013)

AZ ISKOLA CÉLJA ÉS ELVÁRÁSA A CIGÁNYOK ÉRTELMEZÉSE

1. Oktatási és nevelési célok
Az iskola működése társadalmi egyetértésen 
alapul a célok, értékek, normák stb. 
tekintetében.

Az iskola működése törvényeken és 
jogszabályokon alapul.

A gyerekek (tanulók) az iskolában az életre 
készülnek fel.

A gyerek „valódi” élete itt és most és az 
iskolán kívül zajlik.

Az iskola az oktatás-nevelés által jobb 
esélyeket kínál.

Az iskola megtanítja az írás, olvasás, 
számolás tudományát.

Az iskola határozza meg a megtanítandó 
ismereteket.

A gyereknek (családnak) joga van ahhoz, 
hogy meghatározza az elsajátítani kívánt 
ismereteket.

2. Az iskolai nevelés
Tanítási időben az iskoláé az elsőbbség. Mindig a családé és az iskoláé az elsőbbség.
A családnak kötelezettsége a gyereket 
felkészülten küldeni az iskolába.

Az iskolának kötelessége úgy felkészíteni a 
gyereket, ahogy kívánja.

Az iskola nevelési feladatokat vesz át a 
családtól.

Csak a család és a közösség dolga a gyermek 
nevelése.

3. Magyar iskola és a cigány család
A tanulók mindig „gyermekek” az iskolában, a 
tanárhoz való viszonyban.

A gyermekek csak pubertásig igazán 
gyerekek.

Az iskolai munka lényegéhez nem tartoznak 
személyes érzelmek.

Az iskola akkor fogadható el, ha a tanárokat a 
gyerekekhez személyes, érzelemteli viszonyok 
fűzik.

Az iskolában csak tanár és tanuló, illetve 
tanuló és tanuló között vannak konfliktusok.

Az iskolai konfliktusok lényege, hogy cigányok 
és gádzsók (fehérek és feketék) között 
történek.

A szülőknek tanítási időben nincs az iskolában 
keresnivalójuk.

A szülő (család, közösség) kötelezettsége, 
hogy a gyereket az iskolában is megvédje.

Az iskola kiemeli a gyereket a családból. A gyereknek csak a családban és a 
közösségben van helye.

Összefoglalva, a vizsgált időszak oktatási expanziója és a rend-
szerváltás miatt átalakuló társadalmi és gazdasági viszonyok új 
perspektívába helyezték a roma/cigány tanulók iskoláztatási 
esélyeit. Továbbra is fennmaradtak ugyanakkor azok a hátráltató 
tényezők, melyek gátolták e lehetőségek kiaknázását. A roma/
cigány tanulók középiskolai sikertelenségét ebben az időszak-
ban (is) befolyásolta a családok szociális helyzete, a tradíciók, 
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illetve a szülők alacsony iskolai végzettsége, emellett a roma/
cigány tanulók motivációjának hiánya a továbbtanulás iránt. 
 Emellett azonban megfigyelhető egyfajta szemléletváltás 
is a cigány/roma családok esetében, mely azt eredményezhet-
te, hogy a tanulók motivációja, ha kis mértékben is, de növe-
kedett, ám a szülők – leginkább alacsony iskolázottságuk miatt 
– nem voltak képesek nap mint nap segítséget nyújtani gyer-
mekeiknek a tanulásban. Gondot okozott továbbá az is, hogy 
a roma/cigány gyermekek környezetében nem volt közvetlen 
példakép, illetve a kultúrák között különbségekre reagálni nem 
tudó iskola is gyakran visszatartó erőként hatott (Erdős, 1989).

A kutatás eredményei

A következőkben saját kutatásunk eredményeit bemutatva sze-
retnénk szemléltetni, hogy miként tudta pozitívan befolyásolni 
a középiskola sikeres elvégzésében a roma/cigány tanulókat egy 
olyan támogató közösség, mint az Amrita OBK Egyesület.
 A feldolgozott adatok látványos ellentétben vannak a ci-
gány diákok továbbtanulási lehetőségeinek az akkori szak-
irodalomból kibontakozó képével. Az Amritába került diákok 
teljesen más pályára álltak, mint hasonló társadalmi helyzetű 
kortársaik: szinte kivétel nélkül elhagyták a kis falvak és a szak-
munkásképzők világát, elsöprő arányban kerültek egyetemre. 
Jelentős részük az emberek segítésével, sőt, konkrétan a ci-
gányság felemelkedésével hivatásszerűen is foglalkozik. 
 Kutatásunk egy általunk készített adatbázis adatainak 
elemzésére fókuszál. Az adatbázis létrehozását egy komp-
lex adatfelvétel segítette. Alapját az Amrita OBK Egyesület 
1993–1999 közötti tagjaira vonatkozó adatok alkották, melyek 
az egyesület dokumentációjában álltak rendelkezésre. 2014-
ben létrejött egy internetes közösség az Amrita OBK Egyesü-
let korábbi tagjai számára, mely közösséghez az egykori tagok 
csatlakozhattak, s az általuk e közösségi oldalon megadott 
információk is kiegészítő adatként szolgáltak kutatásunkhoz. 
Továbbá a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói összegyűj-
tötték az elérhető dokumentációt és információkat az Amrita 
OBK Egyesület 1993–1999 közötti tevékenységéről és tagjai-
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ról, s az adatokat különböző témakörök alapján rendszerezték.  
A 2015 januárjában szervezett találkozón kiállításra kerültek az 
addig kinyert adatok poszter formájában, ahol a vizsgált idő-
szak egykori amritás tagjai kiegészíthették azokat. E a kiegészí-
tések szintén gazdagították adatállományunkat.
 Ezen kívül felhasználható adatokat gyűjtöttünk az egykori 
tanulók válaszleveleiből, melyeket az őket felkutató egykori 
Amrita Egyesület tanára kapott, illetve azokból a mélyinterjúk-
ból, melyeket szintén a szakkollégium hallgatói készítettek az 
egykori amritás tagokkal.
 Az elemzés kezdetén a következő kérdésekre szerettünk 
volna választ kapni:

1. Mely településekről, honnan érkeztek a tanulók az Am-
rita OBK Egyesületbe? Hol élnek jelenleg?
2. Milyen munkaerő-piaci mobilitás jellemzi jelenleg a ta-
gokat? Milyen végzettséget szereztek? Jelenleg hányan 
dolgoznak az egykori diákok közül?

Feltételezésünk szerint az Amrita OBK keretei között eltöltött 
időben a tanárok példaként szolgáltak a közösség diákjai szá-
mára, s ezzel hozzájárulhattak a sikeresebb iskolai teljesítmény-
hez is. E folyamat természetesen értelmezhető az Amritán be-
lüli diák-diák viszonylatban is, azaz a diákok egymásnak is pél-
daként szolgáltak, illetve erősíthették egymás motivációját is.
 Az adatbázisunkban található adatokat kvalitatív módsze-
rekkel dolgoztuk fel. Az eredmények átláthatósága érdekében 
az elemzés során kinyert adatok bemutatását önálló egysé-
gekbe rendeztük.

Az eredmények

Nemek szerinti megoszlás

Az Amrita OBK Egyesület 1993–1999-ig terjedő időszakában 
vizsgáltuk a tagok nemek szerinti megoszlását. A vizsgálatkor 
nem csupán az Amrita OBK Egyesület diák tagjait, hanem mun-
katársakat, a tanárokat, önkénteseket is figyelembe vettük. Az 
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alábbi ábrából látható, hogy a nemek aránya közel azonos volt 
a vizsgált időszakban. 

2. ábra. A tagok nemek szerinti megoszlása (fő, N:90)2

Földrajzi mobilitás

Kutatásunk során arra is kíváncsiak voltunk, honnan, milyen 
településtípusról érkeztek a közösség diák tagjai. Az adatok 
alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy a tanulók 3/4 része 
falvakból érkezett az egyesületbe. (A további demográfiai ada-
tokról részletesen a kötet egy másik tanulmányában olvashat-
nak.) A falvakból érkezett tanulók túlnyomó többsége Pécs, 
illetve környékén található gimnáziumokban tanult.

3. ábra. Az Amrita OBK Egyesület tagjainak 
településtípusok szerinti megoszlása (fő, N:55)

nő férfi

42
48
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A 4. ábra az egykori amritás diákok jelenlegi lakhelyéről szolgál 
adatokkal. A tanulmányaik alatt túlnyomó részt faluhelyen élő 
tanulók csaknem fele jelenleg városban él, s mindösszesen egy 
volt diák jelölt meg lakóhelyként falut. A válaszadók közül 7-en 
jelenleg külföldön élnek, ennél pontosabb adat azonban nem 
áll rendelkezésünkre róluk.

4. ábra. Az egykori amritás diákok jelenlegi lakóhelye
településtípusok szerint (fő, N:55)

Továbbtanulás

A továbbtanulás tekintetében az adatbázisunkból leszűrt ada-
tok azt mutatják, hogy a tanulók döntő többsége továbbtanult 
(5. ábra). A továbbtanulók csaknem kétharmada a Pécsi Tudo-
mányegyetem valamely szakára nyert felvételt.

5. ábra. Az iskolai végzettségek megoszlása 
az Amrita OBK Egyesület egykori diákjainak körében (fő, N:55)
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Munkavállalásra vonatkozó adatok

Általános elfogadott vélemény, hogy az emberek a jobb meg-
élhetés, illetve a könnyebb elhelyezkedés miatt választják a 
városokat. Az egykor amritás diákok többsége magasabb isko-
lai végzettségre tett szert, nagyobb szabadsággal választhatták 
meg lakóhelyüket is. 
 A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 95%-a 
jelenleg aktívan dolgozik (6. ábra).

6. ábra. Az egykori diákok jelenlegi munkaerő-piaci státusza 
(fő, N:55)

Bár kutatásunk során nem volt lehetőségünk azt megvizsgál-
ni, hogy az Amrita Egyesületben eltöltött időszakban meny-
nyire erősödött a tanulók roma/cigány identitása, ám arról 
igyekezetünk képet kapni, hogy jelenlegi munkájuk mennyire 
kapcsolódik a cigánysághoz. A kapott eredmények változatos 
képet mutatnak. A megkérdezettek közül 14 fő munkája köt-
hető a cigánysághoz – segítőként, pedagógusként, vezetőként 
dolgoznak (pl. tanodavezető, második esély iskola vezetője). 
További 10 főnél mutatható ki, hogy részben a cigánysághoz 
kapcsolható munkát végez. 10 fő esetében kimutatható, hogy 
egyéb, a cigánysághoz csak kis részben köthető munkát végez, 
például vállalkozóként dolgozik. A fennmaradó 11 személynél 
a kiértékeléskor nem volt egyértelmű, hogy munkáját mely ka-
tegóriába sorolhatjuk.
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7. ábra. Az egykori egyesületi tagok jelenlegi munkájának 
kapcsolata a cigánysággal (fő, N:55)

Szerepkörök

Az Amrita Egyesület diákjait számos önkéntes és tanár segí-
tette, illetve e tanárok gyerekei is aktív szerepet vállaltak az 
egyesület munkájában. Önkéntesek az Egyesült Államokból 
is érkeztek. Az egyesületben tevékenykedő tanárok többsége 
Pécs valamely iskolájában tanított (8. ábra).

8. ábra. A szerepkörök alakulása az Amrita OBK Egyesületben 
a vizsgált időszakban (%, N:90)

Az Amrita OBK Egyesület elsődleges célja a hátrányos helyze-
tű, főként roma/cigány fiatalok továbbtanulási esélyeinek elő-
segítése volt. Azok az egykori amritás diákok, akikre ez a kuta-
tás fókuszált, mind legalább középfokú végzettséget szereztek, 
döntő többségük felsőfokú végzettségre is szert tett.
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Összegzés

Az adatokból kiderült, hogy az egykori amritás diákok többsége 
a Pécs vonzáskörzetéből érkezett az Amrita OBK Egyesületbe. 
A diák tagok részvétele az egyesület programjain könnyebbé 
vált azáltal, hogy többségük Pécs valamely középiskolájában 
tanult. Az adatelemzés, illetve a mélyinterjúk elemzése során 
világossá vált, hogy az Amrita többet jelentett mindenki szá-
mára – legyen az diák, önkéntes vagy tanár –, mint egy hely, 
ahol házi feladatot lehetett írni és ehhez segítséget lehetett 
kapni. Az Amrita OBK Egyesület létrehozott egy közösséget a 
hátrányos helyzetű, főként roma/cigány fiataloknak, valamint 
egy olyan közeget biztosított tagjainak, ahol a diákok/tagok 
életre szóló barátságokat köthettek/kapcsolatokat alakíthat-
tak ki. A lehetőséget adók sorából nem maradhatnak ki az Am-
rita Egyesület tanárai sem.
 Az Amrita diákjait tanító tanárok szakértelme, felkészültsé-
ge azt szorgalmazta, hogy a hátrányos helyzetű, főként roma/
cigány diákok továbbtanuljanak és minél magasabb iskolai 
végzettséget szerezzenek. Láthattuk, hogy a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya számottevő az egykori amritás 
diákok körében, munkaerő-piaci esélyeik is jobbak ezáltal. Az 
amritás tagok tanulók többsége jelenleg is aktívan dolgozik. 
 Mindezek fényében elmondható hogy az Amrita OBK Egye-
sület létrejötte nem volt hiábavaló, számos hátrányos helyzetű 
fiatalt segített hozzá a továbbtanuláshoz, érettségi megszerzé-
séhez és ezzel a „jobb” élet eléréséhez.

Jegyzetek

1  (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800084.TV)
2   A dokumentumokban 92 személy szerepel, ám kutatásunk ide-

jén a mintából 2 személy már nem élt.
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Varga Aranka: Az inklúzió szemlélete és gyakorlata

Kérdőíves vizsgálat az Amrita Orientációs 
Baráti Kör Egyesület tagjaival

– tapasztalatok és eredmények

Kérdőíves vizsgálatunk segítségével egy inkluzív közösség és 
szervezet, az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület (Amri-
ta OBK Egyesület) céljai, tevékenysége és eredményei kerül-
nek bemutatásra (1993–1999 közötti időszakra vonatkozóan), 
mely az 1990-es években innovatív módszerekkel, új típu-
sú szakmai elveket alkalmazva sikeresen próbálta növelni a 
hátrányos helyzetű, főként cigány származású gyermekek/fi-
atalok társadalmi esélyeit. A kérdőíves kutatásunk célja volt 
az 1994-től működő Amrita OBK Egyesület tagjainak felkuta-
tása, majd ezt követően információgyűjtés (lakóhely, iskolai 
végzettség, foglalkozás, munkaerő-piaci helyzet, emlékek az 
Amritával kapcsolatban szolgáltatásokról, programokról) – 
mindezt kvantitatív módszerrel. Előfeltételezésünk szerint az 
Amrita legmeghatározóbb hatása a pályaválasztási döntések-
ben (érettségit adó középfokú intézményekben), a továbbta-
nulási motivációkban, szüleikhez képest magasabb társadalmi 
státusz elérésében, inkluzív közösség kialakulásában, a barát-
ságok és kapcsolatok létrejöttében azonosítható. A kérdőíves 
felmérést a Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak (12 fő) 
közreműködésével 2014. november és 2015. május között vé-
geztük. Jelen írás kutatásunk eredményeit elemzi és összegzi. 

Bevezető

Az Amrita OBK Egyesület1 1994-ben jött létre, céljai között sze-
repelt a hátrányos helyzetű, cigány2 származású fiatalok támo-

BoroS JuliaNNa
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gatása a pályaorientációban, tanulmányaik sikeres folytatásá-
ban és befejezésében, valamint szabadidős programok szerve-
zése az egyesület munkatársai segítségével. Az Amrita később, 
mint közösségi erő, kapcsolati tőke jelent meg a tagok életében.
 Vizsgálatunk középpontjában az Amrita OBK Egyesület 
(későbbiekben: Amrita vagy Egyesület) tevékenysége és tagjai 
állnak, elsősorban azok a diákok, akiket 1993–1999 között az 
egyesület támogatott. Ebben az időszakban összesen kb. 100-
120 fő volt tagja az egyesületnek, köztük közel 60 fő vett részt 
képzésben. Többségük alapfokú vagy középfokú oktatási intéz-
ményben tanult a dél-dunántúli régió valamely városában, de 
néhány diák érkezett Észak-Magyarországról is. Az alapítókon 
és a diákokon kívül a tagság többi részét a munkatársak, a se-
gítők és az önkéntesek alkották, akik aktív szereplői voltak az 
Amrita programjainak. Kérdőíves vizsgálatunk során elsősor-
ban az 1993–1999 között diák tagként regisztrált (későbbiek-
ben: Amrita-tagokat) kerestük meg, hogy tapasztalataik, em-
lékeik, iskolai végzettségük, foglalkozásuk és társadalmi státu-
szuk alapján vizsgáljuk az Amrita OBK Egyesület tevékenysé-
geinek hatását a tagok életére. A vizsgálat kérdései különböző 
témaköröket érintettek: általános adatokat (iskolai végzettség, 
munkaerő-piaci státusz); a fiatalok emlékeire voltunk kíváncsi-
ak az egyesületbe történő belépésük körülményeit illetően, 
milyen mértékben tudták fenntartani a létrejött barátságokat, 
kapcsolatokat; másrészt hogyan élték meg, hogy a szervezet 
tagjai voltak, miben nyújtott segítséget számukra az Amrita, és 
hogyan értékelik ennek az időszaknak az életükre/életútjukra 
gyakorolt hatását. Előfeltételezésünk szerint az egyesület leg-
meghatározóbb hatása a pályaválasztási döntésekben (érett-
ségit adó középfokú intézményekben), a továbbtanulási mo-
tivációkban, szüleikhez képest magasabb társadalmi státusz 
elérésében, inkluzív közösség kialakulásában, a barátságok és 
kapcsolatok létrejöttében azonosítható. 
 A kérdőíves felmérést a Wlislocki Henrik Szakkollégium hall-
gatóinak (12 fő) közreműködésével 2015 januárjában végeztük, 
amikor a korábbi Amrita-tagok 20 év után újra találkozhattak 
egymással. A jelenlévő Amrita-tagok közül – akik 1993–1999 
között diákként csatlakoztak az egyesülethez – mindenki bele-
egyezett, hogy válaszol a kérdőív kérdéseire. Továbbá elektroni-
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kus úton próbáltuk elérni a távolmaradókat. A kutatás során a 
szakkollégisták olyan személyekkel találkoztak, akik 15-20 évvel 
ezelőtt hasonló inkluzív, támogató közösséghez tartoztak, mint 
a Wlislocki Henrik Szakkollégium jelenlegi tagjai. Az amritások 
életútja pozitív minta a következő generáció számára.

A kutatás előzményei

Kérdőíves vizsgálatunk során egy inkluzív közösség létrejöttére, 
tevékenységeinek tagjainak életére gyakorolt hatására voltunk 
kíváncsiak. Ez a szervezet ugyanis az 1990-es évek közepén, 
Magyarországon egyedi  innovációt valósított meg. Az oktatási 
rendszeren kívül egy új megközelítésmódot mutatott az esély-
egyenlőségre, mindezt közvetítő, támogató, inkluzív rendszer-
ként. Az egyesület célcsoportját tekintve a hátrányos helyzetű, 
elsősorban cigány származású fiatalok közösségét kovácsolta 
össze, melynek során az alapítók, a munkatársak, a segítők és 
a segítettek a közös cél érdekében szakmai és emberi tudásuk 
legjavát adták. Az egyesület kezdeti időszakban a Dél-Dunán-
túl régió településein élő hátrányos helyzetű cigány tanulók 
számára szervezett pályaorientációs tanácsadást és különbö-
ző közösségi, szabadidős programokat, majd a későbbiekben 
tevékenységi kör kibővült a felnőttképzéssel, a multikulturális 
közösségi programokkal, az interprofesszionális szakmai mű-
helyek működtetésével. A szervezet – mint kortárs közösség 
– önsegítő (self-help) jelleggel működő inkluzív rendszerként 
hálózati közösséget hozott létre. E közösség hálózati szerepét 
mutatja, hogy a tagok jelentős része 20 év után is kapcsolat-
ban áll egymással, függetlenül attól, hogy a világ mely részén 
élnek, alapítottak családot, telepedtek le. 

A szervezet: Amrita Orientációs Baráti Kör 
Egyesület

Az 1990-es években zajló társadalmi és gazdasági változások 
felerősítették a társadalmi egyenlőtlenségeket, melyek tovább 
fokozták az oktatási egyenlőtlenségeket. Új típusú szelekciós 
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mechanizmusok jelentek meg, melyek elsősorban az alap-
fokú és a középfokú oktatás közötti átmenetet nehezítették, 
elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű cigány tanulók 
számára. A társadalmi esélyek kiegyenlítéséhez szükségesé 
vált az innovatív, kiegészítő támogatások rendszere a tanulók 
családjainak alacsony társadalmi státuszából eredő hátrányok 
kompenzációja érdekében. A szociális hátrányokkal küzdő, el-
sősorban cigány tanulók esélyeit kívánták növelni az innovatív 
társadalmi integrációt szolgáló programok, szolgáltatások, in-
tézmények és támogatások. A rendszerváltás előtti időszakban 
a magyarmecskei általános iskola tanulói talán nem is tudták, 
hogy részesei lettek egy új integrációs és inkluzív alapokon 
működő pedagógia és intézményrendszer kialakulásának. 
 Az 1980-as évek végén Baranya megyében, egy kis falu-
ban, Magyarmecskén felkészült és elhivatott pedagógusok, 
szociális szakemberek új, innovatív pedagógiai módszereket 
vezettek be a település általános iskolájának oktatási portfó-
liójába. Francia nyelvet tanultak a falusi iskola gyerekei, köz-
tük a cigány származású, hátrányos helyzetű diákok egy olyan 
társadalmi és oktatási rendszerben, ahol idegen nyelvként az 
orosz mellett más nyelv igazán szóba sem jöhetett, kivéve, ha 
a szülők „különóra” keretében megfizették azt. (Amrita OBK 
Egyesület, 2008) 
 A kezdeti lépések – mely a falusi (magyarmecskei) általános 
iskola világában próbáltak változást elérni – azt mutatták, hogy 
a tanulók motivációja nő, tudásuk bővül, készségeik fejlődnek, 
és a bizonyítvány megszerzése már nem csak álom, hanem va-
lóság. Viszont a továbbtanulás, mely valóban nagy társadalmi 
státuszváltozást eredményezhetett volna, elmaradt – a fiata-
lok nem tanultak tovább, ha mégis, akkor az első évben „le-
morzsolódtak”. Az új módszereket bevezető szakmai közösség 
célként fogalmazta meg a hátrányos helyzetű – főként cigány 
– gyermekek továbbtanulását az érettségit adó, középfokú ok-
tatási intézménybe. (Amrita OBK Egyesület, 2008)
 A cél eléréséhez szükséges eszköz elsősorban olyan pálya-
orientáció megvalósítása volt, amely a középiskolai felvételire 
történő felkészítés mellett reményt, motivációt és jövőképet 
adhat a fiatalok számára. A folyamat során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a tárgyi tudáson kívül szükséges a lelki és/vagy a szociá-
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lis problémák megoldásában történő segítségnyújtás is. Első 
lépésként a pedagógusok – az új pedagógiai módszerek meg-
alkotói – intenzív kommunikációt kezdtek el kialakítani a helyi 
közösséggel, a családokkal, majd közösségi, kulturális progra-
mokat szerveztek, így kívánták közelebb hozni egymáshoz a 
családokat az iskola – a szülők számára negatív vagy közömbös 
emlékeket idéző – világához. Úgy látszott, hogy az Amrita OBK 
Egyesület elvi és szakmai alapjai3 a magyarmecskei új típusú 
pedagógiai módszertanhoz, kezdeményezéshez köthetőek, 
melyek szakmai tartalma az alábbiakban foglalható össze:

1. európai szinten versenyképes tudás átadása;
2.  az otthonról hozott tudás értékelése;
3. baráti viszony, intenzív kommunikáció a családokkal;
4. nyelvi készségek fejlesztése három nyelven; 
5. egyéni felzárkóztatás; 
6. egyéni tehetséggondozás; 
7. heterogén csoportok, cigány és magyar gyermekek 
együttnevelése;
8. lelki, tanulmányi és szociális problémák megoldása a 
továbbtanulás első hónapjaiban. (Amrita OBK Egyesület, 
2008)

Az Amrita OBK Egyesület mint szervezet megalakulása szoro-
san kapcsolódik egy másik innovatív intézmény létrejöttéhez, 
nevezetesen a Gandhi Gimnázium megalapításához, mely az 
1990-es években a társadalmi integráció mérföldkövévé vált. 
 A társadalmi berendezkedés bizonyos felmerülő kérdései, 
problémái egyre inkább sürgették a hátrányos helyzetű fiata-
lok felkarolását. Az 1990-es évek elején elhivatott szakembe-
rek – köztük kiváló cigány származású pedagógusok4 – kezde-
ményezésére született meg a Gandhi Gimnázium megalapítá-
sának terve. Az alapítók célja az volt, hogy – elsőként Magyar-
országon, sőt Európában – létrehozzanak és működtessenek 
egy gimnáziumot – cigány gyerekek számára. A középiskolát 6 
osztályos gimnáziumként5 képzelték el, kollégiumi bentlakásos 
rendszerrel, a dél-dunántúli településekről érkező tehetséges 
cigány tanulók számára. Az újonnan létesülő gimnáziumba 
toborozni kellett a fiatalokat, folyamatos kommunikációval, 
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tájékoztatással és személyes jelenléttel. A Gandhi alapítói és 
munkatársai járták a Dél-Dunántúl régió településeinek általá-
nos iskoláit, beszéltek a szülőkkel, a rokonokkal, így próbáltak 
minél több hátrányos helyzetű, főként cigány származású fia-
talt elérni és bevonni az induló első osztályba. A látogatások 
és a találkozások alkalmával egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
a tanulók és szüleik nyitottak az új kezdeményezésre; lehető-
séget, reményt és jövőt látnak gyermekeik számára a gimná-
zium elindulásában. Mindeközben a családban, a rokonság és 
a közeli ismerősök körében jelen voltak az idősebb, 7. és 8. 
osztályos fiatalok, akik szintén szerettek volna lehetőséget és 
esélyt kapni egy jobb életre, így továbbtanulni, érettségi bizo-
nyítványt szerezni. Ők azonban koruknál fogva a Gandhi Gim-
náziumba nem jelentkezhettek, ami természetesen csalódottá 
tette őket. A gimnáziumot alapító és elindító szakemberek 
arra a megállapításra jutottak, hogy valamilyen módon segíte-
ni kell ezeket a „Gandhihoz túl öreg” fiatalokat is, így számukra 
heti rendszerességgel „diákklubot” szerveztek a Gandhi Gim-
názium épületében. Itt indult el az Amrita OBK Egyesület első 
közössége, pályaorientációs céllal. (Varga, 1999) 
 A klubrendezvényeken – a földrajzi távolság miatt – első-
sorban a Pécsen élő diákok tudtak részt venni, de levelek út-
ján a többi fiatallal is tartották a kapcsolatot. Pályaorientációs 
céllal felmerült  nyári olvasótábor szervezésének ötlete is. Az 
első táborban összesen 20 diák vett részt, köztük azok a pé-
csi fiatalok, akik év közben heti rendszerességgel találkoztak a 
„klub” keretében, így ők a tábor szervezésébe, lebonyolításá-
ba is bekapcsolódtak. Információkkal, tapasztalatokkal segítet-
ték társaikat, megismerkedésük a kortárs segítés, a (self-help) 
önsegítő módszer működésének alapjait jelentette. 
 1994 nyarán a tábor utolsó napján fogalmazódott meg az 
igény az egyesület létrehozására, ahol a tábori színházi elő-
adás alapján találták ki a szervezet elnevezését: Amrita. Az ol-
vasótábor témája India volt a cigány népesség vándorlásához 
kötődően, s a tábor ideje alatt a diákok Indiáról, a cigányság 
hazájáról interaktív formában tanultak. Az Amrita szó a halha-
tatlanság itala, istenek eledele jelentéssel bír. Az elnevezést a 
diákok a hindu mitológiából készített saját színielőadás kere-
tében hallották, s e meghatározó élmény hatására döntöttek a 
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szervezet elnevezése mellett. Az Amrita OBK Egyesület nevé-
ben az OBK hivatalosan a Pályaorientációs Baráti Kör rövidíté-
se, de a diákok maguk között tréfásan a Dél-Dunántúl régióban 
leggyakoribb beás cigány családneveket (Orsós, Bogdán, Kalá-
nyos) sejtették mögötte. (Amrita OBK Egyesület, 2008)
 1994. augusztus 30-án megalakult az Amrita OBK Egyesü-
let, mely kifejezetten a self-help jellegű kortárs segítésre épült. 
Az „idősebb” (középiskolás és felsőfokú intézményekben tanu-
ló) diákok tapasztalataikkal segítették sorstársaikat a pályavá-
lasztásban, a továbbtanulással járó nehézségekben, mindezt 
egy támogató szakmai közösség (pedagógusok és szociális 
szakemberek) segítségével tették.
 A nyári tábort követően 1994 szeptemberében az Amrita 
közreműködésének köszönhetően 12 Amrita-tag kezdte meg 
tanulmányait pécsi középiskolákban. Folyamatos támogatásuk 
érdekében a Gandhi Gimnázium kollégiumában kaptak elhe-
lyezést, egy speciális tehetséggondozó program keretében6, 
ezáltal biztosítva a résztvevők lelki és szociális támogatását, 
továbbá a tanulmányi előmenetelüket. (Varga, 1999) Az Amri-
ta fő célja a hátrányos helyzetű, elsősorban cigány fiatalok pá-
lyaválasztásában való segítségnyújtás, kiemelten az érettségit 
adó intézmények felé történő orientációban. 
 Az Amrita tevékenységei között az első években a pályaori-
entáció, a szabadidős, kulturális és közösségi programok szer-
vezése, a tantárgyi felkészítés szerepelt, majd mindez kibővült 
a különböző szakmai műhelyek szervezésével és működteté-
sével, továbbá kutatási programok megvalósításával, szakmai 
kiadványok megjelentetésével, illetve multikulturális ismeret-
terjesztéssel, felnőttképzéssel, jogvédelemmel.7 A tevékenysé-
gek bővülésének okaként egyrészt a felmerülő igényekre való 
reagálás nevezhető meg, másrészt az Amrita OBK Egyesület 
anyagi forrásainak bővülése tette lehetővé, mert civil szerve-
zetként pályázati forrásokból, támogatók8 segítségével tudta 
fenntartani, működtetni és növelni programjainak számát. 
 Az egyesület legaktívabb időszakának tekinthetjük az 
1993–1999 közötti éveket, ezért a kérdőíves vizsgálatunk is ezt 
az időszakot vizsgálja.
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Inkluzív közösség napjainkban: Wlislocki Henrik 
Szakkollégium 

A Wlislocki Henrik Szakkollégium (későbbiekben: WHSZ) hall-
gatói – hasonlóan az Amrita OBK Egyesület egykori diákjaihoz 
– egy inkluzív közösség tagjai, olyan tehetséges fiatalok, akik 
magasabb iskolai végzettség megszerzésével igyekeznek minél 
magasabb társadalmi státuszt elérni. Az Amrita OBK Egyesület 
kapcsán végzett kérdőíves kutatás (2014. november – 2015. 
május) aktív részesei voltak, összesen 12 fő szakkollégista, 
egyetemi hallgató vett részt a kutatáshoz kapcsolódó tudo-
mányos módszertani szemináriumon, majd kérdezőbiztosként 
közreműködtek a kutatás gyakorlati feladataiban is. A vizsgálat 
során alapvetően két különböző generációhoz tartozó kortárs 
közösség találkozására is lehetőség adódott, amikor a kutatás-
ban részt vevő szakkollégiumi hallgatók a kutatás keretében 
találkozhattak az Amrita OBK Egyesület korábbi diák tagjaival, 
akik az 1990-es években középiskolás fiatalként különböző 
gimnáziumokban folytatták középfokú tanulmányaikat. Ez ak-
kor újdonságnak számított, ezáltal a következő generációk szá-
mára példaképekké váltak. A két generáció között alapvetően 
20 év a korkülönbség; a korábbi Amrita-tagok élete, személyes 
tapasztalataik példaként szolgálhatnak a WHSZ diákjai számá-
ra. A kutatás során a szakkollégium diákjainak lehetőségük 
nyílt tudományos eszközök alkalmazásával tanulmányozni a 
kortárs közösség szerepét és erejét, megismerkedtek az Amri-
ta-tagok (diákok 1993–1999 között) életútjával.

A kutatás célja

A kérdőíves kutatásunk célja az 1993-tól működő Amrita OBK 
Egyesület tagjainak felkutatása volt, majd ezt követően – az in-
formációgyűjtést kvantitatív módszerrel végezve – minél töb-
bet kívántunk megtudni az Amrita tagjairól, és arról, hogy mi-
lyen hatással volt az életútjukra az Amritához tartozás. Továb-
bi vizsgálati kérdés, hogy az Amrita mint közösség és hálózat, 
milyen mértékben befolyásolta a tagok társadalmi mobilitását.
 A vizsgálatot orientáló kutatói kérdések az alábbiak voltak:
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1. Milyen tudással rendelkeztek a tagok az Amrita céljairól, 
működéséről?
2. Milyen társadalmi, földrajzi mobilitás valósult meg a ta-
gok eddigi életében?
3. Milyen egyesületi szolgáltatások segítették leginkább az 
életüket?
4. Milyen kapcsolatrendszer jellemezte a szervezetben a 
tagok egymáshoz való viszonyát?

A kutatás módszertana

Vizsgálatunk során elsősorban kvantitatív módszerrel dolgoz-
tunk. A módszer kiválasztásában döntő szerepe volt annak, 
hogy a 20 évvel ezelőtti Amrita diák tagoknak egy része jelen-
leg külföldön dolgozik, él, vagy csak elektronikus, illetve postai 
levél formájában érhető el. Másrészt jelen kérdőíves felmérés 
egy szélesebb körű kutatás része, melynek keretében struktu-
rált, mély- és fókuszcsoportos interjúk készültek a tagokkal. 
Ezért döntöttünk egy más típusú módszer mellett, a lehető 
legtöbb információ begyűjtése érdekében. A vizsgálat során 
figyelembe vettük, hogy 2015. január végén az Amrita alapí-
tói, korábbi tagjai meghívást kaptak egy találkozóra, ahol 20 év 
után visszatekinthettek az Amritával kapcsolatos emlékeikre, 
és feleleveníthették kapcsolataikat. Ez jó lehetőségnek tűnt a 
személyes lekérdezés megvalósítására. 
 A rendelkezésünkre álló adatbázisban, az 1993 és 1999 kö-
zötti időszakot vizsgálva, az Amrita OBK Egyesület tagjai között 
60 fő diák/tanuló szerepelt, melyből összesen 35 főt sikerült 
bevonni a kérdőíves vizsgálatba. 22 fő korábbi diák (1993–
1999 között) vett részt az említett „amritás találkozón” 2015 
januárjában, ők itt válaszoltak a kérdezőbiztosok által feltett 
kérdésekre, valamint további 13 főt elektronikus úton értünk 
el, akik online töltötték ki a kérdőívet. A tagok elérhetőségét 
hólabda módszerrel sikerült felderíteni, annak köszönhetően, 
hogy a korábbi Amrita-tagok jelentős része napjainkban is kap-
csolatot tart egymással. Akiket nem értünk el, elsősorban kül-
földön élnek, és pontos lakcímük/elérhetőségük nem ismert, 
esetleg többször költöztek, így a kutatás időpontjában nem 
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voltak elérhetőek. Voltak továbbá, akik nemleges válasszal 
vagy egyáltalán nem reagáltak megkeresésünkre. A kutatás-
ban pozitívan értékeltük, hogy a 20 évvel ezelőtti adatbázisban 
szereplő 60 fő több mint felét, 35 főt (58,3%) sikerült elérni.
 A kérdőívek lekérdezését a Wlislocki Henrik Szakkollégium 
hallgatói végezték, akik maguk is hasonló kortárs közösség tag-
jai, ezért számukra külön élményt és tapasztalatot jelentett az 
Amrita-tagokkal való találkozás.
 A kérdőíves vizsgálat az alábbi időrendben zajlott:

– 2014 szeptemberében az Amrita az ezredforduló előtt c. 
kutatás tervezése kezdődött , ezzel párhuzamosan a WHSZ 
hallgatói számára a hétvégi szemináriumok közé felkerült a 
„Tudományos kutatás” című választható szeminárium.
– 2014 novemberében a szeminárium 12 hallgatóval kezdő-
dött meg, melynek keretében egy alkalommal a kutatás mód-
szertani kérdéseivel foglalkoztunk, és előkészítettük a kérdő-
íves vizsgálatot, egyúttal létrejött egy Facebook-csoport is. 
– 2014 decemberében a kérdőív megalkotásához a hallga-
tók a korábban megfogalmazott témakörök alapján cso-
portokat hoztak létre, és kidolgozták a konkrét kérdéseket.
– 2015 januárjában elkészült a kérdőív végleges formája, 
majd 2015. január 24–25-én, az Amrita-találkozón lekérde-
zésre kerültek a WHSZ hallgatóiból kiválasztott kérdezőbiz-
tosok segítségével. A további kérdőíveket telefonon, illetve 
elektronikus formában kérdeztük le.
– 2015 márciusában zajlott az adatok rögzítése.
– 2015 áprilisában történt meg adatelemzés az SPSS 13.0 
program segítségével.
– 2015 májusában az eredmények disszeminációjára került 
sor konferencia-előadás és tanulmány formájában.

A kutatói kérdések vizsgálata érdekében összesen 8 témakört 
határoztunk meg:

1. Kemény adatok (nem, kor, iskolai végzettség, foglalko-
zás, lakóhely)
2. Belépés az Amritába (belépés időpontja, okok és követ-
kezmények)
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3. Az Amrita programjai, szolgáltatásai
4. Az Amrita támogató rendszere
5. Az Amrita hatása a megkérdezett életére (szubjektív vé-
lemény)
6. A tagok közötti kapcsolatrendszer az aktív működés ide-
jén és jelenleg
7. Az Amritával kapcsolatos legjobb és/vagy legrosszabb 
emlékek
8. Egyéb gondolatok, melyek a megkérdezettnek eszébe 
jutnak az Amritáról 

A kutatási eredmények elemzése a fenti témakörök alapján 
történt, kiemelve a kutatói kérdések fontosságát és az azokra 
való reflektálást.

Eredmények

Nemek szerinti megoszlás

Az Amrita OBK Egyesület adatbázisa alapján 1993 és 1999 
között összesen 60 diák vett részt programjaikban, köztük 33 
lány, 28 fiú volt. A kérdőíves kutatásban összesen 35 fő vett 
részt, és az arányok hasonlóak: a megkérdezettek közül 19 fő 
nő és 16 férfi volt.  

1. ábra. Az Amrita-tagok9 nemek szerinti megoszlása 1995-ben (fő) 
(N= 60) és 2015-ben (N=35)10

A nemek szerinti megoszlás azért is érdekes, mert a diákok 
többsége (1 fő kivételével) cigány volt, kivétel nélkül szociá-
lisan hátrányos helyzetű családokból érkeztek. Havas Gábor, 

Amrita-tagok nemek aránya, 
1993–1999

Férfi: 27 fő        Nő: 33 fő Férfi: 16 fő        Nő: 19 fő

Amrita-tagok nemek aránya, 2015
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Kemény István, Liskó Ilona 2000-ben végzett kutatásai az ál-
talános iskolás korú gyerekek – köztük cigány gyerekek köré-
ben – arra a megállapításra jutott, hogy a szülők gyermekeik 
továbbtanulása szempontjából nem tettek különbséget fiú- és 
lánygyermek között, ha a szülő ambicionálta gyermeke to-
vábbtanulását, döntésében kevésbé befolyásolta gyermeke 
neme. (Havas, Kemény és Liskó, 2002)

Kor szerinti megoszlás

Az Amrita OBK Egyesület 1993–94-ben elsősorban a 7. és a 
8. osztályos fiatalok támogatását tűzte ki célul. A szervezet 
létrejöttének fő célja volt, hogy a tehetséges hátrányos hely-
zetű, főként cigány származású gyerekek számára alternatí-
vát, lehetőséget adjon a középiskolai továbbtanulás terén. A 
hátrányokkal küzdő fiataloknak a Gandhi Gimnáziumon kívül 
csekély lehetőségük volt bekerülni más, középfokú oktatási 
intézménybe. 
 A Gandhi Gimnázium hatosztályos gimnáziumként műkö-
dött, ahova az általános iskola 6. osztályát befejező diákokat 
várták, melynek következtében az „idősebbek”, a pályaválasz-
tás előtt álló 7. és 8. osztályos fiatalok nem jelentkezhettek. 
 Az Amrita OBK Egyesület lehetőséget teremtett a tovább-
tanulni vágyó fiatalok számára, akik valamilyen oknál fogva 
nem a Gandhi Gimnáziumban tervezték tanulmányaik foly-
tatását. Mindezek figyelembevételével érthetővé válik, hogy 
az 1993–94 tájékán az Amritába belépő tagok többségükben 
a 13–15 éves korosztályhoz tartoztak, így a megkérdezés idő-
pontjában – 20 évvel az egyesület alapítása után – a megkér-
dezett 35 főből 22 fő a 30–35 évesek korcsoportjába tartozott. 
 A válaszadók másik jelentős csoportja 36–40 év közötti; 
ők az egyesület alapításakor vagy néhány évvel később csat-
lakoztak a szervezethez mint középiskolások, vagy az Amrita 
támogatásával felnőttképzésben vettek részt. 2 fő 41 év feletti 
volt, ők felnőttként vettek részt az Amrita által szervezett kép-
zéseken11.
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2. ábra. A korábbi Amrita-tagok kor szerinti megoszlása 
2015-ben (fő) (N=35)

Társadalmi mobilitás

A kutatás során az egyik legfontosabb kutatói kérdésként fogal-
mazódott meg, hogy a megkérdezetteket milyen társadalmi, 
földrajzi mobilitás jellemzi, és mobilitásukban mennyire játszott 
szerepet az, hogy az Amrita OBK Egyesület tagjai voltak. A tár-
sadalmi mobilitást érintő kutatások elsősorban a szülők iskolai 
végzettségéhez és a szülők (főként az apa) foglalkozásához mér-
ten vizsgálják az iskolai és a foglalkozási mobilitás összefüggéseit 
a különböző generációk között. Saját kérdőíves kutatásunkban a 
társadalmi mobilitást három dimenzió mentén határoztuk meg, 
melyek alapján elemeztük a válaszokat. Egyrészt az Amrita-ta-
gok (diákok 1993–1999 között) szüleik legmagasabb iskolai vég-
zettségéhez képest azonos vagy magasabb iskolai végzettséget 
szereztek-e, másrészt milyen foglalkozást választottak szüleik 
foglalkozásához képest, harmadrészt képzésük és foglalkozásuk 
alapján milyen munkaerő-piaci státuszt töltenek be.

A társadalmi mobilitás mutatója: szülők és gyermekeik 
legmagasabb iskolai végzettsége

A szülők iskolai végzettségére vonatkozó kérdésekre összesen 
32 fő adott választ, a megkérdezettek közül 2 fő gyermekvé-
delmi gondoskodásban élt12, 3 fő nem válaszolt a kérdésre. A 
válaszadások tekintetében megállapítható, hogy 2 fő az apákra 
vonatkozóan nem tudott választ adni, az apa ugyanis mindkét 
esetben korán – a gyermek 2 éves kora előtt – elhagyta csa-
ládját, a válaszadók pedig nem rendelkeztek róla információk-

Kor szerinti megoszlás (fő)

        30–35 év            36–40 év           41–50 év       nem válaszolt
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kal. A szülők legmagasabb iskolai végzettségére jellemző, hogy 
többségben vannak az általános iskolai végzettséget megszer-
zők vagy annál is kevesebb iskolai osztályt elvégző szülők. Je-
lentős a szakiskolai vagy szakmunkásvégzettséggel rendelkező 
szülők aránya is. Az érettségi bizonyítványt megszerzők száma 
minimális a mintában, mindösszesen 1 fő, ami érzékelteti az 
előző generáció nehézségeit, a lehetőségek hiányát, azt, hogy 
a továbbtanulás tekintetében a szülők számára a szakmunkás- 
bizonyítvány megszerzése számított megvalósítható célnak. 

3. ábra. Az Amrita-tagok szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége 
(fő) (Apa N=28; Anya N=30)

Felmérésünk során az Amrita-tagok – akik 1993–1999 között 
diákok voltak – közül összesen 35 fő válaszolt arra a kérdésünk-
re, amelyben a legmagasabb iskolai végzettségre voltunk kíván-
csiak. A következő oldalon szereplő 4. ábrán jól látható, hogy 
a többség (22 fő = 63%) felsőfokú végzettséget szerzett, 8 fő 
érettségivel rendelkezik, 3 fő az érettségi mellett szakképesítés-
sel – technikusi képesítéssel – is rendelkezik, és mindösszesen 
3 főnek van csak alapfokú végzettsége. Az általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők közül ketten már felnőttként csatlakoz-
tak a szervezethez, akkor még végzettség nélkül, így számukra 
is előrelépést jelentett a bizonyítvány megszerzése. A továbbta-
nulásban családalapítási terveik gátolták meg őket. A harmadik 
személy nem érettségizett le, elmondása alapján az elvárásoktól 
való félelem miatt nem jelent meg az érettségi vizsgán. Ezt kör-
nyezetében mindenki meglepőnek találta, hiszen középiskolai 
tanulmányai alatt végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott 
(4,0 átlag körüli eredményeket ért el). Később munkát vállalt 
külföldön, majd családot alapított, így az érettségi megszerzése 
a vizsgálat időpontjáig nem sikerült. 

Apa         Anya

   8 alatti     8 általános   szakiskola    érettségi    diploma
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 A felsőfokú végzettséget megszerzők jelentős része gim-
náziumba járt, miután szakképesítéssel nem rendelkeztek, az 
érettségi megszerzése után reális lehetőségnek tűnt a tanul-
mányaik felsőfokon13 történő folytatása. Pályaválasztásukban 
több tényező is szerepet játszott, de meghatározó az Amrita 
OBK Egyesület által szervezett pályaorientációs program, mert 
a szociális és a pedagógiai terület iránt érdeklődők számára az 
egyesület felvételi előkészítőt szervezett. 
 A társadalmi mobilitást vizsgálva, a szülők és gyermeke-
ik iskolai végzettségének összehasonlításából kiderül, hogy a 
vizsgálatba bevontak körében intergenerációs mobilitás való-
sult meg. Az adatok tanúsága szerint a gyermekek túlszárnyal-
ták szüleiket, és minden elképzelést felülmúltak: minimum 1, 
2 vagy 3 fokkal magasabb iskolai végzettséget szereztek náluk. 
„Természetesnek tekinthető a szülőknek az a törekvése, hogy 
gyermekeiknek – az iskolán keresztül – minél jobb életesélyt 
adjanak, és ez a törekvés annál sikeresebb, minél magasabb 
helyen van valaki a társadalmi hierarchiában.” (Andor és Liskó, 
1999:18) Kérdőíves kutatásunk válaszadói között 15 fő (43%) 
esetében találtunk példát arra, hogy 8 általános és annál keve-
sebb iskolai végzettséggel rendelkező szülők14 gyermekei egye-
temet végeztek és diplomát szereztek. 

4. ábra. Az Amrita-tagok legmagasabb iskolai végzettsége 
(fő) (N=35)

„A modern társadalmakban szegénység és iskolázatlanság a 
szabályt erősítő kivételektől eltekintve szoros és kölcsönös 
összefüggésben állnak egymással. Aki iskolázatlan, az nagy 
valószínűséggel nem tud kitörni a szegénységből, a kiszolgál-
tatott társadalmi helyzetből, és megfordítva: aki szegénység-

          8 általános  gimnázium   technikum    főiskola      egyetem
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ben nő fel, annak kicsi az esélye arra, hogy magasabb iskolai 
végzettséget szerezzen.” (Havas, Kemény és Liskó, 2002:168)
 A kutatók által megfogalmazottak alapján megerősítettük 
azt a feltevést, melyet saját kérdőíves kutatásunk is bizonyít. 
Az Amrita OBK Egyesület – mint szervezet, kortárs segítő, ink-
luzív rendszerrel működő közösség – szerepe jelentős volt ab-
ban, hogy lehetőséget teremtett – 1993–99 közötti tagok ese-
tében – több mint 60 hátrányos helyzetű, többségében cigány 
származású fiatalnak, célzott pályaorientációval, a magasabb 
iskolai végzettség megszerzésével életük megváltoztatására. 
Továbbá mintát szolgáltattak arra, hogy a szegénységbe szü-
lető és nevelkedő gyermekeknek is lehet esélyük a magasabb 
iskolai végzettség megszerzésére. Magyarországon az 1990-
es évek elején végzett kutatások egyértelműen bizonyították, 
hogy a roma tanulók továbbtanulási esélyei jóval elmaradnak 
kortársaikéhoz képest. (Kemény, 1996)

1. táblázat. Az 1992–93-as tanév továbbtanulási adatai általános 
iskolások körében (Forrás: Kemény, 1996:81)

Középfokú iskola Összes tanuló Roma tanulók
% %

Szakiskola 6,0 9,4
Szakmunkásképző 35,5 30,2
Szakközépiskola 32,0 10,0
Gimnázium 24,2 0,6
Középiskola együtt 56,2 10,6
Összesen 97,7 50,2

Az 1993-ban felvett adatok jól mutatják a rendszerváltás utá-
ni időszak továbbtanulási orientációinak tendenciáját. Ezen 
időszakra jellemző, hogy a hátrányos helyzetű cigány fiatalok 
továbbtanulási esélyei sokkal rosszabbak a kortársaikéhoz ké-
pest, amit jó szemléltet, hogy a gimnáziumba való jelentkezé-
sük elenyésző: mindösszesen 0,6%-kuk folytatta tanulmányait 
érettségit adó képzésben. 
 Az 1990-es évek elején Kemény István és munkatársai ál-
tal végzett cigánykutatás szerint a továbbtanulási lehetőségek 
még mindig csekélyek voltak, és az érettségit adó intézmé-
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nyekben történő továbbtanulás mértéke még mindig elenyé-
sző volt. A legnagyobb problémát pedig a középiskolába beju-
tott diákok lemorzsolódása jelentette. 
 „A továbbtanulás három útja – a szakmunkásképző iskolák, 
a szakközépiskolák és gimnáziumok – közül hosszú időn át csak 
a szakmunkásképző nyílt meg a cigány fiatalok előtt, az is csak 
kis mértékben: 1993-ban a 25–29 évesek 13%-a, a 20–24 éve-
sek 16%-a végzett szakmunkásképzőt, többnyire olyan szak-
mákban, amelyekben rosszak voltak az elhelyezkedési esélyek. 
Szakközépiskolába vagy gimnáziumba csak nagyon kevesen 
jutottak be, és a bejutottak fele lemorzsolódott. A hetvenes 
években 1,5, a nyolcvanas években 2% volt azoknak az aránya, 
akik egy évjáratból leérettségiztek. A rendszerváltás idején va-
lamennyire változni kezdett a helyzet, a 20–29 éves fiatalok 
3%-a érettségizett.” (Kemény, Janky és Lengyel, 2004:81) 
 1993-at írtunk, amikor a Gandhi Gimnázium létrejötté-
nek előkészületei zajlottak, és ezzel egy időben jelent meg az 
Amrita OBK Egyesület által végzett tevékenység iránti igény 
is. A Gandhi Gimnázium és az Amrita OBK Egyesület fő célja 
megegyezett abban, hogy érettségit adó középiskolába, gim-
náziumba segítse a továbbtanulni vágyó, motivált, tehetséges 
hátrányos helyzetű cigány fiatalokat.
 Kemény és munkatársai 2003-ban is vizsgálták a továbbta-
nulási szándékot, és a vizsgálat során változásokat tapasztaltak 
a roma tanulók körében. A szakmunkásképzőbe egy kicsit ke-
vesebben (26%) jelentkeztek a korábbi 30,2%-hoz képest, szak-
középiskolába 14%, míg a megkérdezettek 10,5%-a jelentkezett 
gimnáziumba. Az arányok jól mutatják, hogy elindult egyfajta 
folyamat a cigány származású diákok körében, egyre többen 
jelentkeztek érettségit adó intézményekbe. Ennek okai között 
szerepel a társadalom változása, valamint az a felismerés, hogy 
a jobb megélhetés és jövő reményében szükség van az érett-
ségi bizonyítvány megszerzésére, nagyobb az esély a további 
tanulmányok folytatására, akár felsőfokon. Másrészt 1985 és 
1996 között 40%-kal nőtt a gimnáziumi és 70%-kal a szakközép-
iskolai férőhelyek száma, melynek következtében lehetővé vált 
az intézményekbe való bejutás. További magyarázatként szol-
gál, hogy a gyermekek száma évről évre fokozatosan csökkent: 
míg 1989-ben 171 ezren, addig 1999-ben már csak 114 ezren 
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fejezték be az általános iskolát. Mindemellett fontos tényező-
ként szükséges figyelembe venni azt, hogy 1991-ben bevezet-
ték a gyereklétszám után számolt normatív állami finanszíro-
zást, a fejkvótát. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004:81) 
 A cigány származású fiatalok számára megnyílt a lehetőség 
tanulmányaik folytatására, de a családok anyagi helyzete, a mo-
tiváció hiánya és a félelem az ismeretlentől nagyon sok esetben 
gátolta a továbbtanulási ambíciókat. Szükség volt felkészítést 
nyújtó kezdeményezésekre, melyek keretében a tájékoztatás-
sal, az információközvetítéssel, az erkölcsi támogatással a hát-
rányos helyzetű cigány fiatalok és családjaik (szüleik, testvére-
ik) számára lehetőség nyílhatott a tehetségek kiaknázására. 
 Az 1990-es évek végén zajló kutatások bebizonyították, 
amit az Amrita OBK Egyesület munkatársai is tapasztaltak, hogy 
a pályaválasztás idején a roma szülőknek konkrét elképzelései 
voltak gyermekeik jövőjét illetően. Minél magasabb iskolai vég-
zettséggel rendelkezett a szülő, és emellett minél jobban tanult 
a gyermek, annál valószínűbb volt, hogy a szülő konkrét elkép-
zeléssel rendelkezik a gyermek jövőbeli, szakmát érintő válasz-
tásával kapcsolatban. (Havas, Kemény és Liskó, 2002) 
 A rossz anyagi körülmények, a kisebbségi érzés és az ehhez 
társuló diszkrimináció jelentős mértékben befolyásolta az Am-
rita-tagok (diákok) szüleinek elképzeléseit, mely szerint a leg-
jobb döntés az, ha gyermekük valamelyik egyenruhás hivatást 
(katona, pap, rendőr, ápoló, orvos, hivatalnok) választ, vagy egy 
„jó szakmát” tanul. A gyermek képessége, készsége nem be-
folyásolta az elgondolásokat, a szülők lehetőségeikhez mérten 
próbáltak jobb jövőt biztosítani utódaik számára, s mindehhez 
élettapasztalatukból merítettek példákat. (Varga, 1999)
 Kemény, Havas és Liskó 2000-ben végzett kutatása szerint: 
„(…) a pályaválasztás társadalmi determinációja a cigány gye-
rekek esetében sem különbözött a nem cigányokétól. A gye-
rekeknek szánt foglalkozás és a szülők iskolázottsága között a 
legszorosabb az összefüggés. Azok közül a szülők közül, akik 
maguk szakmunkásvégzettséggel rendelkeztek, kétszer, azok 
közül pedig, akik érettségiztek, háromszor annyian szánták ér-
telmiséginek a gyereküket, mint azok, akik nem végezték el az 
általános iskolát.” (Havas, Kemény és Liskó, 2002:171) 
 Az általunk végzett kutatás során az Amrita-tagok – akik 
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1993–1999 között voltak diákok – és szüleik foglalkozását is vizs-
gáltuk, és hasonló következtetésre jutottunk, mint Kemény és 
munkatársai. Az érettségivel, diplomával rendelkező szülők el-
várása az volt, hogy gyermekük mindenképpen tanuljon tovább, 
szerezzen érettségit, és végső célként szellemi foglalkozást kép-
zeltek el számára. A szakmunkásvégzettséggel rendelkező szülők 
gyermekeinél azt tapasztaltuk, hogy leginkább a szakmatanulás 
felé orientálták fiukat vagy lányukat, döntéseikre leginkább jel-
lemző az, hogy a gyermek érdeklődése, készségei, képességei 
háttérbe szorultak, a valóságot felülírta az elképzelés. 
 Sajnos a szülők és gyermekeik jelentős része valódi infor-
mációkkal nem is rendelkezett a továbbtanulási lehetősége-
ket illetően, ezért esetükben meghatározó volt az Amrita OBK 
Egyesület pályaorientációs tevékenysége. Itt a hivatalos tájé-
koztató információkon túl a szülők és a hátrányos helyzetű ta-
nulók számára is elmagyarázták a különböző középfokú okta-
tási intézményekben megszerezhető végzettségek munkaerő-
piaci státuszát. Fontos volt az egyesület számára, hogy a szülők 
is megértsék: a megváltozott társadalmi, gazdasági helyzetben 
a szakmunkás-bizonyítvány már nem elegendő a felnőttkori 
biztonság megvalósításához. Az Amrita OBK Egyesületbe be-
lépő első diákok elsősorban az egyesület munkatársaitól – pe-
dagógusoktól, szociális szakemberektől – kaptak információt a 
továbbtanulási lehetőségekről, és egyben a nehézségekről is. 
A későbbiekben aztán már ők váltak az információk közvetí-
tőivé, valamint az utánuk csatlakozók példaképeivé. 1994-ben 
az első amritás fiatalok (11 fő) voltak azok, akik ismeretlen 
úton jártak, új világba, új helyzetbe kerülve, saját nehézsé-
geikre problémamegoldási technikákat alakítva ki, az egymás 
közötti információ- és tapasztalatcserék segítségével „élték 
túl” a mindennapokat. A napi problémák bizonyították, hogy 
hasonló nehézségekkel küzdenek, és egymást meghallgatva, 
tanácsot adva, kortárs segítéssel, self-help működéssel segíte-
ni tudták egymást, kicsit pótolva is egymás számára az otthon 
hagyott családot. A következő években az Amritába belépő di-
ákok számára azok a fiatalok lettek a példaképek, akik elsőként 
tapasztalták meg a gimnázium világát. A korábban pedagógu-
sok, szociális szakemberek által felvállalt információközvetítés, 
pályaválasztási tanácsadás továbbra is megmaradt, de az ön-



108

Amrita az ezredforduló előtt

segítő működés jelentőssé vált abban a tekintetben, hogy az 
„idősebb” diákok tapasztalataikat átadva nyújtottak segítséget 
kortársaiknak vagy inkább helyesebben: sorstársaiknak.
 A korábban említett három dimenzió közül az Amrita OBK 
Egyesület szerepe leginkább a megszerezhető iskolai végzett-
ségek tekintetében tűnik egyértelműen igazolhatónak. Nem 
véletlenül, hiszen az egyesület működésének egyik alapvető 
célja volt a hátrányos helyzetű tehetséges – főként cigány szár-
mazású – tanulók segítése a pályaválasztásban, egyértelmű 
volt az a szándék, hogy minél többen kezdhessék meg tanul-
mányaikat egy érettségit adó középfokú oktatási intézmények-
ben, és szerezzék meg az érettségi bizonyítványt. 

Foglalkozás: szülők és gyermekeik foglalkozása
mint társadalmimobilitás-mutató

Kérdőíves felmérésünk során a korábbi Amrita-tagok – akik 
1993–1999 között voltak diákok – foglalkozására és szüle-
ik foglalkozására is rákérdeztünk, mert szerettük volna látni, 
hogy a szülők foglalkozásához képest a gyermekek mennyiben 
választottak azonos vagy eltérő szakmát, hivatást, mennyiben 
történt meg a társadalmi státusz változása e téren, milyen 
mértékben jelentek meg a gyermekek álmai vagy szülők tervei 
a szakmaválasztásban. 
 Az eredmények minden várakozásunkat felülmúlták. A szü-
lők többségükben gyári vagy mezőgazdasági betanított, illetve 
segédmunkát végeztek (27 fő), emellett jelentősnek tekinthe-
tő a szakmunkát végző szülők aránya (16 fő) is. Visszatekintve 
a szülők legmagasabb iskolai végzettségét mutató adatokhoz 
– ahol a többség 8 általános vagy kevesebb osztállyal ren-
delkezett –, azok előrevetítették, hogy a szülők főként fizikai 
munkát végeztek/végeznek. Megállapítható, hogy a szakisko-
lát/szakmunkásképzőt végzett, vagyis szakmát szerzett szülők 
többsége sem a végzettségének megfelelő munkakörben dol-
gozott – egy-egy kivételtől (pl. varrónő, kőműves) eltekintve, 
akik szakmájukban dolgoztak. A hagyományos cigány foglal-
kozások is megjelentek a kérdőívek összegzése során (például 
2 fő kosárfonó), de nem ez tekinthető jellemzőnek. Lényeges 
kiemelni, hogy a szülők többsége az 1970–80-as években volt 
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aktív foglalkoztatott, amikor Magyarországot a teljes foglalkoz-
tatottság jellemezte, a „kapun belüli munkanélküliséggel”. A 
szülők szinte kizárólag fizikai munkát15 végeztek a bányákban, 
a gyárakban, az üzemekben és főként a mezőgazdaságban. A 
rendszerváltást követő társadalmi, gazdasági folyamatok leg-
nagyobb vesztesei ők lettek, szinte azonnal munkanélküliekké 
váltak. Az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya 
miatt a kialakult új piaci versenyhelyzetben nem volt lehető-
ségük a pályamódosításra, melynek következtében esélyük 
minimálisra csökkent a munka világába való bekapcsolódás-
ra. Az 1990-es években a munkanélküliség mellett tömege-
sen rokkantnyugdíjassá váltak. Korábban nehéz fizikai munkát 
végeztek, melynek eredményeképpen egészségi állapotuk – 
kortársaikhoz képest – sokkal rosszabb volt, és ezen nem se-
gített a munkanélkülivé válás sem. Súlyosan érintették őket a 
munkanélküliséggel járó nehézségek, így a kilátástalanság, a 
reményvesztettség általános állapottá vált. 
 A rendszerváltás után és még napjainkban is – ha lehető-
ség adódik – a szülők gyakran napszámosként, idénymunkás-
ként dolgoznak a földeken, sokan „feketén” végzik munkáju-
kat. Találtunk példát arra is, hogy a jobb megélhetés reményé-
ben az egész család külföldre költözött, és ott újra gyárakban, 
üzemekben dolgoznak. A vizsgálat alapján megállapítható 
(pontos adatokat a munkaerő-piaci státusz eredményeinél 
olvashatunk), hogy a szülők többsége rokkantnyugdíjas, mun-
kanélküli, időközönként közfoglalkoztatott, s megdöbbentően 
jelentős az elhunyt szülők száma is.
 Kutatásunk során arra az eredményre jutottunk, hogy 
gyermekeik helyzete, az Amrita-tagok megszerzett iskolai vég-
zettsége és foglalkozása azt mutatja, hogy esélyeik a megélhe-
tésre sokkal jobbak, mint szüleiké. Kertesi Gábor tanulmánya 
szerint: „(…) »a tudás hatalom«, az a munkagazdaságtan pró-
zájára lefordítva két dolgot jelent: az iskolai végzettség függ-
vényében csökken a munkanélküliség kockázata, és nő a ke-
reset. (...), a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséghez 
képest a 8 általános végzettségűek keresete 13 százalékkal, a 
szakmunkásképzőt végzetteké 20 százalékkal, a középiskolát 
végzetteké 30 százalékkal, a felsőfokú végzettségűek keresete 
pedig mintegy 60 százalékkal magasabb” (Kertesi, 1995:32). 
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 A megkérdezettek foglalkozását illetően többségük peda-
gógiai és szociális területen szerzett végezettséget, és jelenleg 
is ezen a területen dolgozik. Feltételeztük, hogy pályaválasz-
tásukban több tényező is szerepet játszott. Egyrészt az Amrita 
OBK Egyesületben és más programokban is pedagógusokkal 
és szociális szakemberekkel találkoztak, mentoraik, patronáló-
ik szakmai támogatásuk mellett személyes példaként is szol-
gáltak a fiatalok számára. Több (8 fő) amritás diák is említette, 
hogy az egyesület munkatársai kvázi „pótszülők” voltak, csa-
ládtagként tekintettek rájuk, ennek következtében követendő 
mintául is szolgáltak. Másrészt a szakmaválasztásban – külö-
nösen a pedagógusvégzettséggel rendelkezők körében – sze-
repet játszott az, hogy a településükön (többnyire falu, község) 
elsősorban a helyi tanítót, pedagógust övezte tisztelet, akik 
szintén példaként jelentek meg a gyerekek előtt. Akkoriban 
népszerű elképzelés volt, hogy az érettségit szerzett és felsőfo-
kú végzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű, főként cigány 
fiatalok tudásuk, valamint képzettségük birtokában visszatér-
nek szülőfalujukba, ott fognak élni, dolgozni, így példát mu-
tatnak, egyúttal segítenek saját közösségük tagjainak. Kézen-
fekvőnek tűnt, hogy a pedagógusvégzettség a legmegfelelőbb 
az ilyen elképzelés megvalósítására. Időközben, ahogy az évek 
teltek, a fiatalok egyéni célokat tűztek ki maguk elé, másrészt 
tanulmányaik miatt – távoli városokban tanultak – eltávolod-
tak közösségüktől, településük életétől. Az interjúk során és a 
kérdőívekben 12 fő említette, hogy nem tértek vissza falujuk-
ba, de valamilyen módon munkájukkal (pl. pedagógusként ci-
gány gyerekeket, fiatalokat segítenek, tanítanak, vagy szociális 
munkásként cigány közösséggel dolgoznak) kötődnek a hátrá-
nyos helyzetű gyermekekhez vagy a cigánysághoz. 
 Az Amrita-tagok foglalkozását illetően pedagógus 6 fő, 
illetve szociális szakember – szociális munkás, szociálpoliti-
kus, szociális asszisztens – 10 fő, emellett jelentős a reál vagy 
műszaki végzettségűek száma (5 fő) is, köztük közgazdász (1 
fő), építőmérnök (1 fő), informatikus (2 fő), operátor (1 fő) 
található. Kiemelendő, hogy a megkérdezettek között jogász 
végzettséggel 2 fő rendelkezik, továbbá 1 fő diplomás ápoló 
végzettségű. Hivatásos katonaként 1 fő szolgál, érettségivel 
rendelkezik vagy szakképesítéssel és adminisztratív munka-
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körben dolgozik 4 fő, gyógypedagógus 2 fő, romológus 2 fő. A 
foglalkozásra vonatkozó kérdésre 2 fő nem válaszolt.

Munkaerő-piaci státusz: a társadalmi státusz 
egyik meghatározója a munkaerő-piaci pozíció

A kérdezett Amrita-tagok szüleit tekintve azt tapasztaltuk, hogy 
munkaerő-piaci státuszukat tekintve többségük nem aktív. Je-
lentős részük rokkantnyugdíjas (13 fő) vagy öregségi nyugdíjas 
(7 fő), közfoglalkoztatottként dolgozik (15 fő) időszakosan, mun-
kanélküli ellátásban részesül, és mellette napszámosként vagy 
idénymunkásként dolgozik (4 fő); elhunyt (10 fő), külföldön 
dolgozik (2 fő), Magyarországon aktív munkavállaló (3 fő). A vá-
laszadók elmondásai alapján a rendszerváltást követően a szü-
leik rossz egészségi állapotban voltak, a hosszú éveken át tartó 
munkanélküliség következményeként nemcsak egészségi álla-
potuk rosszabbodott, de megélhetésük is bizonytalanná vált. 
 „A felsőfokú végzettségűekhez képest a középiskolát 
végzettek több mint 2,5-szeres, a szakmunkásképzőt végzet-
tek 3,5-szeres, a csak nyolc osztállyal rendelkezők pedig már 
5-szörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. 
Az iskolázatlan kategóriáról nem is beszélve, ahol a munkanél-
küliség kockázata abszurd módon emelkedni kezd: a 10-szeres, 
20-szoros esélyeket is eléri” (Kertesi, 1995:34–35). A szülők 
munkaerő-piaci státuszához képest gyermekeik sokkal jobb 
helyzetben vannak, többségük alkalmazottként (29 fő), veze-
tőként (3 fő) dolgozik, és csak 8%-uk (3 fő) munkanélküli16. 

5. ábra. Az Amrita-tagok munkaerő-piaci státusza 2015-ben (%) 
(N=35)
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A válaszadók közül 23 fő jelezte (a kutatás időpontjában, 
2015), hogy szereti munkahelyét, elérte célját, néhány eset-
ben (4 fő) nem a legmagasabb iskolai végzettségének megfele-
lő munkakört tudja betölteni (pl. a diplomás pedagógus – ügy-
intézőként dolgozik, a jogász – irodavezető, pénzügyi vezető), 
de elégedettek helyzetükkel, s leginkább munkahelyi környe-
zetüket dicsérték. A vezetők között van oktatási intézmény 
vezetője, egyéni vállalkozó és közigazgatási intézmény (mun-
kaügyi központ) középvezetője is. Az alkalmazottak többsége 
a közszférában dolgozik, van példa piaci szektorban dolgozóra 
(pl. pénzügyi munkatárs ingatlankezelő cégnél, diplomás ápo-
ló külföldön) vagy civil szektorban tevékenykedőre is (pl. civil 
szervezetben pályázatíró, ügyintéző munkatárs).17

 „Általánosságban az állapítható meg, hogy a cigány fiata-
lok az új évezredben sokkal iskolázottabbak ugyan, mint vol-
tak az egy-másfél évtizeddel korábbi pályakezdők, azonban 
az iskolázottság nem igazán hasznosul olyan mértékben, mint 
a kapcsolati tőke. A fiatalok egyrészt azért vannak hátrányos 
helyzetben a munkaerőpiacon, mert többségük lakóhelye a 
várostól távol fekvő – legalábbis közlekedési értelemben tá-
vol fekvő – község, aprófalu. Másrészt változatlanul magukra 
vannak utalva, amikor a munkaerőpiacon tájékozódnának: a 
család, a rokonság a domináns információs forrás.” (Forray, 
2010:65) Forray R. Katalin tanulmánya alapján jól látható, 
hogy a munkaerő-piaci esélyeiket a hátrányos helyzetű fiata-
lok, köztük a korábbi Amrita-tagok azzal tudták növelni, hogy 
lakóhelyet változtattak, hiszen többségük kistelepülésről érke-
zett, ahol foglalkoztatási esélyeik jobbak voltak családtagjaiké-
hoz képest, de a helyi munkaerőpiacon való elhelyezkedésük 
kapcsolati tőke hiányában kétséges volt.
 
Földrajzi mobilitás – „Mozgásban voltak és vannak”

Kérdőíves vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, 
hogy az Amrita-tagok milyen mértékben vállalták a földrajzi 
mobilitást. Alapvetően két időpontot tudtunk vizsgálni: hol 
laktak az Amrita OBK Egyesületbe történő belépésük idején 
(1993–1999) és a kérdőív lekérdezése időpontjában (ország, 
megye, település). A kérdőíves vizsgálatunkban 35 fő válasz-
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adótól kaptuk meg a szükséges adatokat, de az Amrita OBK 
Egyesület dokumentumainak felhasználásával és családtagok, 
barátok megkeresésével az 1993–1999-es Amrita-tagok közül 
sikerült beazonosítani 61 diák belépési és jelenlegi lakóhelyét 
is. A két állapotot egy térkép segítségével – amit a munkacso-
port tagja, Híves Tamás szerkesztett – próbáltuk szemléltetni18. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a belépő amritás ta-
gok többsége a Dél-Dunántúl régióból származik, főként So-
mogy, Baranya és Tolna megye településeiről. A települések 
nagyságát tekintve a megkérdezettek (35 fő) elsősorban kiste-
lepülésről – faluból, községből – (23 fő), néhányan nagytelepü-
lésről (7 fő), városból vagy megyeszékhelyről (5 fő) érkeztek. 
 A felmérés szerint összesen 16 fő, azaz 26%-uk telepedett 
le külföldön. A 16 főből 5 fő (31%) 30 év alatti, 11 fő (69%) 
jelenleg 30 év feletti, ami a magyarországi migrációs trendek-
kel összehasonlítva hasonló eredményeket, arányokat mutat 
a magyarországi lakosság egészére nézve. A KSH adatai alap-
ján az 1989–2013 között kivándorolt magyarok száma (becs-
lés) 350 000 fő. Külföldre túlnyomórészt a fiatal korosztályok 
tagjai költöznek. A migráns magyarok 25%-a 30 év alatti, 63%-
a 30–40 év közötti, további 18% tartozik a 40–50 év közötti 
korosztályba, 11%-a az 50–60 évesek közé sorolható, és csak 
mindössze 5% a 60 év felettiek aránya. A kivándorló magya-
rok iskolai végzettségére jellemző az érettségivel rendelkezők 
magas aránya, illetve a diplomások koncentrációja. Míg az itt-
hon élő lakosság körében a 8 általánost vagy annál kevesebbet 
végzettek aránya 24%, addig a kivándoroltak között ez az érték 
6%-ra tehető. A diplomások aránya az összlakossághoz képest 
18%, míg a kivándoroltak között 32%.19 (KSH, 2014)
 Baranya legszegényebb településeiről, Gilvánfáról és Alsó-
szentmártonból származó Amrita-tagok, fiatalok közül 2 fő is 
külföldön (Németország, Olaszország) telepedett le. Sőt, a kül-
földön élő korábbi Amrita-tagok között találunk olyan személye-
ket, akik az egyesületbe történő belépésükkor valamely faluban 
éltek, jelenleg pedig külföldi nagyvárosban laknak (pl. Bristol, 
Berlin, London). A KSH adatai a magyarok migrációjának irányát 
tekintve hasonló képet mutat. A legkedveltebb célországok az 
Európai Unió tagállamai, köztük Németország, Nagy-Britannia, 
Ausztria, továbbá Hollandia. (KSH, 2014) Érdekesség, hogy a 
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KSH által végzett felmérésben szerepelnek további országok, 
ahol viszonylag nagy arányban élnek magyarok, pl. Ausztrália, 
Olaszország – az Amrita volt diákjai közül 1-1 fő ugyancsak az 
említett országokban telepedett le. A Magyarországon lakó-
helyet változtató Amrita-tagok (45 fő) egyharmadára jellemző 
(38%), hogy kistelepülések irányából a nagyobb települések felé 
vették útjukat, falvakból középvárosokba (pl. Szentendre, Tata) 
vagy nagyvárosokba, megyeszékhelyre (pl. Pécs, Budapest, Nyír-
egyháza) költöztek. Esetükben a földrajzi mobilitásnak általában 
három oka azonosítható. Egyrészt tanulmányaik miatt volt szük-
ség nagyobb városba vagy másik városba költözni (pl. Pécsről 
Budapestre), másrészt a családalapítás, házasságkötés okán 
döntöttek a költözés mellett, harmadrészt pedig a munkahely 
és a megélhetés szempontjából mentek a több lehetőséget kí-
náló nagyobb városokba vagy külföldre. Azonban néhány kivétel 
(8 fő) is akad, akik korábbi lakóhelyükhöz képest hasonló vagy 
kisebb lélekszámú településre költöztek, ennek oka elsősorban 
munkahely, illetve családalapítás. A kérdőíves vizsgálatban meg-
kérdezett 35 főből 9 fő él 2015-ben azon a településen, ahol az 
Amrita OBK Egyesületbe történő belépésekor is lakott. Lénye-
gesnek tartjuk azonban kiemelni, hogy ők az elmúlt 20 évben 
sem laktak folyamatosan a településen, közben nagyvárosokban 
tanultak vagy dolgoztak, s néhányuk külföldön is szerencsét pró-
bált, majd újra hazatért szülőfalujába. Megállapíthatjuk, hogy az 
Amrita-tagok többsége (a megkérdezett 35 főből 26 fő) alapve-
tően középiskolás kora óta nem él szülőfalujában; először a kö-
zépiskolai tanulmányok folytatása miatt költözött, majd később 
a felsőfokú tanulmányok folytatása vagy a munkahely érdeké-
ben változtatott lakóhelyet. A megkérdezettek jelentős része 
(26 fő) gazdasági megfontolásból, a jobb megélhetés, munka 
reményében, illetve házasodás okán döntött a térbeli mobilitás 
mellett. A KSH adatait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a 
magyarok is hasonló megfontolásból döntöttek a migráció mel-
lett, hiszen a külföldre költözők (becslés szerint 350 000 fő) 84%-
a dolgozik, 3%-a tanul, 4%-a háztartásbeli, 6% egyéb okból nem 
végez kereső tevékenységet (pl. nyugdíjas). (KSH, 2014)
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6. ábra. Az Amrita-tagok földrajzi mobilitása: lakóhelyük két  
időpontban: 1. (mozgásban lévő szimbólumok) Amrita OBK Egye-

sületbe belépés időpontjában (1993–1999 között) (N= 60); 2. 
(állóhelyzetben lévő szimbólumok) a kutatás időpontjában (2015) 

(N=35)

Belépés az Amritába

Kérdőíves vizsgálatunkba az 1993–1999 között belépő diák 
tagokat vizsgáltuk. A megjelölt időszakban összesen 60 fő 
hátrányos helyzetű, többségében cigány fiatal lépett be az 
Amrita OBK Egyesületbe vagy vett részt aktívan az egyesület 
tevékenységeiben, programjaiban, közülük a kutatás során 35 
főt sikerült elérnünk. A tagok belépésével kapcsolatban alap-
vetően 3 kérdésre kerestük a választ: egyrészt honnan hallott 
a fiatal először az Amritáról, másrészt miért döntött az egyesü-
letbe történő belépés mellett, harmadrészt mennyiben támo-
gatta családja a leendő szervezeti tagságát. 
 A kérdésre, hogy kitől hallott először az Amrita OBK Egye-
sületről, a leggyakoribb választ a megkérdezettek 34%-a adta, 
mégpedig: az Amrita egyik munkatársától. A válaszadók közel 
negyede, 23%-a az iskolában, a pedagógustól hallott a szerve-
zetről, 17%-uk baráttól, 11%-uk családtagtól (testvér, rokon) 
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értesült a lehetőségről. A válaszadók 12%-a egyéb helyet jelölt 
meg – ők a szervezet alapító tagjai voltak. A válaszadók 30%-a 
jelezte, hogy az egyesületet alapító pedagógustól hallott elő-
ször a kezdeményezésről. Sokan a Gandhi Gimnázium megala-
pításakor 7. vagy 8. osztályos diákok voltak, így számukra nem 
volt adott a gimnáziumba jelentkezés lehetősége. Ők ezért 
csatlakozhattak az „Amrita programba”, mely a Gandhi Gim-
názium keretein belül működött. 

7. ábra. A „Kitől hallott először az Amrita OBK Egyesületről?”  
kérdésre adott válaszok megoszlása (%) (N=35)

A kérdésekre adott válaszokból megállapíthatjuk, hogy az 
egyesület munkatársai  sikeres munkát végeztek a kommuni-
káció és információközvetítés terén, hiszen a leghátrányosabb 
településekről is érkeztek fiatalok, akik a megfelelő tájékozta-
tás nélkül talán soha nem kerültek volna kapcsolatba hasonló 
szolgáltatásokat nyújtó szervezettel. A megkérdezettek a má-
sodik leggyakoribb válaszként az iskolákban dolgozó pedagó-
gusokat jelölték meg mint az információ forrását. Lényeges 
kiemelni, hogy ezekben az esetekben a pedagógus már csak 
az információ közvetítőjeként jelent meg, ami jó szakmai 
együttműködést feltételez az Amrita munkatársai és az iskolá-
ban dolgozó pedagógusok között. Kiemelt figyelmet érdemel, 
hogy az egyesülettel aktívan együttműködő pedagógusok a 
későbbiekben más programokra (pl. Collegium Martineum Te-
hetséggondozó Kollégium), lehetőségekre (pl. táborok), pályá-
zatokra (pl. Soros Alapítvány ösztöndíja, Magyarországi Cigá-
nyokért Közalapítvány ösztöndíja) is felhívták a hátrányos hely-
zetű, többségében cigány fiatalok figyelmét. Az Amrita OBK 
Egyesületnek nagy szerepe volt abban, hogy pályaorientációs 
programján keresztül információval látta el a községekben dol-

          család-       Amrita       baráttól       osztály-   pedagógustól   egyéb
           tagtól   munkatárstól                       társtól     az iskolában    helyről
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gozó pedagógusokat, valamint az ott élő hátrányos helyzetű 
fiatalokat és szüleiket. Az információközvetítés – napjainktól 
eltérően – jellemzően postai levelezések, személyes találkozók 
útján, továbbá telefonon keresztül történt. A hátrányos hely-
zetű fiatalokkal postai levelezéssel tartották a kapcsolatot; a 
címzettek bélyeggel ellátott válaszborítékokat is kaptak, így 
semmi nem akadályozta meg kérdéseik, aggodalmaik, problé-
máik megfogalmazását.  
 Vizsgálatunkban felmerült még, hogy a kérdezett miért lett 
tag az egyesületben, milyen okok miatt csatlakozott a szer-
vezethez. A válaszadók 5 különböző motivációt jelöltek meg. 
A 35 fő megkérdezett mindegyike legalább egy okot említett 
arra vonatkozóan, hogy miért lett tag. 54%-uk második, 26% 
pedig harmadik okot is megjelölt a belépés indokaként. Az 
adatok (lásd 2. számú táblázat) alapján megállapítható, hogy 
többnyire az Amrita által szervezett szabadidős programok (pl. 
klub, tábor) voltak vonzóak a jelentkezők számára. A második 
leggyakoribb oknak tekintették a pályaválasztásban, továbbta-
nulásban való támogatást, harmadrészt lényeges volt számuk-
ra, hogy hasonló helyzetben lévő fiatalokkal ismerkedhettek 
meg, negyedik okként szerepelt a közösséghez való tartozás 
élménye, ötödikként pedig a testvér, barát tagsága. A vála-
szokból megerősítést kaptunk azon feltevésünkre, hogy a hát-
rányos helyzetű, többségében cigány fiatalok számára vonzó 
lehetőségként jelent meg a nyári táborokban való részvétel, 
hiszen többségük korábban soha nem volt táborban, sem a 
Balatonnál, ahol ezek az események megvalósításra kerültek. 
A táborok – olvasótábor jellegük és pályaorientációs funkció-
juk mellett – kiemelt szerepet kaptak a fiatalok életében, mint 
„első élmény”, mely az Amrita OBK Egyesülethez és tagjaihoz 
kötődött. „Jó hírük” és a lehetőség, hogy a gyerekek ingyene-
sen, alapvetően költségek nélkül vehetnek részt a programo-
kon, a hátrányos helyzetű fiatalok számára vonzóvá tette az 
egyesület más szolgáltatásait is. A táborok és a klubok mel-
lett a továbbtanulásban történő segítségnyújtást is nagyon 
fontosnak tartották az egyesületbe történő belépéskor, mert 
motivált, törekvő, tehetséges hátrányos helyzetű, többségé-
ben cigány fiatalok alkották a célcsoportot, akik minél többet 
szerettek volna megtudni középfokon történő továbbtanulási 
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lehetőségeikről. A részt vevő fiatalokban közös volt, hogy sze-
rették volna tanulmányaikat középfokú oktatási intézményben 
folytatni, de ez az intézményes világ számukra ismeretlen volt. 
Jelentős részük családjukban elsőként vállalkozott arra, hogy 
az általános iskola után továbbtanul, azonban még nem tudta, 
mire is vállalkozik. A közös programok lehetőséget teremtet-
tek – direkt és indirekt módon – a pályaorientációra, ahol a di-
ákok egymást informálták tapasztalataikról, illetve ahol infor-
mációkat és tájékoztatást kérhettek az Amrita munkatársaitól, 
a pedagógusoktól, valamint a szociális szakemberektől. A kö-
zösség erejét meghatározónak tekinthetjük a programokban, 
ahol a kortárs segítés, a self-help működés mellett a sorstársak 
egymásra találása is fontos volt, a fiatalok, egymás történeteit 
hallgatva, a saját életük jellemző eseményeire ismerhettek. 
 A válaszok alapján vizsgáltuk az Amritába történő belépés 
motivációit, az okok fontossági sorrendjét. Ha jobban végig-
gondoljuk, láthatóvá válik az Amrita OBK Egyesület közösségi 
hálózat jellegének megjelenése, az inkluzív rendszer minden-
napi működése a szolgáltatások és a programok kapcsán. 

2.  táblázat. A „Miért lett tag az Amrita OBK Egyesületben?” 
kérdésre adott válaszok megoszlása (fő) (N=35) 

(Forrás: saját kutatás, 2015)

Elsődleges 
ok 

Másodlagos 
ok 

Harmadlagos 
ok 

Testvérem/barátom tag volt 11
Tetszettek a programok 37 6 6
Kíváncsi voltam hasonló 
helyzetben lévő cigány 
fiatalokra

23 17

Segítséget ígértek a 
továbbtanulásomhoz 20 14 11

Tartozni szerettem volna egy 
közösséghez 9 17 9

Az Amrita OBK Egyesület fontos célkitűzésként jelölte meg, 
hogy a fiatalok számára információt közvetítsen a továbbta-
nulási lehetőségekről, de a szervezők ugyanolyan lényegesnek 
tartották a szülők számára nyújtott tájékoztatást gyermekük 
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jövőjét illetően. Ezért vizsgálatunk során fontosnak véltük fel-
tárni, hogy a szülők hogyan fogadták gyermekeik belépését az 
egyesületbe. A válaszadók többsége (71%) számolt be a család 
támogatásáról, sőt a szülők örültek a szervezet ingyenes prog-
ramjainak, azonban a megkérdezettek közel 25%-a szerint csa-
ládját nem érdekelte vagy közömbösen viselkedett, ha szóba 
került az egyesülethez való csatlakozás. A hátrányos helyzetű 
fiatalok egyedül érezték magukat problémáikkal, a család fel-
nőtt tagjai a továbbtanulás kérdésében a döntési felelősséget 
részben átruházták a gyermekre. Ennek hátterében – megíté-
lésünk szerint – az információ és a tapasztalat hiánya állhat, 
valamint a negatív attitűd, mellyel a szülők az oktatási intéz-
ményekkel kapcsolatban viszonyultak.  

Részvétel a programokban

Kutatásunkban az Amrita OBK Egyesület által működtetett 
programokkal is részletesen foglalkoztunk. Szerettük volna 
megtudni, hogy a programok résztvevői milyen korcsoporthoz 
tartoztak, mely szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek és mi-
ért. Emellett a negatív élményekre is rákérdeztünk, hogy meg-
tudjuk, a résztvevők hogyan tekintenek az egyesületre, mint 
szolgáltató tevékenységet végző szervezetre. 
 A megkérdezettek válaszai alapján megállapítható, hogy 
többségük (46%) általános iskolás korában, végzősként (7. és 
8. osztályos tanulóként) vett részt az első programon, melyet 
az egyesület szervezett. A következő korosztályt a már közép-
fokú oktatási intézménybe járó fiatalok (23%) alkották, akik ké-
sőbb a „fiatalabb” diákok mentoraiként („diákvezetők”) váltak 
ismertté a szervezetben. A felsőfokú tanulmányokat folytató 
fiatal felnőttek is részt vettek a programokon, akik példaként 
szolgáltak a középiskolába és általános iskolába járó hátrányos 
helyzetű, többségében cigány fiatalok számára. A főiskolás, 
egyetemista diákok mentorálták fiatalabb társaikat, ezzel a kö-
zösségi hálózatot működtették, a szervezet self-help jellegét 
erősítették. A különböző korosztályhoz tartozó, de családjuk 
gazdasági, társadalmi státuszát tekintve hasonló helyzetben 
lévő fiatalok így közösséget alkottak.
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8. ábra. Amrita-tagok életkora az első programon való részvétel 
időpontjában (%) (N=35)

A programok, amelyek összekovácsolták a résztvevőket, első-
sorban olyan tapasztalatot jelentettek a hátrányos helyzetű fia-
talok számára, melyek emléke a mai napig – a vizsgálat időpont-
jáig – a „közösségi élményt” jelenti számukra. A legnépszerűbb 
programokként, amelyen a legtöbben voltak, a táborok azono-
síthatók, ahol a megkérdezettek 77%-a vett részt, és hasonló 
arányban (75%) jelentek meg a klubrendezvényeken is.  
 Kutatásunkban az 1993–1999 közötti időszakot vizsgáltuk, 
amikor a táborok és klubok meghatározó elemeit képezték az 
indirekt pályaorientációs rendszernek. Amikor feltettük a kér-
dést a pályaorientációval kapcsolatban, viszonylag kevesen 
(35%) jelezték, hogy részt vettek ebben. Ez a kérdés ugyanis – a 
válaszadók emlékei szerint – direkt módon – az Amrita mun-
katársai által levélben és személyesen történő tájékoztatás a 
továbbtanulási lehetőségekről – elsősorban az általános iskola 
végzős diákjait érintette. A megkérdezettek közül 15 fő szerint 
a táborok lehetőséget teremtettek arra, hogy személyes, négy-
szemközti beszélgetések során informálódjanak a lehetőségek-
ről, érdeklődjenek a korábbi tapasztalatokról, és megosszák 
kétségeiket a továbbtanulással kapcsolatban. Ezért vélemé-
nyünk szerint a táborok és más szabadidős programok elérték 
alapvető céljukat, indirekt módon pályaorientációs tevékeny-
séget valósítottak meg a különböző kulturális, ismeretelméleti, 
identitáserősítő, szórakoztató programokon keresztül.
 A tagok részt vettek még különórákon/korrepetálásokon 
(30%), illetve középiskolai, valamint felsőoktatási előkészítő/
felkészítő programokon. A korrepetálások esetében a válasz-
adók kiemelték a pótvizsgára való felkészülést, mely jellem-
zően a középiskola első évében vált fontossá. A diákok több-
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                                                                                            emlékszik
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ségének családja nem tudta finanszírozni a felkészítő tanárt, 
ezért az Amrita anyagi támogatásának nagy szerepe volt a 
foglalkozások finanszírozásában és megszervezésében. A pá-
lyaorientációs tájékoztatás és információközvetítés módjain 
túl az amritások különböző előkészítő vagy felkészítő foglalko-
zásokat szerveztek, melyek során a szaktanárok egy vagy több 
tanuló számára tartottak különórákat, a sikeres felvételi remé-
nyében. Ilyen alkalmakon a válaszadók 22%-a vett részt.
 A kérdőívben megjelölt választási lehetőségek mellett a vá-
laszadók további részvételüket jelezték szociális asszisztens és 
segítő képzéseken, melyeket az Országos Foglalkoztatási Alap 
és a pécsi Caritas finanszírozásával az Amrita OBK Egyesület 
szervezett. 

9. ábra. Amrita-tagok által legjobbnak ítélt programok megoszlása 
(%) (N=35)

Miért voltak jók a programok? 

Szerettünk volna bővebb információkhoz jutni az Amrita OBK 
Egyesület programjairól. Az Amrita-tagok emlékeit, élményeit 
kívántuk feleleveníteni, hogy 20 év távlatából miként emlékez-
nek ezekre az eseményekre. A válaszadásnál nyitott kérdést al-
kalmaztunk, s a kapott válaszokat később kategóriákba soroltuk:

1. Hangulat: A „családias hangulat, a kötetlen beszélgetések” 
megjegyzés a válaszok között visszatérő motívumként jelent 
meg a közösségi programok (pl. táborok, klubrendezvények) 
kapcsán, ahogy az alábbi idézetek is tanúsítják.
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„Hangulat, kötetlen beszélgetések.”; „…mert a klubrendez-
vény volt a leghangulatosabb.”; „Igazából minden programra 
szívesen emlékszem, meghatározta a következő 20 évemet.”; 
„Mindegyik jó volt, élményt nyújtott.”; „Sok emlék.”

2. Közösség, társaság: A válaszadók közül 28 fő úgy gondolta, 
hogy a közösség és a társaság, a közös élmények miatt voltak 
igazán jók a programok.

„A legmeghatározóbb volt az életemben a táborozás. Szuper 
jó volt. Jó társaság. Szép emlékek. Jó közösség.”; „A közösség-
ben kialakultak baráti kapcsolataim, jó társaság.”„Jó volt a 
csapat, a tanárok.”; „A táborokból van a legtöbb élményem.”; 
„Sok közös élmény.”; „Azt gondolom, hogy aki amritás volt, 
rögtön a táborok nyújtotta ezernyi élményre gondol elsőként!”
„Számomra különleges emberekkel ismerkedhettem meg, s 
a programok fejlesztették a műveltségem.”; „Mindenki jelen 
volt a táborokban.”; „Sok baráttal ott találkoztam először és 
jót szórakoztunk együtt”; „Sok, érdekes, velem egykorú fiatal-
lal ismerkedtem meg.”

3. Jó szervezés, érdekes feladatok: A válaszadók az élménydús 
programok ismérvének tekintették a megfelelő előkészülete-
ket, a szervezést, a különböző típusú feladatokat, melyek meg-
oldása kihívást jelentett az Amrita-tagok (diákok) részére.

„Tematikusak, jól megszervezettek voltak és csak ránk, gyere-
kekre koncentráltak.” „Nagyon jó volt, jó programok voltak.”; 
„Nagyon színes érdekes programok, jó hangulat.”; „Hasznosak 
voltak.”; „…mert igazán jó programokon vehettem részt.”

4. Tanár-diák viszony újraértelmezése, tudás- és ismeretszer-
zés: A közösség, a találkozások mellett a válaszadók azokat a 
programokat értékelték pozitívan, melyek tudás- és ismeret-
szerzés szempontjából is tartalmasak voltak, vagyis a későbbi-
ekben hasznosítani tudták a hallottakat, tapasztaltakat. 

„A különórák segítettek a tanulmányaimban, nem voltak unal-
masak.”; „A klubok és táborokban sok tapasztalatot, újabb 
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ismereteket szereztem, új embereket ismertem meg, sokat ját-
szottunk, szívesen emlékszem rá.”; „Azért emlékszem a tábori 
időszakokra, mert találkozhattam az összes diákkal. Tapaszta-
latot szereztem és oszthattam meg. Jó volt a társaság. Jó volt 
azt érezni, hogy adok valamit vagy tanulhattak tőlem is. Jó 
volt tanulni és élményeket szerezni.”

A programok előnyeinek megfogalmazása mellett fontosnak 
véltük, hogy a résztvevők a programokkal kapcsolatos negatív 
tapasztalataikat is megosszák velünk. A kérdőívben az alábbi 
kérdés szerepelt: Melyik program volt az, amit nem igazán 
szerettél, nem szívesen vettél részt rajta? A válaszadás e kér-
déskörben elenyésző volt, mindösszesen 2 fő említette, hogy 
a korrepetálást és a táborokban lévő kötelező takarítást nem 
szerette. De ezekben az esetekben is leginkább a személyes 
problémák kerültek előtérbe az adott feladattal kapcsolatban, 
ahogy az alábbi példa is mutatja: „Ha valamilyen tantárgyból 
korrepetálásra szorulunk, az én olvasatomban azt jelenti, hogy 
nehézségeink vannak az adott tantárggyal! Esetemben a ma-
tematikával gondok voltak, ezért szükség volt a korrepetálás-
ra, segítséget kaptam, de a mai napig rossz rágondolni.” Az 
alacsony válaszadási hajlandóság mögött valószínűleg a hosz-
szú idő (15-20 év) eltelte áll, valamint az a tény, hogy az újra 
találkozás öröme következtében elhalványultak – ha voltak – a 
„rossz emlékek”.

Amrita OBK Egyesület szolgáltatásai

Az egyesület létrejöttében és későbbi működése során is ki-
emelt figyelmet kaptak azok a szolgáltatások, melyek a hát-
rányos helyzetű, többségében cigány fiatalok megsegítését, 
támogatását szolgálták. Kijelenthetjük, hogy komplex támo-
gatórendszer kiépítése is megjelent mint cél, de a működés 
során nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgáltatások biztosításának 
érdekében támogatók és folyamatos pénzügyi források bevo-
nása nélkül a törekvések nem valósíthatók meg. A szervezetbe 
belépő fiatalok nem sejtették, hogy a háttérben az alapítók és 
vezetők folyamatosan a támogatásokat és a működtetéshez 
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szükséges költségek finanszírozási lehetőségeit keresték. Az 
Amrita-tagok részéről megjelenő szükségletek, egyéni igények 
kielégítése és a problémák megoldása olykor szervezeti vagy 
intézményes szinten megoldhatatlan problémának tűnt, de a 
szakmai megvalósítók a célok érdekében újra és újra átgon-
dolták a lehetőségeket, az alternatív megoldásokat, és nem 
ritkán személyes kapcsolataik segítségével sikerült teljesíteni 
a diákok kéréseit. 
 Az Amrita OBK Egyesület vezetősége tagjai számára komp-
lex támogató rendszerben gondolkodott, melynek része volt 
a pályaorientáció, a tanulmányok során felmerülő nehézsé-
gek és hátrányok kompenzálása (pl. tantárgyi felkészítés), az 
identitásfejlesztés, a közösség- és kortárs segítés, az anyagi 
támogatások (direkt formában vagy indirekt módon ösztön-
díjpályázatok közvetítése), illetve a szabadidős programok 
biztosítása. Kérdőíves vizsgálatunkban az egyesület által nyúj-
tott támogatások megítélésére kérdeztünk rá az igénybevevő 
Amrita-tagoktól. A válaszokból kiderült, hogy az igénybevevők 
számára a legnagyobb támogatást a szabadidős programok-
ban történő részvétel jelentette. A tábort 66%-uk ítélte meg 
olyan programként, ahol teljes mértékben, továbbá 22%-uk 
jelezte, hogy nagy mértékben kaptak segítséget. Ez megerősíti 
a korábbiakban már megfogalmazott tényt, hogy az Amrita-
tagok hátrányos helyzetű, főként cigány fiatalok voltak, akik az 
Amrita OBK Egyesület keretében vettek részt először táboro-
zásban, és voltak a Balatonnál. A tábori élmények, a közösség-
hez tartozás nagy hatást gyakorolt a tagokra, 20 év távlatából 
is ezekre a programokra emlékeztek a legszívesebben. Fontos 
kiemelni, hogy a táborok tematikája indirekt módon magába 
foglalta a pályaorientációt, az identitásfejlesztést és az érdek-
érvényesítő képesség fejlesztését, hiszen programjai a szóra-
kozás mellett tudás- és ismeretátadásra épültek az innovatív 
pedagógiai módszerek alkalmazásával, melyek közül napjaink-
ban a projektmódszer a legismertebb. A támogató rendszer 
másik legjelentősebb pillére a tagok megítélése szerint az volt, 
hogy bíztak bennük, és meghallgatták a problémáikat. E támo-
gatás egyik különlegessége, hogy nemcsak az Amrita-munka-
társakról beszéltek, hanem egymásról is, vagyis a kortárs se-
gítésről, magáról az önsegítő és a patronáló rendszerről, ahol 
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az „idősebb diákok” segítették, támogatták fiatalabb társaikat. 
A támogató rendszer további hatékony eleme a közösségi há-
lózat, melyet a tagok „baráti körnek” neveztek, az egyesület 
nevében rejlő rövidítéseknek megfelelően (OBK – Orientációs 
Baráti Kör). A közösséghez tartozás, a „baráti kör” léte, a kap-
csolatok hálózata, a tapasztalatcsere segítette a tagokat prob-
lémáik megoldásában. A válaszadók több mint fele gondolta 
úgy, hogy az Amrita teljes mértékben vagy nagymértékben 
segítette anyagi problémái megoldásában. A valóságban ez 
nem minden esetben pénzt jelentett, gyakran tanulmányaik-
hoz szükséges eszközöket (pl. tankönyveket, füzetcsomagot 
stb.), ruhákat, útiköltséget adott a szervezet, vagy különböző 
ösztöndíjpályázatokban vállalt közvetítő szerepet (pl. pályázati 
információk, adatlap beszerzése, kitöltése, benyújtás, formai 
követelményeknek való megfelelés stb.). A válaszadók 11%-a 
úgy ítélte meg, hogy nem kapott anyagi támogatást a szerve-
zettől, de – ahogy később ez az interjúkból kiderült – itt első-
sorban a pénzbeli támogatásra gondoltak. 
 A 3. számú táblázatban szereplő adatok alapján megálla-
píthatóan kevesen gondolták, hogy a felvételi felkészülésben, 
továbbtanulásban segített az egyesület, de ennek magyará-
zata lehet a korábban említett tény, miszerint a szabadidős 
programok indirekt módon közvetítették az információkat, a 
tudást, a fejlesztést. A tanulmányokban történő segítségnyúj-
tásra mindössze 31%-uk válaszolta, hogy teljes mértékben se-
gítséget kaptak, további 23% kapott nagymértékű támogatást, 
de a tagok 34%-ának visszaemlékezése szerint nem volt szük-
ségük segítségre a tanulmányaikhoz. Ez az adat is jól mutatja, 
hogy a tanulmányokban történő segítségnyújtáson elsősor-
ban korrepetálást értették. 
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3. táblázat. Az Amrita OBK Egyesület által nyújtott támogatások 
megítélése az igénybevevő – válaszadó – Amrita-tagok részéről (%) 

(N=35) (Forrás: saját kutatás, 2015)
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Tanulmányaimban 31 23 34 9 3 0

Felvételi felkészülésben 20 11 51 6 6 6

Családi problémáim megoldásában 14 14 60 0 6 6

Anyagi problémáim megoldásában 20 37 26 0 11 6

Táborozási lehetőségben 66 22 6 0 0 6

Klubprogramokon 57 26 14 0 0 3

Tovább tanulásban 26 34 25 3 6 6

Bíztak bennem 60 28 6 3 0 3

Meghallgattak 60 20 14 6 0 0

Baráti kört jelentett az életemben 57 31 6 6 0 0

A megkérdezettek 70-80%-a az Amrita OBK Egyesület támoga-
tását nagymértékben vagy teljes mértékben az alábbi terüle-
teken érezte: 

– táborozási lehetőség (teljes mértékben 66%, nagymér-
tékben 22%); 
– klubrendezvény (teljes mértékben 57%, nagymértékben 
26%); 
– bíztak bennem (teljes mértékben 60%, nagymértékben 
28%); 
– meghallgattak (teljes mértékben 60%, nagymértékben 
20%); 
– baráti kört jelentett az életemben (teljes mértékben 
57%, nagymértékben 31%). 

Továbbá a megkérdezettek 50-60%-a jelezte: 

– tanulmányaikban (teljes mértékben 31%, nagymérték-
ben 23%); 
– továbbtanulásban (teljes mértékben 26%, nagymérték-
ben 34%). 
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A megkérdezettek 91%-a szerint a szolgáltatások mindenki szá-
mára elérhetőek voltak. További 9% úgy gondolta, hogy első-
sorban azok számára volt elérhető az összes szolgáltatás, akik 
Pécsen laktak vagy tanultak, hiszen az egyesület a városban mű-
ködött, a vidéki diákok számára bizonyos programok (pl. klub-
rendezvények, táborok, pályaorientáció) váltak elérhetővé.

Amrita OBK Egyesület hatása az Amrita-tagok 
életére

Kutatói kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen egyesületi szol-
gáltatások gyakoroltak leginkább hatást a tagok életére. Ehhez 
kapcsolódóan kérdeztük meg a tagokat, hogy az egyesületben 
szerzett tapasztalataik mennyiben segítették az életükben fel-
merülő problémák megoldását. A megkérdezettek többségének 
(74%) megítélése szerint életük során segítséget jelentett az, 
hogy az Amrita OBK Egyesület tagjaiként tapasztalatokat szerez-
tek a szervezeten keresztül a különböző területeken. A válaszok 
alapján a következő területeket emelték ki az Amrita-tagok: 

1. Társadalmi és munkahelyi integráció

„Egész életemet végig kísérte. Barátság, munka stb.”; „Végig a 
munkám során. Gyermekekkel való foglalkozás, csapatjátékok. 
Pedagógus lettem.”; „Munkám folyamán, könnyebben sikerült 
elfogadni a munkatársakat és megértetni magam velük.”; 
„Részt vettem egy szociális asszisztens képzésen, a képzést 
követően munkát sikerült vállalni”; Könnyebb volt beilleszked-
nem a munkahelyemre. Középiskolai és egyetemi felvételik, 
segítségadás a kezdeti időkben pl. beilleszkedés, ismerkedés a 
várossal Pécsen.”; „A 7. kerületi gyermekjóléti intézményben 
az Amritában szerzett élmények segítették az ottani munká-
mat. A pályaorientációnak itt nagy szerepe volt.”; „A munka-
helyen az együttgondolkodás a hátrányos helyzetűekkel való 
törődést, együtt cselekedni közösen.”
„A jogi egyetem befejezése után Varga Aranka20 munkahely 
szerzésben volt segítségemre angliai munkában, nyelvtudás, 
társadalmi beilleszkedés.”
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2. Motiváció és önbizalom

„Önállóságot és magabiztosságot szereztem az Amritában és 
mikor már nem ott voltam, ezeket tudtam hasznosítani az élet-
ben.”
„Én sokat köszönhetek az Amritának és vezetőinek. Mindig 
segítettek a tanulmányaimban, ösztönöztek és új világot mu-
tattak meg. Pályázatokban is segítettek, a baráti kötelékek 
fontosak voltak és maradtak. Mindez sokat segít a mindenna-
pokban.”
„Amikor középiskolába felvételiztem, az Amritából kaptam 
egy tájékoztató levelet a pécsi középiskolákról és két iskolát is 
ajánlottak benne nekem, ezek közül az egyikbe felvételiztem és 
felvettek, itt eldőlt a sorsom.”
„Továbbtanulásnál Amritából ismert pedagógusok segítettek 
a középiskolai pályaválasztásnál.”; „A cigány identitásomat 
erősítette meg és a feleségemet ott ismertem meg”; „Az első 
tábor alkalmával 1994-ben egy csoportfoglalkozáson felvetet-
ték az alapítók/vezetők nekünk azt a kérdést, hogy mit jelent 
az a szó, hogy »értelmiségi« … az a csoportfoglalkozás sok évig 
erőt adott.”

A megkérdezettek 9%-a szerint nem segítették az Amritában 
szerzett tapasztalatok, inkább máshol (pl. családban, iskolá-
ban, munkában) tanultak voltak hatással az életére. 
 Kutatásunk során további kérdések merültek fel az Amrita 
OBK Egyesület hatását illetően. Fő kérdésként fogalmazódott 
meg, hogy a szervezet tevékenysége a 20 évvel ezelőtti igé-
nyekre, szükségletekre épült, azon problémák megoldását tűz-
te ki célul, melyek az 1990-es évek elején és közepén társadal-
mi szinten megjelentek, így a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok segítését. A célcsoport (hátrányos helyzetű, főként 
cigány fiatalok) tekintetében hosszú távú célként fogalmazták 
meg az identitásfejlesztést, az érdekérvényesítő képesség ki-
alakítását, fejlesztését, a self-help közösség létrehozását. 
 De 20 évvel az Amrita OBK Egyesület alapítása után fel 
kell tennünk a kérdést, hogy e közösségi szerveződés megma-
radt-e a szerveződés szintjén, vagy hálózatként maradt-e fent, 
amelyet a tagok igényeik és lehetőségeik szerint működtet-
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nek. E kérdéshez szorosan kapcsolódik, hogy a célcsoport, a 
hátrányos helyzetű, főként cigány fiatalok társadalmi státusz-
változásában milyen szerepe volt az Amritának? Illetve milyen 
a tagok szubjektív megítélése az egyesület közreműködéséről 
a jelenlegi társadalmi státuszuk elérésében? A megkérdezet-
tek (35 fő) közel fele, 43%-a nyilatkozott úgy, hogy az Amrita 
segítsége nélkül is elérte volna jelenlegi társadalmi státuszát, 
31%-uk szerint az egyesület nélkül valószínűleg nem érték 
volna el jelenlegi státuszukat, 14% bizonytalan volt, 9% nem 
tudta eldönteni, és a megkérdezettek 3%-a nem válaszolt a 
kérdésre. A válaszadók többsége azt gondolta, hogy az Amrita 
nélkül is elérték volna jelenlegi státuszukat.21

 Az egyesület egyik fő célja a motiváció és az önbizalom nö-
velése volt a hátrányos helyzetű, főként cigány fiatalok köré-
ben, akik tanulmányi eredményeik következtében kiemelked-
tek családjuk tagjai közül. Az Amrita-tagok jelenleg dolgozó, 
önálló életet élő, gyermekeket nevelő, önbizalommal rendel-
kező, terveket szövő, jövőképpel rendelkező fiatal felnőttek, 
akik úgy érzik, saját sorsuk irányítói, így a külső körülmények 
hatásait szubjektív módon ítélik meg, hisznek abban, hogy ké-
pesek saját erejükből, képességeik által elérni és megvalósíta-
ni álmaikat. Valójában ez az adat bizonyítja leginkább, hogy az 
Amrita OBK Egyesület elérte az egyik fő célját, és a hátrányos 
helyzetű, főként cigány származású fiatalokat segítette hozzá, 
hogy „kilépjenek” abból a körforgásból, ahol a szegénység és 
az alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség egymást köve-
tő állapotok sorozata.

10. ábra. Az Amrita-tagok szubjektív véleménye az Amrita OBK 
Egyesület által nyújtott támogatások hatásáról jelenlegi társadalmi 
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Kapcsolatok

Az Amrita OBK Egyesület tagjai önszerveződésből indulva, ön-
segítő jellegű közösséget alkottak, de a tagok egymáshoz való 
viszonya különböző kapcsolatokat feltételez. Kérdőívünkben a 
tagok baráti és hivatalos (vezetőkkel, alapítókkal, munkatár-
sakkal való) kapcsolataira kérdeztünk rá. A válaszok alapján 
(lásd 11. ábra) elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek több-
sége, 77%-a az egyesületen keresztül szerzett barátokat, 11%-
nak inkább ismerősei lettek, mint barátai, és 9% gondolta úgy, 
hogy nem jöttek létre22 baráti kapcsolatai. További kérdésként 
merült fel, hogy a tagok egymás között konkrétan kivel/kikkel 
tartottak fenn szoros barátságot. 
 Ez alapján megállapítható, hogy különböző „csoportok vagy 
inkább csapatok” jöttek létre, ezek alakulásában rendezőelvet 
is felfedezhettünk. A tagokat leginkább a közös érdeklődési 
terület (pl. közös zenélés), közös élmények, tapasztalatok és 
a szimpátia kötötte össze. Az egyesület munkatársai számára 
fontos volt egy-egy program (pl. tábor, klubrendezvény) meg-
valósítása során a különböző településekről érkező, eltérő ér-
deklődésű és korú fiatalok közös csoportba szervezése. A cso-
portok meghatározásakor a rokonszenven túl a közös munka, a 
feladatok megoldása hozta közelebb egymáshoz azokat is, akik 
korábban nem beszéltek vagy találkoztak egymással, míg a sza-
badidős programok során mindenki kereshette a hozzá legkö-
zelebb álló (pl. falubeli, osztálytárs, barát-barátnő) fiatalt.
 Megállapítottuk, hogy az amritás tagok a mai napig kap-
csolatot tartanak egymással, viszont kapcsolattartásuk módjai 
(pl. személyes, telefon, e-mail, skype, facebook) és annak gya-
korisága eltérő. A barátságban lévő tagok kapcsolattartásának 
módját erőteljesen befolyásolják a földrajzi távolságok (pl. kül-
földön élők, egymástól távol, országon belül), a mindennapi 
életük ritmusa, az új barátságok és szerelmek. A megkérdezet-
tek több mint 30%-a tartja a kapcsolatot napi vagy heti rend-
szerességgel azokkal a barátaival, akiket az Amritában ismert 
meg. A megkérdezettek 20%-a félévente, évente személyesen 
találkozott, függetlenül attól, hogy külföldön vagy belföldön él. 
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11. ábra. Az Amrita-tagok és baráti kapcsolataik az Amrita OBK 
Egyesületben (%) (N=35)

Az egyesület alapítóival, vezetőivel a tagok kapcsolata nagyon 
jó volt, illetve jelenleg is jó. A válaszok alapján 46%-uk nagyon 
jónak, 46%-uk jónak ítélte meg kapcsolatát a vezetőkkel, töb-
ben (12 fő) kiegészítették válaszukat azzal, hogy elsősorban 
nem vezetőként, alapítóként tekintettek ezekre az emberekre, 
hanem segítőként, mentorként, akikhez problémáikkal bármi-
kor fordulhattak. 

A patronáló rendszer

Az Amrita OBK Egyesület fő célkitűzései között szerepelt a self-
help jelleggel működő szervezet létrehozása. Az alapítók olyan 
szerveződést szerettek volna megvalósítani, mely az önsegítés 
mellett egymás támogatását (kortárs segítés) is jelentheti. Az 
egyesület megalapításában azok vettek részt aktívan, akiket 
elsőként segített és karolt fel az a kezdeményezés, mely a 
Gandhi Gimnáziumból kiszoruló „idősebb” (7. és 8. osztályos) 
fiatalok támogatását tűzte ki célul. A kezdeményezés első lé-
péseiben a Gandhi Gimnázium pedagógusai, szociális szakem-
berei lettek a „felnőtt segítők”, mentorok, akik az élet minden 
területén támogatták a hátrányos helyzetű cigány fiatalokat. 
 1994-ben, az első tábor végén a fiatalokkal közösen alapí-
tották meg az Amrita OBK Egyesületet, és a következő évek-
ben az egyesület munkatársainak és alapítóinak (köztük a fi-
ataloknak) is nagy szerepük volt abban, hogy egyre több diák 
csatlakozott a szervezethez. Az egyesület programjainak és te-
vékenységeinek kialakításakor a munkatársak kikérték a diák 

    igen            nem         inkább            nem 
                                     ismerőseim    válaszolt
                                     lettek, mint
                                       barátaim

80
70
60
50
40
30
20
10
0



132

Amrita az ezredforduló előtt

tagok véleményét, és figyelembe vették javaslataikat, ötletei-
ket. Nyilvánvalóvá vált, hogy az „első csapat” tapasztalataival, 
információkkal segítheti a szervezetbe később belépő diáko-
kat. A programok megvalósítása során egyértelművé vált az is, 
hogy az újonnan belépő fiatalok szomjazzák az idősebb fiata-
lok élménybeszámolóit, tapasztalatait, majd következő lépés-
ként hivatalosan is diákvezetőkké váltak azok, akik segítették 
fiatalabb társaikat. Az Amrita OBK Egyesület patronáló rend-
szerében alapvetően a kapcsolatokra, tapasztalatokra épülő 
elgondolás valósult meg, melynek keretében a szakemberek 
(pedagógusok, szociális munkások stb.) mellett az idősebb fia-
talok segítették fiatalabb társaikat. Napjainkban mentori prog-
ramként ismert a rendszer. Patronáló tanárok, patronáló diá-
kok és patronáltak vettek részt e rendszerben, mely mindenki 
számára magától értetődőnek tűnt, pedig komoly felelősséget 
jelentett, hiszen a segítségnyújtás nemcsak a tapasztalatok, 
élmények beszámolójából állt, hanem konkrét és személyes 
problémákban történő tanácsadásból, segítésből. A patroná-
ló és patronált között bensőséges, személyes viszony alakult 
ki, melynek során a segítő és a segített közötti távolság nem 
maradt meg, inkább barátként tekintettek a másikra, a peda-
gógusok pedig a hátrányos helyzetű fiatalok szüleit „pótolták” 
az „új világban”.23

 A kérdőívben szerepelt egy kérdés, melyben arra kértük a 
válaszadókat, fogalmazzák meg saját szavaikkal, mit is jelent a 
patronáló rendszer. A válaszokból egyértelműen kiderült, hogy 
alapvetően 3 típusát lehet megkülönböztetni:

1. A diák segítette a diákot tanulmányaiban és az élet nagy 
dolgaiban – kortárs segítés

„A célcsoportból »kivált« fiatalok kísérték utunkat, mind a csa-
ládi, mind az iskolai előmenetelben.”; „Idősebb tanuló segíti a 
fiatalabbat tanulmányaiban.” „Idősebbek segítettek fiatalabb 
sorstársaiknak”; „Bemutattuk az iskolát ahová jártunk – ori-
entáció, ösztöndíj – pénzügyi támogatást, oktatás-felkészülés, 
nevelés-értékrend.”
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2. Pedagógus segítette a diákot tanulmányaiban, korrepetá-
lást jelentett

„Pedagógus mentorált, segített egy diákot, minden diáknak volt 
mentora, patronálója.”; „Tanárok korrepetáltak.”; ”Pedagógus 
segített amritás diákot.”; „Patronáló rendszer jelentése a diákok 
képzése, hatékony tanulási technikák megismerése, megmuta-
tása, korrepetálás.”; „Tanulókat mentoráltak tanárok.”

3. A pedagógus segített, aki a korrepetálás mellett a diákot 
támogatta problémái megoldásában (igény szerint)

„A patronáló rendszer megteremtette a családias légkört a ta-
nulóknak. Segített a felzárkózásban, pl. korrepetálással, akinek 
szüksége volt rá.”; „Hátrányos helyzetű diákok segítése, pl. né-
gyesre írtam a magyar dolgozatomat Aranka intenzív felkészí-
tésével”; „A patronáló tanárok segítettek a továbbtanulásban, 
valamint a felzárkózásban az adott tanintézményben.”; „A ta-
nár segített, támogatott a tanulásban a jövő tervezésében.”; 
„Számomra egy olyan tanár-diák kapcsolatot, amiben mind 
tanulmányi, mind magánéleti problémáimra közösen keres-
tünk megoldást”; „Hátrányos helyzetű cigány fiatalok támo-
gatása, ösztönzése a továbbtanulásra, abban való segítése.”

A megkérdezettek leírása alapján az alábbi válaszok fogalma-
zódtak meg a patronáló rendszerrel kapcsolatban:

„Mindenkinek volt valakije, aki foglalkozott vele.”
„Egy tehetséges diák (hátrányos helyzetű) pályájának egyen-
getése, lehetőségek megteremtése.”
„Odafigyelést, segítséget (jelentett).” 
„A kérdéseimre megbízható választ kaptam.”
„Az hiszem, abban az életkorban komoly útmutatást és veze-
tést, amely utólag jól látom – nem engedte meg, hogy »elkal-
lódjak«, hiába küzdöttem ellene:)”
„Időről időre találkoztunk mentorainkkal az Egyesületben, bár-
milyen téren ha segítségre szorultunk, megpróbáltak megol-
dást találni.”
„Azt jelenti, hogy olyan kapcsolatot hoznak létre a tagokkal, 
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amelyben megpróbálják megoldani és elősegíteni a társada-
lomba való beilleszkedést, maximális segítséget nyújtani a 
továbbtanulásban, és nem utolsósorban baráti viszonyt kiala-
kítani.”
„Fiatalok felkarolása és kiemelése a régi közegből és feljebb 
emelése.”

A patronáló rendszer olyan pedagógiai és szociális szakmai 
elvek alapján működött, melyek nélkülözhetetlen részét ké-
pezték egy hálózati közösségnek – tantárgyi felkészítés mellett 
szociális és erkölcsi támogatást jelentett. Az Amrita OBK Egye-
sület munkatársai közreműködésével létrejött egy inkluzív kö-
zösség, melynek középpontjában a self-help jellegű együttmű-
ködés állt.

Az emlékek (legjobb és legrosszabb) – 
a válaszadók szubjektív megítélése alapján

A megkérdezettek visszaemlékezései 20 év távlatából a talál-
kozás nagy örömében leginkább pozitívak voltak. A legjobb 
emlékekre számos válasz érkezett, míg a negatívumokat csak 
néhányan fogalmazták meg. 
 A legjobb emlékekre vonatkozóan általában hasonló vála-
szokat adtak, mint korábban a „legjobb program” kérdésnél. A 
válaszadók jelentős része a tábort emelte ki mint legmeghatá-
rozóbb emléket, melynek során egy közösség tagjának érezték 
magukat, ahol megismerhették egymást és megértették egy-
más problémáit. Emellett a tábor mint ifjúsági élmény is megje-
lent, hiszen a fiatalok jelentős része az Amrita OBK Egyesülettel 
vett részt először ilyen eseményen és szerzett ott élményeket. 
 A legjobb emlékekre vonatkozó válaszokat alapvetően 
négy típusba soroltuk:

1. Közösségi programok: táborok, klubok, ahol színes, mozgal-
mas programok voltak

„Valójában a nyári táborokon vettem csak részt, így nekem a 
táborozások. Remek hangulat, nagyon jó programok – szíve-
sen gondolok vissza ezekre az időkre.”
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„A táborok, a közösség, a közös kirándulás, tortúra, esti híradó 
és a tábortűznél éneklés.”
„Táborok – zsíros kenyér teával.”
„Szerettem a táborokat, az azt megelőző feladatokat, feladvá-
nyokat különösen.” 
„Nehéz lenne egyetlen emléket kiemelni: de talán a közösség 
összetartó ereje, ami minden találkozásunkkor megerősített 
minket a céljainkban!”
„A táborozások során sok jó emlék.”
„1999-es tábor, Balatongyörök.”
„Szívesen emlékszem az utolsó táborra, amiben részt vettem. 
A programok nagyon jók voltak és a társaság is.” 
„Táborok, zene, cigány lecsó.”
„Napfogyatkozás. Bál szépe megnyerése – Önbizalmat adott. 
Addig rút kiskacsának éreztem magam.”

2. Megismerkedés a barátokkal

„A tanárokkal – tagokkal – közösséggel való jó viszony.”
„Az amikor néhány, számomra még mindig fontos emberrel 
megismerkedtem.”
„A barátságok, a segítség, amit lélekben kaptam.”
„Megismertem Derdák Tibort, aki a leginkább hitt és hisz 
bennünk!”
„Az első nap, amikor beléptem az ajtón, és kedves fogadta-
tásban részesültem. Családias volt.”

3. Tanulás

„Hogy segítették az iskolai és emberi előmenetelemet”
„A képzés, ahol sok új embert ismertem meg.”

Az emlékek felsorolásából megállapítható, hogy az Amrita OBK 
Egyesület célkitűzései direkt és indirekt módon érvényesültek, 
hiszen a közösségi szabadidős programok (tábor, klub) megvaló-
sításával, a frontális pedagógiai módszerek mellőzésével sikerült 
a részt vevő diákok ismereteit, tudását bővíteni, kapcsolatokat 
kialakítani, s közben – a self-help módszernek köszönhetően – a 
pályaorientációs tevékenység is hatékonyan működött.
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A legrosszabb emlékeiket is megfogalmazták a megkérdezet-
tek:

„A tanáraink nem akarták, hogy vezetésben jobban részt ve-
gyünk.”
„Évekkel később értesültem arról, hogy megszűnt az egyesü-
let…”
„Nem volt ilyen.”
„Nincs rossz emlék, néha szívszorító volt hallgatni a többi diák 
történetét.”
„Hatalmi viták a vezetőségen belül.”

A közösség tagjai, a családias légkör, a közvetlen kapcsolatok 
miatt jobban érzékelték a szervezet működési problémáit is. 
A rossz emlékek között leginkább a munkatársak, vezetők és 
alapítók szakmai vitái, illetve az egyesület pénzügyi problémái 
szerepeltek. 

Az Amrita OBK Egyesület a válaszadók 
gondolataiban

A kérdőíves vizsgálatunk során kíváncsiak voltunk a válasz-
adók gondolataira: milyen szubjektív emlékeket társítanak az 
Amrita OBK Egyesülethez. A kérdőívben a következő kérdés 
szerepelt: „Mi jut eszébe az Amrita OBK Egyesületről?” A vá-
laszadók gondolatai változatosak voltak, de mégis jellemzően 
a közösséghez, a kortársakhoz, a kapcsolatokhoz és az Amrita 
OBK Egyesület által szervezett programokhoz kapcsolódó él-
ményeket nevezték meg válaszaikban.

Összegzés

A rendszerváltást követően nyilvánvalóvá vált, hogy az alapfok-
nál magasabb iskolai végzettség és piacképes szaktudás nélkül 
a munkaerő-piaci versenyben esélytelenek és eszköztelenek 
a hátrányos helyzetű, főként cigány származású emberek és 
gyermekeik. Kérdőíves vizsgálatunk segítségével egy  inkluzív 
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közösség, szervezet – az Amrita OBK Egyesület – céljai, tevé-
kenysége és eredményei kerültek bemutatásra (1993–1999 
közötti időszakra vonatkozóan), melyek az 1990-es években 
innovatív módszerekkel, új típusú szakmai elveket alkalmazva 
sikeresen próbálták a hátrányos helyzetű, főként cigány szár-
mazású gyermekek/fiatalok esélyeit növelni. 

Az Amrita OBK Egyesület fő célkitűzései között szerepelt az 
önsegítő (self-help) jelleggel működő szervezet létrehozása. 
Az alapítók olyan szerveződést szerettek volna megvalósítani, 
mely az önsegítés mellett egymás támogatását (kortárs segí-
tés) is jelentette.
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Az Amrita OBK Egyesület tevékenységei közül a szabadidős 
programok (pl. klub, tábor) voltak a legvonzóbbak a jelentkező 
hátrányos helyzetű fiatalok számára, ugyanakkor lényeges volt 
számukra a pályaválasztásban, a továbbtanulásban történő tá-
mogatás, a hasonló helyzetben lévő fiatalok megismerése és a 
közösséghez való tartozás élménye. 

A társadalmi mobilitást vizsgálva, a szülők és gyermekeik is-
kolai végzettségének összehasonlításából kiderült, hogy 
intergenerációs mobilitás valósult meg a vizsgálatba bevontak 
körében. Az adatok tanúsága szerint a gyermekek túlszárnyal-
ták szüleiket, és minden elképzelést felülmúltak, minimum 1, 
de 2 vagy akár 3 fokkal magasabb iskolai végzettséget is sze-
reztek szüleikhez képest. Családjukban és környezetükben el-
sőként nemcsak középfokú tanulmányokat folytattak, hanem a 
felsőoktatás világát is megismerték.
 Kutatásunk során arra az eredményre jutottunk, hogy a 
gyermekek helyzete, az amritás tagok megszerzett iskolai vég-
zettsége és foglalkozása azt mutatja, hogy esélyeik a megél-
hetésre sokkal jobbak, mint szüleiké. A szülők munkaerő-piaci 
státuszához képest gyermekeik lényegesen jobb helyzetben 
vannak, többségük alkalmazottként, vezetőként dolgozik. 
 Az adatok alapján megállapítható, hogy a belépő amritás 
tagok többsége a Dél-Dunántúl régióból származik, főként So-
mogy, Baranya és Tolna megye településeiről. A települések 
nagyságát tekintve a megkérdezettek elsősorban kistelepü-
lésről – falvakból, községekből –, néhányan nagytelepülésről 
– városból vagy megyeszékhelyről – érkeztek. 
 Kérdőíves kutatásunk szerint 26%-uk telepedett le külföl-
dön, ami a magyarországi migrációs trendekkel összehasonlít-
va hasonló eredményeket, arányokat mutat a velük összevet-
hető magyarországi lakossági csoportok tekintetében.

A Magyarországon lakóhelyet változtató Amrita-tagok egy-
harmadára jellemző, hogy kistelepülések irányából a nagyobb 
települések felé vették útjukat, falvakból középvárosokba (pl. 
Szentendre, Tata) vagy nagyvárosokba, megyeszékhelyre (pl. 
Pécs, Budapest, Nyíregyháza) költöztek. Esetükben a földrajzi 
mobilitásnak általában három oka azonosítható: egyrészt ta-
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nulmányaik miatt szükség volt nagyobb városba vagy másik 
városba költözni (pl. Pécsről Budapestre), másrészt a család-
alapítás, házasságkötés okán döntöttek a költözés mellett, har-
madrészt pedig a munkahely és a megélhetés szempontjából 
több lehetőséget kínáló nagyobb városokba vagy külföldre 
mentek.
 A válaszokból megerősítést kapunk azon feltevésünkre, 
hogy a hátrányos helyzetű, többségükben cigány fiatalok szá-
mára vonzó lehetőségként jelent meg a nyári táborokban való 
részvétel, hiszen legtöbbjük korábban soha nem volt táborban, 
sem a Balatonnál, ahova ezeket szervezték. A táborok – olva-
sótábor jellegük és pályaorientációs funkciójuk mellett – ki-
emelt szerepet kaptak a fiatalok életében mint „első élmény”, 
mely az Amrita OBK Egyesülethez és tagjaihoz kötődött. A tá-
borok „jó híre” és a lehetőség, hogy ingyenesen, alapvetően 
költségek nélkül vehetnek részt a programokon a hátrányos 
helyzetű fiatalok számára vonzóvá tette az egyesület más szol-
gáltatásait is.
 A közösségi, főként szabadidős programok voltak a leg-
népszerűbb szolgáltatások, a válaszadók szerint az életüket 
leginkább meghatározó élményeket a táborokban és a klub-
rendezvényeken szerezték. A családias hangulat, a jó társaság, 
a közösségi szellem, az új ismeretek a cigányságról – mindezek 
segítették a diákokat céljaik meghatározásában és identitásuk 
fejlődésében. A megkérdezettek 91%-a szerint a szolgáltatások 
mindenki számára elérhetőek voltak.
 Az Amrita OBK Egyesület tagjai önszerveződésből indulva, 
self-help jelegű közösséget alkottak, de a tagok egymáshoz való 
viszonya különböző kapcsolatokat feltételez. A válaszok alap-
ján elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek többsége (77%-a) 
az egyesületen keresztül barátokat szerzett, 11%-nak inkább 
ismerősei lettek, mint barátai, és 9% gondolta úgy, hogy nem 
jöttek létre baráti kapcsolatai. A tagokat leginkább a közös ér-
deklődési terület (pl. közös zenélés), közös élmények, tapasz-
talatok és a szimpátia kötötte össze. Megállapítást nyert, hogy 
az amritás tagok a mai napig kapcsolatot tartanak egymással, 
viszont kapcsolattartásuk módja (pl. személyes, telefon, e-mail, 
skype, facebook) és gyakorisága eltér. A barátságban lévő tagok 
kapcsolattartásának módját erőteljesen befolyásolják a föld-
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rajzi távolságok (pl. külföldön élők, egymástól távol, országon 
belül), a mindennapi életük ritmusa, az új barátságok és sze-
relmek. A megkérdezettek több mint 30%-a tartja egymással a 
kapcsolatot napi vagy heti rendszerességgel, azokkal a barátai-
val, akiket az Amritában ismert meg. A megkérdezettek 20%-a 
félévente, évente személyesen találkoztak egymással, függetle-
nül attól, hogy külföldön vagy belföldön élnek. 
 Az eredmények azt mutatják, hogy az Amrita OBK Egyesü-
let tagjainak számos módon nyújtott támogatást, segítséget és 
szolgáltatást az egyesület, igazodva a felmerülő igényekhez és 
lehetőségekhez. A szervezet fő célja segíteni a hátrányos hely-
zetű, elsősorban cigány fiatalok pályaválasztását, melynek ke-
retében érettségit adó intézmények felkutatásában, felvételi 
követelmények teljesítésében próbált közreműködni. A pálya-
orientáció mellett tanulmányaikban, kapcsolataik kialakításá-
ban, érdekérvényesítő képességük, identitásuk fejlesztésében 
(például: roma értelmiség mint fogalom megértése; cigány 
népességről ismeretek), későbbi társadalmi integrációjukban 
segítette a tagokat. Az egyesület tagjai egy közösséget alkot-
tak, melynek ereje leginkább a kapcsolati tőkében (például 
munkahelykeresésben; az egyesületben ismerték meg jelenle-
gi házastársukat), a közös élmények-tapasztalatok szerzésében 
nyilvánult meg.
 Az egyesület egyik fő célja a motiváció, az érdekérvényesí-
tő képesség, az önbizalom növelése volt a hátrányos helyzetű, 
főként cigány fiatalok körében, akik tanulmányi eredményeik 
következtében kiemelkedtek családjuk tagjai közül. Az Amrita-
tagok jelenleg dolgozó, önálló életet élő, gyermekeket nevelő, 
önbizalommal rendelkező, terveket szövő, jövőképpel rendel-
kező (fiatal) felnőttek, akik úgy érzik, saját sorsuk irányítói, így 
a külső körülmények hatásait szubjektív módon ítélik meg, és 
hisznek abban, hogy képesek saját erejükből, képességeik által 
elérni és megvalósítani álmaikat. Valójában ez az adat bizo-
nyítja leginkább, hogy az Amrita OBK Egyesület elérte az egyik 
fő célját, és a hátrányos helyzetű, főként cigány származású 
fiatalokat hozzásegítette, hogy „kilépjenek” abból a körforgás-
ból, ahol a szegénység és az alacsony iskolai végzettség, mun-
kanélküliség egymást követő állapotok sorozata.
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Jegyzetek

1   Jelen írásban az Amrita OBK  Egyesületet többféle rövidítés és 
kifejezés formájában használom, többek között: Amrita, egye-
sület, szervezet, szerveződés. A kérdőíves kutatás során meg-
kérdezetteket Amrita-tagoknak, válaszadóknak, amritásoknak, 
Amrita-diákoknak, diáktagoknak, egyesületi tagoknak rövidí-
tem, de ugyanazt a célcsoportot értem alatta. 

2  Írásomban a roma és cigány elnevezést felváltva használom, a 
két szó alatt ugyanazt – a magyarországi cigány/roma népesség, 
kisebbség tagjait – értem.

3   A magyarmecskei általános iskolában új módszereket megalkotó 
pedagógusok – Derdák Tibor (szociológus, francia szakos tanár), 
Heindl Péter (jogász, történelem szakos tanár), később a Gandhi 
Gimnázium és Kollégium, az Amrita OBK Egyesület, majd a Col-
legium Martineum Tehetséggondozó Kollégium létrehozásában is 
aktív szereplők voltak.

4   Bogdán János, Orsós Anna, Farkas Tímea cigány származású kö-
zépiskolai tanárok voltak, rajtuk kívül ebben az időszakban nem 
volt tudomásuk további cigány származású középiskolai peda-
gógusról.

5   A 6 osztályos gimnázium mellett alapvetően két érv szólt: egy-
részt a tapasztalatok azt mutatták, hogy felső tagozatba kerül-
ve a cigány származású tanulók tanulmányi átlaga, eredményei 
romlanak, gyakorivá válnak a bukások, kimaradások, lemorzso-
lódás. Nehezen dolgozzák fel a változást, mely alapfokon a taní-
tói és szaktanári rendszer közötti különbséget jelenti. A másik 
érv szerint pedig a 12–14 év az a korhatár, amikor a szülők be-
leegyeznek, hogy gyermekük másik városban tanuljon tovább, 
távol a családjától, lakóhelyétől. 

6   A kollégiumban az „amritások” speciális programja zajlik, tehet-
séggondozással, családias hangulatban, elsősorban a kortárs se-
gítésre, a self-help működésre alapozva pedagógusok és szociális 
szakemberek patronálták a fiatalokat. 

7   A tevékenységek növekvő száma miatt felmerült az igény to-
vábbi szervezetek létrehozására, amelyek vállalják a különböző 
tevékenységek összefogását. Ennek következtében jött létre a 
Galilei Alapítvány, ami a különböző szakmai műhelyek működ-
tetéséért, a kutatások megvalósításáért és a kiadványok kiadá-
sáért felelt. Az Amrita működése során több társadalmi szerve-
zettel állt kapcsolatban, együttműködéseinek száma évről évre 
nőtt. A társadalmi integráció mint közös cél elérése érdekében 
jött létre az Eszter program.  
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8   A szervezet legnagyobb támogatója a Soros Alapítvány volt, de 
nemzetközi és hazai pályázati források, később állami támoga-
tások is hozzájárultak a működéshez. Fontos kiemelni, hogy a 
szervezet tevékenysége során a működtetés költségeinek elő-
teremtése komoly nehézséget jelentett, az alapítók és a mun-
katársak elhivatottságának volt köszönhető, hogy forráshiány 
esetén is vállalták a munkát, és folytatták a megkezdett progra-
mokat. A munkatársak széles körű kapcsolati hálójukat is hasz-
nálták, melynek segítségével önkénteseket, támogatókat von-
tak be a programok, célok megvalósításához. 

9   Amrita-tag valamennyi ábra esetében = diákok 1993 és 1999 
között.

10   A tanulmányban szereplő valamennyi ábra forrása a szerző által 
végzett kutatás, 2015.

11   A megkérdezettek közül többen jelezték, hogy az Amrita OBK 
Egyesület által szervezett szociális gondozó és asszisztens kép-
zésen vettek részt, illetve különböző szervezetek (Országos Fog-
lalkoztatási Alap, Caritas, Baranya Megyei Munkaügyi Központ) 
együttműködésében megvalósuló képzések résztvevői voltak.

12   Gyermekvédelmi gondoskodásban elsősorban gyermekvédelmi 
intézményekben éltek, később nevelőszülőkhöz kerültek. Kuta-
tásunk során nem vettük figyelembe a nevelőszülők iskolai vég-
zettségét, de az megállapítható, hogy a nevelőszülők mindkét 
esetben érettségit adó intézményt preferálták nevelt gyerme-
kük számára. Ez csak az egyik esetben valósult meg, a másik 
esetben a fiatal későbbi döntése volt az érettségi megszerzése, 
először szakmunkásképző intézménybe jelentkezett. 

13   1996-ban megalapították a Collegium Martineum Tehetség-
gondozó Kollégiumot, cigány származású fiatalok számára. A 
kollégium elsősorban az Amrita OBK Egyesület látókörébe ke-
rült fiatalok részére jött létre, akik érettségit adó középfokú 
intézményekbe nyertek felvételt, de lakóhelyük távolsága és 
a családok anyagi helyzete miatt a tanulmányok megkezdése 
problémát jelentett számukra. E kollégium Mánfán, egy Pécstől 
10 km-re fekvő faluban jött létre. Az épület elsősorban külföldi 
támogatások segítségével épült, és az első 1-2 évben ugyancsak 
támogatásból működött. A Collegium Martineumot négy jogi, 
valamint három magánszemély – Derdák Tibor szociológus, a 
szinte kizárólag romák lakta Alsószentmárton plébánosa, Lankó 
József, továbbá a paderborni érsekség cigányokért felelős pap-
ja – hozta létre. A német katolikus egyház Renovabis nevű se-
gélyszervezete ki is fizette a létrehozásához szükséges 70 millió 
forint kétharmadát, továbbá egy holland alapítványtól és az 
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UNESCO-tól is érkezett pénz az épület 1997-es megnyitásához. 
E kollégium intézményesülése során, évről évre bővülő létszám-
mal működött, de a működtetés költségei folyamatosan gondot 
jelentettek, a kezdeti szakmai elvek is változtak, így 2008-ban 
csődöt jelentettek és bezárt. E kollégium lakóinak többsége az 
Amrita OBK Egyesületen keresztül lett kollégista, így az érettségi 
megszerzésében és a felsőfokú továbbtanulási tervekben legin-
kább a Collegium Martineum nyújtott segítséget, támogatást a 
fiataloknak.

14   Az apa vagy az anya iskolai végzettsége vagy mindkettőé 8 álta-
lános vagy kevesebb, mint 8 osztály.

15   A kérdőíves vizsgálat szerint a korábbi Amrita-tagok (diákok 
1993–1999 között) szüleinek foglalkozás szerinti megoszlása a 
következő: bányász (3 fő), targoncavezető (2 fő), traktoros (2 
fő), gyári v. mezőgazdasági betanított munkás (24 fő), kőműves 
(2 fő), szobafestő (1 fő), varrónő (2 fő), hentes (1 fő), sírásó (1 
fő), háztartásbeli (4 fő), kesztyűszabász (1 fő), szakács (1 fő), 
konyhai kisegítő (1 fő) kanász, gyulás, pásztor (1 fő), óvónő (1 
fő), dajka (1 fő), könyvtáros (1 fő), kosárfonó (2 fő), lelkész (1 fő).

16   Három fő jelezte, hogy munkanélküli. Két személy a lekérdezés 
időpontja előtt néhány héttel vesztette el a munkahelyét, csa-
ládi élethelyzetük megváltozott, ezért felmondtak. Egyikük kül-
földről költözött haza, hogy segítse beteg édesanyját, a másik 
válaszadó pedig hazaköltözött szüleihez, válás miatt. 

17   Kérdőíves vizsgálatunk során nem tértünk ki a cigány szárma-
zásból eredő hátrányaikra vagy identitásukkal kapcsolatos 
egyéb kérdésekre, mivel az interjút készítő munkacsoport vál-
lalta e kérdések megválaszolását. De fontos e pontnál jelezni, 
hogy a kérdőív lekérdezésénél is érdemes lett volna ezeket a 
kérdéseket feltenni.

18   A megkérdezett 35 fő Amrita-tagon kívül az 1993–1999 között 
az adatbázisban szereplő 61 diák esetében próbáltuk megsze-
rezni az adatokat a jelenlegi lakóhelyüket illetően, így a térkép a 
61 fő mobilitását mutatja.

19   A SEEMING-Managing Migration in South East Europe transzna-
cionális együttműködések projekt. „Helyzetkép a magyarországi 
elvándorlásról” www.ksh.hu 2014. október 15. 

20   Alapító tag, Amrita OBK Egyesület titkára, vezetője, pedagógus.
21   A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatói közül összesen 12 fő 

vett részt a kutatásban, s ezáltal részesei voltak a havonta meg-
rendezésre kerülő kutatószemináriumnak. Az utolsó szeminári-
um alkalmával elemeztük a kutatás eredményeit, és a hallgatók 
meglepődésüket és kíváncsiságukat fejezték ki azzal kapcsolat-
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ban, hogy az Amrita-tagok közül „csak” 31% gondolta úgy, hogy 
az Amrita OBK Egyesület nélkül nem érte volna el jelenlegi tár-
sadalmi státuszát. S ekkor feltettem számukra is a kérdést mint 
a WHSZ inkluzív közösség tagjainak: Mit gondolnak, a szakkol-
légium segítsége nélkül vajon befejezték volna a tanévet vagy 
az egyetemet? A jelenlévők 2/3-a egyértelműen azt a választ 
adta, hogy WHSZ nélkül is sikerült volna befejezni a tanévet, 
2 fő jelezte, hogy a szakkollégiumi támogatás nélkül biztosan 
nem tudta volna befejezni az egyetemet/a tanévet, és 2 fő bi-
zonytalan volt, nem tudta eldönteni. A válaszok után a hallgatók 
elmondásaiból kiderült, hogy fiatal felnőttként hisznek önma-
gukban, képességeikben, környezetük (család, barátok, WHSZ) 
támogatásában, s hogy mindezek segítségével elérik céljaikat. 
Talán túlságosan egyszerű következtetés lenne azt mondani, 
hogy a szakkollégisták esetében is látható: a WHSZ támogató 
rendszere, a közösség ereje láthatatlan és látható hálózatként 
szövi át a mindennapjaikat, természetes része az életüknek.

22   A baráti kapcsolatok hiányát leginkább azzal indokolták, hogy 
nagy volt a távolság a tagok között. Főként azok érezték úgy, 
hogy nem jöttek létre baráti kapcsolataik, akik a nagy távolság 
miatt csak a nagyobb programokon, pl. táborokban vettek részt. 
„…én akkoriban az ország másik felén tanultam, így ezek a ba-
rátságok elhalványultak.”

23   A továbbtanulás érdekében a hátrányos helyzetű, többségük-
ben cigány fiatalok falvakból, községekből nagyvárosba, me-
gyeszékhelyre kerültek érettségit adó középiskolákba, ahol 
nemcsak az iskola jelentett újdonságot, hanem az új lakókör-
nyezet is. A hétköznapokban megjelenő problémák feldolgozá-
sában nem tudtak segítséget kérni a családjuktól, egyrészt mert 
a családtagoknak nem nagyon volt tapasztalatuk a közoktatás 
világából, másrészt a távolság is megakadályozta őket abban, 
hogy meghallgassák testvérük vagy gyermekük problémáját. Az 
1990-es évek elején-közepén a hátrányos helyzetű fiatalok nem 
rendelkeztek mobiltelefonnal, még a családoknál is ritka volt a 
vezetékes telefon, ezért a kapcsolattartás módjaként leginkább 
a személyes találkozó jöhetett szóba, amikor a középiskolások 
hétvégenként hazamentek családjukhoz. A hazalátogatások 
heti, kétheti rendszerességgel történtek, s a napi problémák a 
családdal történő beszélgetések során már feledésbe merültek, 
másokkal (patronáló tanár, diák) történő beszélgetések segít-
ségével megoldásra kerültek. A patronáló rendszer egy kicsit a 
„családot pótolta” a hátrányos helyzetű fiatalok számára.
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Az Amrita Orientációs Baráti Kör 
a mélyinterjúk tükrében

Bevezetés

2015. január 23–25 között egy különös esemény részesei le-
hettünk a Gandhi Gimnázium kollégiumában. A Wlislocki 
Henrik Szakkollégium (WHSz) szervezésében 20-22 év után ta-
lálkoztak újra azok az egykori diákok, akik alapítói vagy tagjai 
voltak az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesületnek (Amrita 
OBK Egyesület). 
 Jelen tanulmány szerzői alapvetően érdeklődnek a hátrá-
nyos helyzetű – ebben az esetben cigány/roma származású 
– személyekkel kapcsolatos kutatások iránt. Ez az érdeklődés 
motiválta őket, hogy részt vegyenek a szakkollégium által szer-
vezett kutatásban, majd pedig a találkozón, mely az előbb em-
lített civil szervezet különböző szempontú vizsgálataira adott 
lehetőséget. A szervezet működésének, pedagógiai program-
jának és tagságának részletes ismertetésére itt nem kerül sor, 
csupán reflektálunk az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok ered-
ményeire. 
 A mélyinterjúk elemzésekor arra fókuszáltunk, hogy mit 
jelentett az Amrita OBK Egyesület a tagok életében, és ez mi-
ként ragadható meg identitásukban, különböző pszichológiai 
dimenziók mentén. A segítő szervezet 20 évvel ezelőtt − de 
talán még ma is − egyedülálló módon próbált „beavatkozni” a 
hátrányos helyzetű gyerekek életébe, egyszerre több színtéren, 
egymással párhuzamosan folyó projekteken keresztül. Ezek a 
színterek az élet egymástól szét nem választható, szorosan ösz-
szekapcsolódó területeit fedik le, melyek aztán mind összefüg-
gésbe hozhatóak az egyén életpályájának alakulásával, mely-
ben személyisége fejlődik, identitása kibontakozik. Feltételez-
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zük tehát, hogy ilyen módon a segítőszervezet tevékenysége a 
volt amritás tagok identitásában is nyomot hagyott, melynek 
esszenciáját a szövegek narratív elemzése mentén próbáltuk 
meg feltárni.

A kutatás módszertana

A januári találkozó során kilenc interjú felvételére és egy fó-
kuszcsoportos beszélgetésre került sor. Két félig strukturált in-
terjút készítettünk az egyesület két alapító tagjával, melyben az 
Amrita létrejöttének körülményeit, illetve célkitűzéseit tártuk 
fel. Többek között arra kerestük a választ, hogy az egyesület 
alapítói által megfogalmazott célkitűzések hogyan jelennek 
meg az egykori amritás diákok narratíváiban (a vizsgált szer-
vezet elérte-e célját a megkérdezett diákok narratívái alapján). 
Továbbá hét interjú során alapvetően a volt diákok életútjára 
voltunk kíváncsiak – ennek megfelelően a mélyinterjú eszközét 
hívtuk segítségül. A mélyinterjúk előkészítése során vázlatot 
készítettünk azokból a kérdésekből, melyekre mindenképpen 
választ szerettünk volna kapni, de nem ragaszkodtunk ahhoz, 
hogy az interjú alanyát szigorúan ezek szerint kérdezzük. A té-
makörök a következők voltak: családi háttér, iskoláztatás, rész-
vétel az Amritában, továbbtanulás közép-, esetleg felsőfokon, 
munka, jelenlegi család, jövőkép, sikeresség. Fontos volt szá-
munkra, hogy az interjúk alanyai szabadon beszéljenek az éle-
tükről, így csak abban az esetben használtuk a vázlatot, ha a vá-
laszoló kevésbé volt beszédes vagy épp ellenkezőleg: túlságo-
san elkanyarodott a témától. Az interjúk ennek a „szabadabb” 
beszédmódnak köszönhetően hosszabbak – másfél-kétórásak 
– voltak. Érdemes megjegyezni néhány dolgot a körülmények-
kel kapcsolatban, melyek talán befolyásolhatták a válaszadó-
kat. Az interjúk felvételére a találkozó első napján, egy intenzív 
emlékidéző program után került sor. A program keretében le-
hetőség volt fényképek levetítésére, külföldön élők internetes 
bejelentkezésére és plakátok megtekintésére is. A fényképeket 
előzetesen gyűjtötték össze a találkozó szervezői, és számító-
gépes prezentáció során mutatták be az egykori amritásoknak. 
A plakátokat szintén a szervező WHSZ-es hallgatók készítették, 
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ezeken különböző módokon mutatták be az Amrita működé-
sét, majd kiállítást készítettek belőlük. Ezek után játékos vetél-
kedőn vehettek részt az egykori diákok, mintegy újraélve az ak-
kori játékos programok hangulatát. Természetesen a szervezők 
célként tűzték ki, hogy ezzel régi emlékeket hozzanak felszínre, 
nosztalgikus hangulatot idézzenek elő, de mindenképpen a 
családias légkör, az oldott hangulat megteremtése volt a leg-
fontosabb. Ezt sikerült is elérni, hiszen a résztvevők elmondá-
suk alapján ugyanott folytatták társaikkal a beszélgetést, ahol 
20 éve abbahagyták. Miután a jelenlévők részt vettek ezeken 
a programokon, megtapasztalták ezeket az élményeket, kértük 
őket életük elmesélésére. 
 A fókuszcsoportos beszélgetésre a találkozó második nap-
ján került sor. Az eseményen kilenc fő vett részt, a beszélgetést 
Orsós Anna egykori amritás tanár vezette. A kilenc résztvevőről 
elmondható, hogy érzelmileg a mai napig erősen kötődnek az 
egykori közösséghez, többen tartják egymással a kapcsolatot. 
 A beszélgetés során a résztvevők – hosszabban vagy rövi-
debben – három kérdésre válaszoltak. Természetesen a beszél-
getés során további fontos információkra is fény derült, melyek 
nem tartoztak szorosan a feltett kérdésekhez. Alapvetően az 
Amritába való bekerülésről, az ahhoz való kötődésről, a jelen-
legi helyzetükről és a legkedvesebb élményeikről esett szó.

Az Amrita OBK Egyesület célkiűzései 
az alapítókkal készített interjúk tükrében

Az egyesület alapítóival készített interjúk alapján elmond-
ható, hogy a megkérdezettek a OBK célkitűzéseit három na-
gyobb dimenzió mentén írták le, melyek a tanuláshoz (egyéni 
fejlesztés, pályaorientáció, lemorzsolódás csökkentése), a 
közösséghez (önsegítő közösség kialakítása, kapcsolati háló 
bővítése) és az érdekérvényesítés, felelősségvállalás erő-
sítéséhez köthetőek. A vizsgált szervezet gyakorlatát nagy-
mértékben meghatározták az előre kijelölt célok, illetve a 
célokhoz rendelt módszerek és technikák. A megkérdezett 
alapítók egyöntetűen kiemelték a komplex, az egyén igényeit 
figyelembe vevő segítségnyújtás fontosságát, melynek ered-
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ményeképpen az egyesület tagjai számos tevékenységet és 
programot folytattak a vizsgált időszakban. 

„Megerőszakoltam a rendszert, olyanra próbáltam rá-
venni az iskolát, ami eltért a szabályoktól. És ez azért 
volt, mert én úgy gondolom, hogy ha egyszer egy min-
den szempontból nélkülöző rétegnek valami komoly le-
hetőséget felajánlunk, akkor mindenekelőtt azokra az 
emberekre kell figyelnünk, akik ezzel szeretnének élni, 
nem azokra, akik a hivatalos kategóriába beleférnek.” 
(Részlet az egyik alapítóval készült interjúból)

„Az Amrita létrejöttében azt a pillanatot tartom fontos-
nak, amikor ezek a fiatalok egyszer csak a döntéshozás 
részesévé váltak. Nem volt ez olyan magától értetődő. 
De tulajdonképpen az tette lehetővé azt, hogy ez a 
mozgalom egy országosan és nemzetközileg is érthető 
alternatívát kínáljon az oktatási ügyben.” (Részlet az 
egyik alapítóval készült interjúból)

„Az Amritában, mint folyamatosan működő mozga-
lomban, voltak olyan feladatok vagy kihívások, amik az 
érdekérvényesítés vagy döntésre való felkészítést erő-
sítették az akkori tanulók életében.” (Részlet az egyik 
alapítóval készült interjúból)

A célkitűzések megjelenése az egykori diákok interjúiban

Az egykori amritás diákok narratíváiban többféleképpen je-
lenik meg a baráti kör által nyújtott sokrétű segítségnyújtás. 
Mind a hét, egykori diákokkal készített interjúban felfedezhető 
a vizsgált szervezet komplex támogató rendszere. 

„Ami biztosan most már furcsán hangzik, de minden-
ben, bármilyen kérésem volt, megadták hozzá a tá-
mogatást …sok segítséget is kaptam, hogy mindenféle 
lehetőségem meglegyen arra, hogy készülhessek. Úgy-
hogy nagyon sok fronton zajlott az én támogatásom.” 
(C. C., nő, 34 éves)
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„…mi voltunk az elsők, akik köré szövődött ez. És vé-
gigkísért minket, és tényleg mindenben segített, szóval 
mindenféle szempontból, családi szempontból, pszi-
chológiailag, társadalmilag, a tanulmányokban, szóval 
tényleg mindenben segített, és ez egy hatalmas jó do-
log volt.” (F. F., nő, 35 éves)

Tanulás, pályaorientáció

A baráti kör két alapítójával készített interjúban is megjelenik, 
hogy a vizsgált szervezet a támogató, fejlesztő tevékenységek 
segítségével igyekezett visszaszorítani az iskolai lemorzsoló-
dást. A szaktanárok, nevelők, óraadók, kortárs segítők a külön-
féle tanulási alkalmakkor foglalkoztak a diákokkal, mindezek 
mellett mentori feladatokban is részt vettek. Az egyesület 
megvalósítói a családi közeget pótolva rendszeresen elláto-
gattak a diákok oktatási intézményébe (szülői értekezletre, 
fogadóórára, konzultációra), mindemellett az anyagi szükség-
letek kielégítésében, az iskolai felszerelés megvásárlásában 
és a tanulmányi/szociális ösztöndíj elnyerésében is segítséget 
nyújtottak. 

„Az Amrita a tanulásban is nagyon sokat segített, kap-
tam ösztöndíjat is. Nem csak az anyagiak miatt tartom 
fontosnak, a nyári táborozás életre szóló élményt nyúj-
tott, egész évben azt vártam, hogy mikor találkozok 
újra az ismerősökkel.” (H. H., nő, 33 éves)

Közösség

Az alapító tagok lényegesnek tartották egy erős, összetartó kö-
zösség kialakítását, mely második családként van jelen a diá-
kok életében. Ez okból nemcsak a tanulás köré épült a vizsgált 
szervezet tevékenysége, hanem számos egyéb emberi igényre 
– akár anyagi, érzelmi szükségletekre – is reagált, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően. A megkérdezettek közül öt sze-
mély emelte ki az Amrita közösségének fontosságát.  
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„A társaság volt az, ami nekem az Amritát jelentette. 
Nem egészen egyértelmű az, hogy egy cigánytelepről 
elindul egy fiatal, és továbbtanul egy nagyvárosban. Én 
egy olyan telepről jövök, ahol előtte senki nem tanult 
tovább még csak szakmunkásképzőben sem. Amikor 
bekerült az ember egy nagyvárosba, akkor tudta ma-
gát egyedül is érezni. Mi megmenekültünk az Amrita 
miatt az egyedülléttől, mert volt egy olyan társaság, 
akik hozzánk hasonlítottak, egy nyelvet beszéltünk, és 
tulajdonképpen büszkék voltunk arra, amit csinálunk.” 
(Részlet a fókuszcsoportos beszélgetésből)

„Amikor volt például karácsony, mikulás vagy születés-
nap, névnap, akkor ezeket is közösen megünnepeltük, 
az egyesület tanárai készítettek nekünk tortát, és sokat 
beszélgettünk. Mindig mondták, hogy igen fontos a 
tanulás, fontos a tehetséggondozás, de ahhoz az kell, 
hogy legyen egy erős háttér, és tudták, hogy mégiscsak 
hétköznapiak voltunk. Kiszakadtunk a családjainkból.” 
(A. A., férfi, 35 éves)

Érdekérvényesítés, felelősségvállalás

A vizsgált szervezet alapítói egyaránt kiemelték olyan em-
beri tulajdonságok fejlesztésének szükségességét, melyek 
a továbbtanuláson túl az életben való sikeresség nélkülöz-
hetetlen feltételei. Ilyen például az érdekérvényesítés és a 
felelősségvállalás, továbbá a kooperáció képessége, melyek 
szintén megjelentek az amritás tanulókkal készített interjúk-
ban (három fő). Az egyesület működését jelentősen meghatá-
rozta a diákok döntéshozatalba való bevonása, mivel számos 
tevékenység tartalmát maguk alakíthatták. A tanulók több al-
kalommal a feladat megtervezőiként és koordinálóiként is te-
vékenykedtek, illetve felelősséget vállaltak a fiatalabb tanulók 
tanulásának segítésében, a mentorálásban. 

„Kitaláltuk együtt, megbeszéltük, és voltak csoportjaid, 
amiket neked kellett vezetni. Tízfős csoportokkal kellett 
együttdolgozni, kitalálni a koncepciót, bárki hozzátehet-



153

 Csigi J. – Serdült S. – Trendl F.: Az Amrita Orientációs Baráti Kör…

te, amit akart, bárki kibontakozhatott. Tényleg együtt 
kellett dolgozni, a végén mindig vicces dolgok sültek el, 
és nem csak a csoport érezte jól magát, hanem minden-
ki más is, mert például a nyári táborokban elő kellett 
adni esténként a közönségnek.” (C. C., nő, 34 éves)

„Amit az Amrita adott nekünk és ad nekünk folyama-
tosan, az a fajta hit, hogy higgyünk abban, hogy mi 
magunk képesek vagyunk a sorsunkon változtatni, és 
azért mi vagyunk a felelősek.” (Részlet a fókuszcsopor-
tos beszélgetésből)

„Az Amrita Orientációs Baráti Kört egy közösségfor-
máló és szellemi tudásbázist biztosító helynek tartom, 
mindenképpen a toleranciára, az egymás elfogadásá-
ra, a minőségi értékek megbecsülésére próbáltak min-
ket nevelni. Tehát, hogy ne féljünk a tudástól, legyünk 
kreatívak, bátrak, és higgyünk magunkban.” (B. B., nő, 
34 éves)

Összességében elmondható, hogy az Amrita OBK Egyesület 
alapítói által fontosnak tartott szervezeti célkitűzések megfi-
gyelhetővé váltak az amritás tanulók narratíváiban. Az interjúk 
alapján az alapítók és az egykori diákok is azonos dimenziókat 
tartottak fontosnak az egyesület céljait és gyakorlati működé-
sét tekintve.  

Az egykori diákokkal készített interjúk elemzése

A kötet előző tanulmányában – a kérdőíves vizsgálat eredmé-
nyeiről – olvasható adatok sok tekintetben erősítik a mélyin-
terjúk során szerzett információkat, így az elemzés során jelez-
zük az egyezéseket, és részletesebben csak akkor idézzük az 
interjúkat, ha színesítik a kapott eredményeket, vagy éppen 
kivételnek tekinthető az adott válasz.
 Az elemzést azon vázlat alapján igyekszünk elvégezni, me-
lyet a kutatás előkészítése során alkottunk. Ennek megfelelően 
az első kérdéskör a születés, család köré koncentrálódik.
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Születés, családi háttér, gyermekkor

Az interjúalanyok közül egy fő kivételével mindenki szíve-
sen beszélt a gyermekkoráról és családjáról. A hanganyago-
kon alapvetően a kérdőíves vizsgálat eredményeit hallhattuk 
vissza, két kivétellel: ők állami gondozottak voltak, ami az ő 
életútjukban hangsúlyos elemként jelent meg, és erőteljesen 
meghatározta gyermekkorukat. 
 Egy fő kivételével mindannyian a Dél-Dunántúlon szület-
tek, kisebb településen, illetve egy fő kisebb városban. Az 
egyetlen alany, aki Észak-Magyarországról érkezett, gyermek-
korában költözött családjával Tolna megyébe. Elbeszélése 
alapján így a családja gazdasági státusza érezhetően jobb lett.
 A megkérdezettek között három főről mondható el, hogy 
gyermekkorát stabil családi háttér jellemezte. Két fő állami 
gondozott volt, ők rövidebb ideig a biológiai szüleikkel, hosz-
szabban viszont nevelőszülőkkel vagy gyermekvédelmi inté-
zetben éltek. További három fő esetében válásról van szó, il-
letve az apa korai kilépéséről a család életéből.
 Gyermekkori élményeikről általában véve reflektíven be-
széltek a válaszadók, vagyis amit gyermekként gondoltak, azt 
az interjú során kritikai megjegyzésekkel illették:

„Most azért idősebb fejjel teljesen másképp élem meg a 
gyerekkoromat, mint akkor, ha így visszagondolok. Te-
hát azt mondom, hogy én szerettem a gyerekkoromat, 
szerettem gyereknek lenni, mert fura. Gyerekként úgy 
gondoltam, hogy szegények voltunk, de nem voltunk 
azok a tipikusan vett szegények.” (A. A., férfi, 36 éves)

Testvérek tekintetében nagyon változó a kép. Egy fő kivételé-
vel minden megkérdezettnek van legalább egy testvére. Há-
rom főnek egy, két-két főnek kettő, illetve három testvére van. 
Iskolai végzettség és foglalkozás tekintetében csak megerősí-
teni tudjuk a kérdőíves felmérés eredményeit. A legtöbb szü-
lő/nevelőszülő szak-, illetve segédmunkásként dolgozott/dol-
gozik. Bár a mintába két fő is került, akinek szülei értelmiségi 
munkát végeztek: lelkész, rendőr és népművelő foglalkozást 
említettek a válaszadók.
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 Az eddigiek alapján és a kérdőíves felmérés adataiból tud-
juk, hogy az Amrita OBK programjaiban alapvetően hátrányos 
helyzetű fiatalok, főként roma/cigány származású diákok vet-
tek részt. Az ilyen helyzetből érkező tanulók esetében nagyon 
fontos lehet a család, tágabb értelemben a közösség támoga-
tása a tanulás során. Ezért nagyon fontosnak tartottunk olyan 
kérdéseket feltenni, melyek a család és iskola viszonyára kér-
deznek rá. Továbbá arra is kíváncsiak voltunk, hogy ki volt az a 
személy, aki a válaszadók általános iskolából való továbblépé-
sét támogatta. A megkérdezettek közül egy főt kivéve minden-
kit támogatott az akkori családi környezet a továbbtanulásra. 
Ez a támogatás sok esetben morális jellegűnek tekinthető, 
mert gazdaságilag a családok alacsony státuszúak voltak, a 
költséges kollégiumi ellátást nehezen tudták kifizetni. A család 
morális támogatására álljon itt egy nagyon megkapó példa:

„…akkor láttam meg először a Pécsi Tudományegye-
temet. Ugye pont szemben van a Négyszáz ágyassal. 
És akkor mondtam apukámnak azt, hogy ide szeretnék 
járni iskolába. És nem az volt rá a válasza, hogy nincs rá 
lehetőségem, hanem az, hogy még sok víz lefolyik ad-
dig a Dunán, de ha szeretnél, mindent elérhetsz. Soha 
nem fogom elfelejteni neki ezt, hogy így biztatott.”  
(G. G., nő, 34 éves)

Óvoda, iskola – iskoláztatás

Az interjúalanyok 3-6 éves korában még nem volt kötelező óvo-
da, ennek ellenére a megkérdezettek mindegyike járt, többen 
bölcsődébe is. Főleg azért történhetett így, mivel mindkét szülő 
dolgozott, így nem tudták megoldani az otthoni felügyeletet. A 
megkérdezettek óvodáskori emlékei kevésbé maradtak meg, de 
volt, akinek például maradandó élményt jelentett a társak miatt, 
akikkel aztán az iskolába is együtt járt. Fontos itt megjegyezni, 
hogy a nevelésszociológiai, iskolai sikerességet vizsgáló kuta-
tások eredményeiből tudjuk: az óvoda az az első olyan intéz-
ményi állomás, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek készségeit, 
képességeit közelíteni lehet az iskolában elvárt normákhoz, így 
nagyon fontos színtere a formális szocializációnak. (Havas, 2004) 
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 Általános iskolai emlékeik ennél természetesen maradan-
dóbbak voltak. A legtöbben pozitív élményekről számoltak be, 
de volt, aki számára nehéz volt ez az időszak, melyet saját zár-
kózottságának tudott be. 

„Nekem volt egy ilyen belső motivációm, nem nagyon 
találtam akkor még olyan területet, ahol máshol kitűn-
hettem volna, mert szemüveges voltam, duci, gurulós 
kislány, nem nagyon barátkoztak velem a gyerekek, én 
sem voltam túlságosan nyitott, kicsit elvoltam, tehát 
végig ez volt a jellemző rám általános iskolában, hogy 
én nem voltam annyira a társaság középpontjában, és 
nem is voltak barátaim.” (B. B., nő, 34 éves)

A legtöbben szülőfalujuk kisiskolájába jártak, de volt, akinek a 
tíz kilométerrel messzebb lévő településre kellett járnia, amely 
igen nagy erőfeszítést követelt meg családjától.

„Tíz kilométerrel odébb lévő általános iskolába jártam 
iskolába, Kutason. Kisbajomban éltünk, ugye ez azért 
is volt rossz, mert a helyi iskola bezárt évekkel ezelőtt, 
és egyszerűen minden nap tömegközlekedni kellett ah-
hoz, hogy eljussunk az iskolába oda meg vissza, viszont 
nekem az edzéseim miatt − kézilabdáztam 15 évig − ko-
rábban kezdődtek az edzések, mint az iskola, és később 
lett vége. Szóval, hogy később lett vége az edzésemnek, 
mint ahogy az iskolabusz jött haza. Ezért nagyon sok 
erőfeszítésbe került a családnak az, hogy megadja a le-
hetőségeket számunkra.” (G. G., nő, 34 éves)

Tanulmányok tekintetében egy kimagasló eredményű válasz-
adó volt, aki elmondása szerint hatéves korában már folyé-
konyan olvasott, és a nyolcadik osztály végére 2000 könyvet 
olvasott el.

„Negyediktől kezdve a napi egy könyvem, tehát nem az 
egy újságom, hanem a napi egy könyvem az megvolt. 
Többször kikérdezte a könyvtáros nő, hogy mit olvas-
tam, mert nem hitte el, hogy ugye bementem délután 
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a könyvtárba, kivettem 1-2 könyvet, és főleg éjszaka ol-
vastam, amikor már mindenki lefeküdt, aztán már nyol-
cadikra úgy volt, hogy száz oldal egy óra és akkor, ha 
kiveszek egy 300-400 oldalas könyvet, az három-négy 
óra alatt megvan, ilyenkor nem látok, nem hallok, tel-
jesen odaadom magamat a könyvnek. És bizony 2000 
könyvet elolvastam.” (F. F., férfi, 44 éves)

A megkérdezett amritások legtöbbje említést tett egy-egy 
olyan személyről – tanító, tanár, családtag –, aki példaként állt 
előtte, és támogatta őt a továbbtanulásban, pályaorientáció-
ban.

„Az iskolában nagyon szerettem mindig a magyartaná-
raimat, tehát végül is magyar szakos lettem emiatt, ez 
már a középiskolában is igaz volt.” (B. B., nő, 34 éves)

Bekerülés az Amritába

A Gandhi Gimnázium első évfolyamának szervezése során a 
toborzók sok olyan tehetséges diákkal is találkoztak, akik már 
hetedik vagy nyolcadik osztályba jártak az adott általános is-
kolában, de tehetségesnek bizonyultak, és szándékukban állt 
Pécsett továbbtanulni. Alapvetően számukra szerveződött az 
Amrita OBK. Őket Pécs különböző gimnáziumai vagy szakkö-
zépiskolái felé orientálták az alapítók, így kerültek a gyerekek a 
Babits, Kodály Gimnáziumba vagy az 508-as szakképző iskolába. 
Életútjuk ezen pontja mindegyikük számára meghatározó volt. 

„Én gondolkodtam akkor abban, hogy tényleg milyen 
jó lenne oda eljutni, elmenni. A Gandhiba, egy világot 
látni, új ismereteket, új barátokat szerezni ott. És ak-
kor a Gandhi Gimnáziumban segítettek nekem abban, 
hogy továbbították a felvételimet a pécsi Kodály Zoltán 
Gimnáziumba, általános tagozatra, és akkor oda fel is 
vettek, és így kerültem Pécsre. Viszont kollégiumba a 
Gandhi Gimnáziumba vettek fel. Mondták, hogy a kol-
légiumot biztosítják a számomra, és azt mondom, hogy 
ez jó volt.” (A. A., férfi, 36 éves)  
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Az Amritával való első találkozás maradandó élménnyé vált, 
mely befolyásolta a megkérdezettek középiskolai éveit és a 
felsőoktatás felé haladásukat. Legmeghatározóbb élményeik a 
különböző tematikus táborokhoz – lásd bővebben az erről írt 
tanulmányt – és a közösséghez való tartozás tapasztalatából 
fakadtak.

„Általános iskola végén elmentünk félve ebbe a tábor-
ba. Megbeszéltük a barátnőmmel, hogy ha rossz lesz, 
akkor egy nap múlva hazamegyünk, és nagyon félve 
mentünk. Aztán annyira jól éreztük magunkat, hogy 
maradtunk volna szívesebben még kétszer annyi ideig 
is. És nagyon-nagyon jó volt ez az egész. A csapat, a 
társaság és később is annyira fontos lett nekem ez az 
egész. Az Amrita klub főleg.” (H. H., nő, 33 éves)

Az amritás élmények

Miután a gyerekek bekerültek a szervezetbe, mindenki megta-
lálta a helyét, a barátait és a tevékenységet, melyre szüksége 
volt, vagy amit szívesen csinált. A szervezet működését jelen 
tanulmányban felesleges részletezni, mert már többen meg-
tették előttünk ebben a kötetben, így csak néhány részletet 
közlünk a fókuszcsoportos beszélgetésből, melyek érzéklete-
sen mutatják be a legmeghatározóbb élményeket. 

„És el is jöttem. Beléptünk az ajtón, úgy éreztem ma-
gam, mint amikor valaki hazavisz az egyik családtag-
jához bemutatni. Tehát X úgy hozott engem ide, mint 
hogyha a nagynénjéhez vagy a nagybátyjához − mi 
azért elég sokat voltunk egymás családjánál − vitt vol-
na. Viszont nem csak ő érezte ezt, hogy így hoz ide, ha-
nem hogy ugyanezt a fogadtatást kaptam visszafelé. 
És ez nekem nem volt furcsa, viszont hogy mondjam… 
lélekemelő volt.” 

„Abban az évben a Takács Laci vezetésével a táborban, 
ha még emlékeztek rá, zsidó szertartás volt, esküvőt 
tartottunk nekik. És emlékszem, hogy ilyenkor fel kell 
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emelni a zsidóknál szokás szerint a vőlegényt. És ő egy 
130 kilogrammos ember volt. De azért felemeltük, és 
körbeszaladtunk vele ezen a történeten.”

„Nekem mindig az angolórákról van élményem, mert 
nagyon sokat jártam angolórára. Járt hozzánk két ön-
kéntes srác, és azt hiszem, hogy ők mormonok voltak, 
igen. Két mormon srác volt, akik nagyon hosszú időn 
keresztül tanítottak minket angolul, nagyon jó fejek 
voltak, nagyon szerettük őket egyébként. Nagyon lel-
kiismeretesek voltak, meg tényleg nagyon jó fej gyere-
kek. És azt találtuk ki, hogy hálánk jeléül, mert vége volt 
ugye a leckének, mármint annak a könyvnek, amiből 
tanultunk, és nagyon hálásak voltunk, és azt találtuk 
ki, hogy egy Kalyi Jag kazettát adunk nekik ajándékba. 
És akkor meg is szereztük ezt a kazettát, azt hiszem, a 
második albuma volt, tök mindegy, és ilyen ünnepélyes 
keretek között megbeszéltük, hogy akkor nagyon szé-
pen köszönjük, és akkor átadtuk nekik az ajándékot. 
Nagyon meg voltak lepődve, hogy kaptak valami aján-
dékot, és akkor mondták, hogy akkor hallgassuk meg, 
hogy mi ez, kérdezték ők, és akkor mi leültünk szépen, 
voltunk négyen-öten, és beraktuk a kazettát, és elindult 
a zene, és ezek a fiúk felkeltek, és elkezdtek ilyen benn-
szülött táncot járni. Mi meg így ültünk, meg sem moz-
dultunk, és néztük őket, majd ők is ránk néztek, és ez 
valami nem olyan dolog, amire így kell táncolni, meg ez 
valami más zene lesz. És akkor így visszaültek hozzánk, 
és megkérdezték, hogy ez milyen zene. És már nem tu-
dom, ki mondta, hogy ez a mi zenénk, és cigányzene. És 
akkor jót nevettünk magunkban.”

A fenti leírásokból kitűnik, hogy az Amrita pedagógiai prog-
ramjában leírt értékeket – multi- és interkulturalizmust − a di-
ákok testközelből tapasztalhatták, így fejlesztve interkulturális 
kompetenciájukat. Valószínűleg az sem véletlen, hogy két tag 
esetében is ez volt a legemlékezetesebb pillanat, melyet a fó-
kuszcsoportos beszélgetésen elmeséltek. 
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Honnan hová?

Természetesen az Amritát vizsgáló különböző módszerű rész-
kutatások céljai között szerepelt a szervezet hatásvizsgálata is. 
Ennek bemutatására számtalan példát tudnánk hozni az élet-
útinterjúkból. A megkérdezettek közül sokaknak a középiskola 
során volt fontos az egyesület, volt, akinek a felsőoktatásba 
való bejutásban, és volt, akinek az első munkahelyet jelen-
tette. Az azonban mindegyik megkérdezettre igaz, hogy most 
nem lenne ott, ahol, ha nincs az Amrita OBK.
 Jelen írásban csak röviden villantjuk fel a válaszadók életé-
re gyakorolt hatását.

„És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok min-
dent tanultunk. Tehát ők megalapozták azt nekünk, 
mind emberileg, mind hallgatóilag, mind oktatásban, 
hogyan tanuljunk és hogy viselkedjünk, tehát ők na-
gyon-nagyon sokat segítettek minket itt is közvetlenül, 
hát meg kívülállóként is, mert ösztöndíjakat, a táboro-
kat, a programokat szerveztek nekünk.” (A. A., férfi, 36 
éves)

„Hát én azt gondolom, hogy a célját elérte, és ugyan-
ezt rajtam keresztül is, mint ahogy a többieken. Nem 
tudom, hogy kinek mi az életútja, de számomra egy 
nagyon mély gyökerekkel rendelkező dolog, és nem is 
szoktam ezen alapvetően gondolkodni, hogy mit, miért 
meg hogyan, de ha úgy mélyebben belegondolok, je-
len pillanatban ez egy tehetséggondozó program, ami 
egy hálót szőtt az országban, és egy erős kapcsot adott 
mindenkinek azért, hogy ne érezzük egyedül magun-
kat. Nem csak lelki háló ez, hanem fizikális, szellemi, 
érzelmi háló.” (G. G., nő, 34 éves)

„Hát én a Buddhista Főiskolán tanultam klasszikus kí-
nai nyelvet, buddhista filozófiát, aztán a Waldorf tanár-
képzést végeztem el, idegen nyelvtanári szakot. Iskolát 
alapítottunk 2007-ben Borsod megyében, 2004-ben 
Baranya megyében, hát tulajdonképpen ennyi. Létre-
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hoztunk ugye egy egyházi közösséget. Mi elmentünk 
innen Borsod megyébe innen 500 km-re, ott próbálunk 
valamit csinálni. Hát nem nagyon könnyű, de hát mi 
nem adjuk fel, soha nem akarjuk.” (Részlet a fókuszcso-
portos beszélgetésből)

„Hát a Faág, az viszont már ugye már picit felnőttem, 
vagy felnőtt voltam, 19 évesen, ugye amikor elkezdtem 
az egyetemet, akkor ugye én arra gondoltam, hogy el-
megyek valahova önkénteskedni. Mert ugye én addig 
elég sok segítséget kaptam, aztán ezt valahogy vissza 
akartam adni, és akkor így jött képbe a Faág. Ugye jó-
magam is állami gondozott voltam, kicsit már idézőjel-
ben kiemelkedtem a célcsoportból, és ugye itt megint 
csak a nyelvekre fókuszáltam, nyelveket tanítottam az 
ottani gyerekeknek. Akkor így kezdődött, hogy önkénte-
sen nyelvet oktattam, aztán meg pénzért. Aztán kiala-
kítottunk egy ilyen mentori hálózatot a Faágon belül.” 
(D. D., férfi, 33 éves)

A segítő szervezet szerepe 
az identitás alakulásában

Elméleti háttér

A tanulmány szempontjából fontos ismertetni az identitással, 
illetve a fenyegetett identitással kapcsolatos legfontosabb el-
méleti koncepciókat.
 Szociálpszichológiai megközelítésből az identitással kap-
csolatosan beszélhetünk személyes (Erikson, 2002) és szociális 
identitásról (Tajfel SIT, 1981), illetve e kettő egységéről, mely 
az Ént mint összetett pszichikus alakzatot határozza meg. A 
személyes identitás az Énnek, az Én megannyi változás ellené-
re való folyamatos, konstans létezésének megélésre utal, míg 
a szociális identitás a társadalmi csoporttal való azonosságra 
utal: az egyén a saját csoporttal az értékelések és a normák át-
vételén keresztül azonosul, ezáltal tesz szert biztonságérzetre 
és pozitív önbecsülésre.
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 Tajfel (1981) szociális kategorizációról szóló elmélete a cso-
portközi különbségek önkényes, konstruált jellegét hangsú-
lyozza. A gondolatmenet egyik kiindulópontja, hogy az egyén 
születésétől fogva egy szövevényes, csoportosulásokból álló 
hálózat része, melynek kapcsolatrendszerébe be kell illesz-
kednie önmeghatározásának kialakításához. Kísérleteivel négy 
fontos mechanizmusra világít rá, melyek az önmeghatározás-
ban kiemelt szerepet játszanak. Ezek a következők: társadalmi 
kategorizáció, társadalmi azonosságtudat, társadalmi össze-
hasonlítás és a pszichológiai értelemben vett csoport-meg-
különböztetés. A társadalmi kategorizáció a környezet, jelen 
esetben társas környezet leegyszerűsítésére és rendszerezé-
sére törekszik, mely révén az egyén ok-okozati kapcsolatokat 
feltételez, és képessé válik a társadalomban való cselekvésre. 
A társadalmi tárgyak, illetve történések csoportosítása annak 
alapján történik, hogy azonos vonatkozásban kapcsolódnak-e 
az egyén cselekvéseihez, szándékaihoz, illetve nézetrendsze-
reihez. A társadalmi azonosságtudat az önmeghatározás része, 
mely az egyén azon tudásával kapcsolatban keletkezik, hogy 
egy érzelmileg is minősített társadalmi csoport tagja, azaz ez 
határozza meg az egyénnek a társdalomban elfoglalt helyét. 
A társadalom által felkínált kategóriák vonatkozásában ismeri 
fel saját önazonosságát (vagy pont hogy nem ismeri fel), mely 
számos következményt von maga után a csoport-hovatartozás 
tekintetében.
 Ha a saját csoporttal való azonosulás nem jár együtt pozitív 
önértékeléssel, tehát nem áll fenn a pozitív szociális identitás 
megteremtésének lehetősége, az egyén különböző aktivitá-
sokba kezd személyes identitása és énje megóvása érdeké-
ben. Az egyik ilyen lehetőség a társadalmi mobilitás, a saját 
csoport elhagyása és egy másik csoportba való belépés. Ez a 
cselekvés akkor valósulhat meg, ha a társadalmi csoportok ha-
tárait átjárhatónak értelmezik, észlelik a kisebbség tagjai. Ha 
nincs átjárhatóság, illetve a csoport elhagyása nehézségekbe 
ütközik (pl. stigma láthatósága vagy az identitás centrális érté-
keinek feladása), az egyén cselekvési stratégiáit a társadalom 
igazságosságának/igazságtalanságának és stabilitásának/in-
stabilitásának észlelése fogja meghatározni. Ha a társadalmat 
igazságtalannak és instabilnak ítéli meg, lesz kognitív alterna-
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tívája (Tajfel, 1981; Reicher, 2004), így a társadalmi rendszer 
egészének megváltoztatására fog törekedni. Ha igazságosnak 
és stabilnak érzi azt, tehát nincs kognitív alternatívája, olyan 
taktikákat fog alkalmazni, amelyek a csoportra vonatkozó tár-
sadalmi értékeléseket írják felül (pl. pozitív csoportjellemzők 
erősítése, más csoportokkal való társadalmi összehasonlítás, a 
csoporthatárok újraértelmezése – mint a hatvanas évek afroa-
merikai szlogenje „Black is beautifull”). 
 Fontos kiemelni, hogy a csoport csak más csoportok vo-
natkozásában létezhet, ezért átértékelésének csak más cso-
portokkal való összehasonlítás függvényében van értelme, te-
hát a társadalmi összehasonlítás köti össze egymással a társas 
kategorizációt és a társadalmi azonosságtudatot. Ez Festinger 
(1954) elméletére reflektál, aki szerint az ember alapvető 
késztetése, hogy véleményeit és képességeit értékelje, s ha 
ez objektívan nem lehetséges, akkor folyamodik a társas ösz-
szehasonlítás eszközéhez, és veti össze saját magát másokkal. 
Tajfel azonban rámutat arra, hogy a társas összehasonlítás 
mechanizmusa nem csak objektív okok hiányában érvényesü-
lő stratégia, az objektivitást ugyanúgy képviselheti a társadal-
mi valóság, mint a nem társadalmi, tehát ez ismét visszavezet 
minket a kategorizáció önkényes és konstruált jelegéhez, mely, 
mint említettük, az előítélet és a sztereotípia gyökere. 

A fenyegetett identitással rendelkező csoportok (Breakwell 
1986) esetében, ahol egyértelmű, hogy a csoporttagság nem 
jár együtt pozitív önértékeléssel, a stigma miatt ellehetetlene-
dik a csoport elhagyása, valamint a csoport helyzetének meg-
változtatása is nehézségekbe ütközik, mivel a fenyegetések a 
többségi társadalom felől érkező konstruktumok, nem magá-
ból a csoportból származnak. Ez esetben a személyes identitás 
megóvásának érdekében az egyén a Breakwell (1986) által le-
írt megküzdési stratégiákhoz folyamodik, melyek közül a cso-
portközi helyzetekre vonatkozóan az interperszonális stratégi-
ák – nevezetesen az izoláció, a negativizmus, a behódolás és a 
passing – bírnak kiemelt jelentőséggel. 
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A vizsgálat bemutatása

Vizsgálati módszer

A vizsgálat során mélyinterjúkat elemeztünk. Az interjúkban 
megjelenő elbeszélőmód mind a személyes, mind a szociális 
identitás konstruálódásában részt vesz, így teremtve meg a le-
hetősségét annak, hogy mint módszert, az identitáskonstruk-
ciók feltárására alkalmazhassuk.  
 Az interjúk a Thomas Muhr által kifejlesztett tartalom-
elemző szoftverrel lettek kielemezve, mely lehetővé teszi a 
nagy karakterszámú hipertextek mind manuális, mind kvanti-
tatív tartalomelemzését. A manuális elemzés során, melyet mi 
is alkalmaztunk, a szöveg a felhasználó által kidolgozott kód-
rendszer alapján kerül kódolásra. A vizsgálatban az egyes in-
terjúkat önálló hipertextként kezeltük, hogy a tartalmak mind 
egy interjún belül, mind az interjúk között értelmezhetőek le-
gyenek. A kódok 5 nagy szuperkód alá rendeződtek, melyek a 
következőek voltak: 

– Hátrány: minden olyan tartalom melyet az alany hátrál-
tatóként élt meg. 
– Támogatás: minden olyan tartalom, mely az egyént se-
gítette.
– Ágensek: minden olyan személy, akit az interjúalany 
megemlít mint fontos szereplőt az élete alakulásának 
szempontjából. 
– Kudarc: olyan tartalmak, melyeket az egyén kudarcként 
élt meg élete alakulásának szempontjából.
– Siker: az egyén által pozitívan megítélt életesemény.
Az „ágens” szuperkód kivételével minden szuperkódnál 
további három kategóriát különítettünk el, melyek a követ-
kezőek voltak: 
– anyagi,
– érzelmi,
– pragmatikus.
Az ágencia szuperkódon belül további négy alkategóriát 
különítettünk el, attól függően, hogy a személy kit nevez 
meg az adott életesemény vagy állapot okozójaként:
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– Család: az ágens olyan személy/személyek, akit családi 
kötelékek fűznek az alanyhoz.
– Állam: az ágens olyan személy, aki valamilyen állami köz-
igazgatási rendszeren keresztül került kapcsolatba az inter-
júalannyal, vagy egyenesen maga a közigazgatási egység 
(pl. iskola).
– Segítő szervezet: az ágens olyan személy, aki a segítő-
szervezetek (Amrita, Faág, etc.) vonzáskörén keresztül ke-
rült kapcsolatba az egyénnel, illetve a megnevezett maga 
a segítőszervezet. 
– Self: amikor az egyén az adott életesemény, állapot ki-
váltója.

A fent leírtak szerint tehát 12+5 kóddal dolgoztunk: anyagi si-
ker (SA), pragamtikus siker (SP), érzelmi siker (SÉ); anyagi ku-
darc (KA), pragmatikus kudarc (KP), érzelmi kudarc (KÉ); anya-
gi hátrány (HA), pragmatikus hátrány (HP), érzelmi hátrány 
(HÉ); anyagi támogatás (TA), pragmatikus támogatás (TP) és 
érzelmi támogatás (TÉ). Az alany szempontjából pedig: család 
(CS), állam (Á), segítő szervezet (SSz) és a Self (S). Minden élet-
esemény több kódot is kapott, mind ágencia, mind értékelés 
szempontjából. 

Az eredmények bemutatása

A kódokat először összesítve elemeztük és értelmeztük. A ka-
pott kódok számát elosztottuk az összes szavak számával, majd 
ezt felszoroztuk ezerrel, és az így kapott arányszámokkal dol-
goztunk tovább. 

Életszínterek a hátrány–támogatás dimenziók 
összefüggéseiben

Először a különböző életszíntereket és az ott megjelenő siker/
kudarc/támogatás/hátrány összefüggésit vizsgáltuk meg. Az 
eredményt a következő grafikonon szemléltetjük:
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1. ábra. A különböző életterek a hátrány, a kudarc, a siker 
és a támogatás függvényében

Ahogy a grafikonon is kitűnik, az interjúkban a legnagyobb 
számban a támogatásra vonatkozó tartalmak jelennek meg. 
Ne feledjük, hogy az interjúk az Amrita szervezettel kapcso-
latos találkozón készültek, mely egyben kontextualizálta is az 
életinterjúkat, az Amritára, valamint az Amritának az egyének 
életében betöltött szerepére irányította a fókuszt, így a „támo-
gatás” tartalmak magas száma nem meglepő. 
 Amit érdemes megfigyelni, az az egyes életterületeken 
(anyagi, érzelmi, pragmatikus kontextus) a hátrány–támoga-
tás kategóriák, valamint a Self ágenciát reprezentáló kudarc–
siker kategóriák összefüggései. 

Hátrány

A vizsgálati alanyok legmagasabb arányban az érzelmi hátrányt 
említik, majd az anyagi és végül a pragmatikus hátrány jön szó-
ba. A kódoláskor az élet különböző színtereire koncentráltunk, 
mint az érzelmi, az anyagi, valamint a pragmatikus oldal. Ezek 
jól beazonosítható, azonban egymástól el nem választható di-
menziók, hiszen egyik befolyásolja a másikat. Mivel az Amrita 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre fókuszált mint 
segítő szervezet, az interjúalanyok zöme is halmozottan hát-
rányos helyzetű fiatal. Fontos kiemelni, hogy a hátrányos hely-
zet nemcsak anyagi hátrány jelent, hanem az ezzel együtt járó 

Életszínterek tartalmi felosztása az életútinterjúkban
((kód/össz. szavak száma)*10000)
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járulékos hátrányokat is: korlátozott hozzáférést a szolgáltatá-
sokhoz − egészségügy, oktatás, tehetséggondozás stb. (kódo-
lásban pragmatikus hátrány) − és az ezzel együtt járó, illetve 
ennek következményeként kialakuló pszichológiai értelemben 
vett hátrányokat (kódolásban érzelmi hátrány): a hátrányos 
megkülönböztetésből fakadó alacsony önértékelés, kompe-
tenciaérzés hiánya, hiányzó belső kontroll, az identitás integrá-
ciójának nehézségei. Az eredményeink is erre reflektálnak: az 
alacsony szocioökonómiai státusz nem marad meg a pusztán 
anyagi világban megélt hátrányként és az esélyegyenlőtlenség 
szubjektív élményeként (pragmatikus hátrány), hanem olyan 
érzelmi sérülésekkel jár együtt, melyek későbbi kompenzá-
ciója igencsak problematikus. Ennek az eredménye, hogy az 
interjúkban megjelenő hátránnyal kapcsolatos tartalmak bár 
mind a hátrányos anyagi helyzetből fakadnak, mégis az érzelmi 
hátrány kategóriában csúcsosodnak ki.  

Érzelmi hátrány (HÉ):

„Akkor, ahogy belegondoltam, és igen, ha visszapörge-
tem a gyerekkoromat, akkor azért válságos gyerekko-
rom volt. Még ha nem is mindig éreztem, azért utána, 
mikor már nagyobb voltam, 7-8-9. évemet tapostam, 
akkor ott már szembesültem, jobban megértettem az 
eseményeket. Édesapám sokszor verte édesanyámat. 
Édesapám sokszor részegen jött haza.”

„Tehát hamuba sült pogácsa…, útra keltem, és egyszer 
csak nem mentem haza. És akkor gyí, egyszer bekerül-
tem a rendszerbe, így nevezték, hogy a rendszerbe. Te-
hát akkor még nem tudtam, mi az, hogy intézet meg az 
a másfajta világ. Az nagyon kemény volt, és akkor úgy 
kerültem be a gyivibe, 15 évesen, ami nagyon kemény 
volt. Mindenféle szinten.”

„Tényleg szégyelltem így magamat, hogy nem jó. Nem 
azt kellett szégyellnem, hogy… tehát nem a szegénysé-
gemet, hanem azt, hogy nem tudunk mégsem úgy élni, 
mint jó páran.”
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Anyagi hátrány (HA):

„Akkor utána, ha belegondolok, akkor megint csak ott 
volt a szegénység, hogy nálunk nem volt folyóvíz.”

„Sőt a nagymamám is egy idő után inkább a konyhában 
aludt, feküdt, mert az ő szobájában nem volt fűtés. A 
hidegszobában. A szép szobában nem volt fűtés, és utá-
na konyhába jött ki, öregebb volt már, jobban fázott.”

Pragmatikus hátrány (HP):

„…de a D osztályosokba bekerültünk azok, aki fogal-
mam sincs, mi alapján, de nálunk voltak azok, akik 
például buktak. Hozzánk jöttek az ilyen szegényebb 
magyarok is.”

„Ilyenek, tehát hogy ez azért ilyen szinten az intézet, az 
eléggé ingerszegény környezet.”

Támogatás

A támogatásokat nézve a legmagasabb arányban az érzelmi 
támogatás jelenik meg, ezt követi a pragmatikus támogatás, 
majd az anyagi támogatás. A hátrány–támogatás dimenzió ve-
tületében ez egy nagyon fontos eredmény, hiszen az interjú-
alanyok ott kaptak leginkább támogatást, ahol a legnagyobb 
hátrányt éltek meg: az érzelmi területen. Ez arra enged követ-
keztetni, hogy valamilyen módon sikerült kompenzálni a hát-
rányos helyzetből fakadó, a pszichológiai érést veszélyeztető 
tényezőket, melyekkel a gyerekek a személyiségfejlődés szem-
pontjából leginkább meghatározó korai éveik során szembe-
sültek. A másik fontos eredmény a támogatás dimenzió ér-
telmezésekor a második kategória, a pragmatikus támogatás 
terén elért változás. A pozitív énkép, ennek következtében a 
pozitív identitás kialakulásnak alapja egy folyamatos pozitív 
megerősítés a környezetből, valamint azok az én-élmények, 
melyek során az egyén a saját én hatékonyságát megéli, és 
az önmagáról való tapasztalatképbe beépíti. A pragmatikus 
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támogatás, azaz az élet gyakorlati területein való támogatás 
ezért bír kiemelt jelentőséggel, mivel ezek a tapasztalatok ad-
ják meg a lehetőségét a kompetenciaérzés kialakulásának és 
az identitás megerősítésének. 

Érzelmi támogatás (ÉT):

„Jobban szerettem itt lenni a kollégiumban a bará-
tokkal, mert itt megvoltak a barátok, meg minden, és 
nem azért, az osztálytársaim közül is volt a Kodályban 
egy-kettő, akivel elég gyorsan összehaverkodtam, de 
ismeretlen vidék, ismeretlen táj, ismeretlen emberek 
voltak ilyen téren. És azért én úgy gondoltam, hogy 
én eléggé kilógok a sorból, aztán persze kiderült, hogy 
nem én lógtam ki a sorból, hanem nagyon sok minden-
ki kilógott a sorból. Ilyen téren tehát nem én voltam az 
egyedüli, aki olyan háttérrel jött, ami, de én aztán ezért 
érezhettem, mert a Kodályban, 1994-ben, a 650-670 di-
ákjából öten voltunk cigányok összesen.”

Pragmatikus támogatás (TP):

„…és jó pár más egyetemista meg külsős ember jött és 
segített nekünk ott tanulni. És nem ezzel a tipikus álta-
lános módszerrel, hanem ezzel a kiscsoportos beszélge-
tős, meg ezzel a tehát mindenféle saját módszereikkel.”

„…tehát nem az volt, hogy na, tanuld meg, miért nem 
tudod. Tehát megengedték, hogy hibázzak. És akkor 
elmondták, megvártak, és nem vágtak bele. Mondták, 
hogy jó, de ezt így kéne, egy kicsit úgy kéne. Tehát terel-
gettek minket. Tehát tényleg ilyen, néha nem, máshogy 
hanem óvódás módszerrel is néha, de azt mondom, te-
relgettek minket, és rávezettek dolgokra, és így felkel-
tették az érdeklődésünket.”
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Anyagi támogatás (TA):

„Más, amibe, azt mondom, hogy az Amrita segített, 
és nem csak nekem, tehát nem én vagyok az egyetlen, 
hogy lementünk, elintézték az ösztöndíjtat, tehát intéz-
tek ösztöndíjat, pont azért, hogy tudjunk már magunk-
nak venni felszerelést, tudjunk magunknak ruhát venni. 
Tudjak bármi olyasmi venni, amit a családom nem biz-
tos, hogy képes.”

„Például minden nyáron lehetővé tették, hogy elmen-
jünk táborba Balatonra, kikapcsolódni.”

Kudarc–siker

Ha szemügyre vesszük a kudarc–siker dimenziót, megállapít-
hatjuk, hogy az interjúalanyok a legnagyobb arányban prag-
matikus sikerekről számoltak be, majd ezt követte az érzelmi 
siker, ami szépen reflektál az eddig elmondottakra: a pozitív 
én-tapasztalatokon keresztül épül a pozitív identitás, tehát a 
gyakorlati területeken elért sikeren keresztül valósul meg az 
érzelmi stabilitás, és az „érzelmi siker” első állomásaként te-
kinthetünk a gyakorlati sikerekre.

Pragmatikus siker (SP):

„Nem én voltam az osztályelső, de nagyon sok osztály-
társam szemében és tekintetében én voltam a legoko-
sabb, legintelligensebb az osztálytársaim közül.”

Érzelmi siker (SÉ):

„…tehát azt mondom, hogy nálunk ilyen nincsen. Tehát 
azt a gondoskodást, szeretetet és családi békét, családi 
környezetet akarok teremteni, ami bizony nekem nem 
úgy jött ki jól. Lehetőleg majdnem mindent megadok 
nekik.”
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Hátrány–támogatás és kudarc–siker az ágensek szempontjából

Az életszínterek után az ágenseket vettük górcső alá, és vizs-
gáltuk meg őket a hátrány–támogatás és kudarc–siker dimen-
ziókban. Az eredményeket az alábbi grafikonon szemléltetjük. 

2. ábra. Az ágensek a hátrány–támogatás 
és kudarc–siker függvényében

Hátrány és ágensek

A hátrány kategóriájában a legmagasabb ágenciát az elsődleges 
szocializációs színtéren a családnál kaptuk, melyhez a vizsgálati 
személyek leginkább érzelmi hátrányt társítottak. Ezt követi a 
selfhez köthető hátrány, mely szintén az érzelmi hátrány kate-
góriájában kiemelkedő, és rámutat, hogy az alacsony szocio-
ökonómiai státusz az egyéni pszichológiai szinteken is milyen 
dominánsan meghatározó. A támogató szervezet részéről meg-
élt hátrányról nem tettek említést az alanyok. Mivel, ahogy 
már hangsúlyoztuk, az interjúalanyok halmozottan hátrányos 
helyzetűek, nem meglepő, hogy a családi háttér mély nyomo-
kat hagyott az életükben. A származásból, illetve a családdal 
való azonosulásból fakadó hátrányok száma szintén magas, ami 
rámutat arra a pszichológiai problémára, mely egyfajta iden-
titásválságként értelmezhető. Fenyegetett identitással rendel-
keznek a hátrányos helyzetű családból származó, az értelmiségi 

Életszínterek és ágensei
((kód/össz. szavak száma)*10000)
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lét felé tartó fiatalok, hiszen a családdal és a csoporttal való 
azonosulás és a társadalom felől megélt elutasítás hatására a 
stabil identitás kialakítása szinte ellehetetlenedik. 
 Az interjúalanyok közül többen nőttek fel állami gondozás-
ban vagy nevelőszülőknél. Az itt átélt negatív életeseményekre 
több utalást is olvashattunk, ami túlmutatott a puszta érzelmi 
elhanyagoláson. Az interjúalanyok már nagyon fiatalon olyan 
tapasztalatokkal szembesültek, melyeket sokan csak felnőtt-
ként tudtak feldolgozni, vagy még a mai napig is küzdenek ve-
lük. A szociális háló tehát ilyen értelemben nem megfelelően 
látja el a feladatát, egy több sebből vérző rendszer, mely újra 
és újra kitermeli magából a hátrányos helyzetűeket. 

Családból fakadó hátrány (HCS):

„Másrészt édesapám ugyan akkor dolgozott, de nem 
volt olyan, tehát azért a dolgai nem működtek. Nem azt 
mondom, hogy részeg volt minden nap, mert soha nem 
volt részeg minden nap, de azért amikor úgy volt, akkor 
bánatába a barátok megtalálták, ittak. És nem volt jó 
így a dolgunk.”

„…mert édesapád meg a nagyapád elitták a pénzt. Ak-
kor, ahogy belegondoltam, és igen, ha visszapörgetem a 
gyerekkoromat, akkor azért válságos gyerekkorom volt.”

Selfhez köthető hátrány (HS):

„…de mondom, megvolt a saját kisebbségi érzésem. 
Nem vagyunk olyanok, mint ők. Nem úgy van a hajam.”

„Úgy gondolom, hogy ez a saját hibám volt, tehát ilyen 
téren.”

„…tehát nekem eléggé magaviseleti problémáim vol-
tak, nagyon durva gyerek voltam. Szó szerint fejjel ne-
kimentem a falnak. Voltak ilyen karcos dolgok, amik 
aztán, hogy ha úgy nőttem volna fel, hogy …tehát 
azokkal a kondíciókkal, amik a Lankó előtt voltak, akkor 
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azt gondolom, hogy nem itt beszélgetnénk, hanem egy 
rács lenne mögöttem.”

Állami intézményhez köthető hátrány (HÁLL):

„Borzasztó világ. Tehát hogy tényleg nagyon más volt. 
Tehát ott nem tudom… a drogoktól kezdve a lányok 
nem tudom 95%-a kurva volt. Tehát hogy az… ott min-
den volt. Tehát hogyha ezt így elmesélném egyszer 
így… nem tudom, tehát olyan hihetetlen volt, hogy így 
nagyon-nagyon más világ volt.”

„Tehát akkor még nem tudtam, mi az, hogy intézet, 
meg az a másfajta világ. Az nagyon kemény volt, és ak-
kor úgy kerültem be a Gyivibe, 15 évesen, ami nagyon 
kemény volt.”

Támogatás és ágensek

A támogató kategóriában kiugróan magas a segítőszervezettel 
és annak munkájával kapcsolatos tartalmak megjelenése. Ezt 
követi a család kategóriája, majd végül az állam. A kapott ered-
mények jól mutatják, hogy a fiatalok életében milyen fontos, 
szinte sorsfordító szerepet játszott az Amrita és a Faág Egyesü-
let, hiszen ezek a szervezetek a hátrányokkal való küzdelem-
ben segítő kezet, kapaszkodót nyújtottak az érintetteknek. A 
támogató ágens szempontjából a második csoport a család. Az 
interjúalanyok közül többen voltak állami gondozottak, azon-
ban sokan jöttek anyagilag hátrányos helyzetű, ám érzelmileg 
támogató családi háttérből. Ezen interjúalanyok beszámolói-
ban az átlagnál jóval alacsonyabb számú az érzelmi hátrányok-
ra való reflektálás (nem csak a család, de az állam és a több-
ségi társadalom által megélt érzelmi hátrányra is), ami ismét 
rámutat arra, hogy a biztos érzelmi háttér rezisztensebbé teszi 
az egyént, jobban felvértezi a mindennapi konfliktusokkal való 
megküzdéshez. Az állam mint segítő, csak kevéssé jelenik meg 
az életinterjúkban, ami rámutat a szociális háló már említett 
hiányosságaira, ahol alapvető reformokra lenne szükség. 
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Támogatás a segítőszervezet részéről (TSSz):

„De annyiból viszont jó volt az oktatás, tanulásom, hogy 
a Gandhiba akkor már a harmadik emeleten működött 
az Amrita Egyesületnek a tehetséggondozó szobája. És 
nekünk mint külsős tanulóknak ott volt a szilencium, te-
hát ott tanultunk, ott készültünk föl. Varga Arankának és 
Derdák Tibornak valamilyen segítséget, amihez majd a 
Szakolczi Gábor és jó pár más egyetemista meg külsős 
ember jött, és segített nekünk ott tanulni. És nem ezzel a 
tipikus általános módszerrel, hanem ezzel a kiscsoportos 
beszélgetős, mindenféle saját módszereikkel.”

„…az Amrita adott nekünk erőt és hitet magunkhoz, 
hogy megpróbáljunk egy nagyobb városban, mert ugye 
nekünk kis falusi lánykákként Pécs egy hatalmas váltás 
volt, nagy lépés, sőt mi több, ők nagyon sokakat tovább 
is lendítettek Budapestre, tehát támogattak minket ab-
ban, hogy merjünk nagyok lenni, a magunk módján, és 
csináljuk azt, amit szeretnénk, ami érdekel, és ők ebben 
minden támogatást megadtak, amit mi csak kértünk.”

„…és akkor így Aranka segített, és bekerültem Dunaha-
rasztiba rehabra. És akkor ott voltam.”

„…itt egy közösség volt, akire számíthattál. Én most 
nem mondok nagy dolgokat, tehát hogy ez a leülünk, 
beszélgetünk, tényleg kíváncsi az egyik a másikra.”

Támogatás a család részéről (Tcs):

„Igen, igazából főleg édesanyám, ő is ugyebár humán 
beállítottságú volt, és észrevette, hogy nekem is inkább 
ehhez van érzékem. És ő efelé terelgetett, bár én nagyon 
bizonytalan voltam még középiskolás korom előtt is.”

„…szüleim is, hát nem tudom, soha nem beszéltem iga-
zából erről velük, de azt tudom, hogy büszkék voltak, 
hogy ide járok, hogy Pécsre járok.”
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„…és a szüleim mindig szerettek, és támogattak min-
denben.”

„…édesanyámnak ez fontos volt, és mindig kiállt mel-
lettünk.”

Államtól érkező támogatás (TÁll):

„De voltak, ha elakadtam, tudtam mindig hova taná-
csért fordulni az említett középiskolai tanárnőkhöz, a 
magyartanáromhoz és a rajztanáromhoz.”

Összegzés

Jelen vizsgálat eredményei alapján elmondhatjuk, hogy az 
„amritás identitás” mint konstrukció pszichológiai értelemben 
megállja a helyét. Az általunk kidolgozott kódrendszer alapján 
fel tudtuk térképezni, milyen nehézségekkel kellett szembenéz-
niük az interjúalanyoknak, és milyen kapaszkodókat kaptak/
nem kaptak ezen nehézségek leküzdéséhez. Az eredmények 
azt mutatják, hogy az Amrita érzékenyen és pontosan reagált 
azokra az igényekre, szükségletekre, amelyek fontosak voltak 
ahhoz, hogy a fiatalok kitörjenek a hozott hátrányos helyze-
tükből, és változtassanak a sorsukon. Az Amrita munkájának 
egyedülállósága abban mutatkozik meg, hogy tevékenységük 
nem maradt meg a puszta anyagi támogatás szintjén, hanem 
azon túlmutatva olyan komplex szolgáltatói rendszert alakított 
ki, mely a személyiségérés szenzitív szakaszában lévő, pszicho-
lógiai szempontból veszélyeztetett fiatalok számára valódi vé-
dőhálót jelentett. Ez bizonyítja, hogy a támogatások közül az 
interjúalanyok nem az anyagi, hanem az érzelmi támogatást 
emelik ki leginkább; olyan élményekben volt részük, melyek-
hez kétségkívül szükség volt pénzre, azonban tartalmukban 
sokkal többet jelentettek az anyagilag kifejezhető értéken: a 
valahová tartozás, a feltétlen elfogadás élményét jelentették 
a fiatalok számára. 
 A másik fontos jelenség, ami rámutat az Amrita munká-
jának pszichológiai szempontból legfontosabb érdemére, az 
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eredmények bemutatásakor kevésbé taglalt, ám nagyon is lé-
nyeges self-referencia a siker kategóriában. Az interjúalanyok 
nagyszámú, sikerként elkönyvelt életeseményről számoltak be, 
melyet a selfhez horgonyoztak le. Tehát míg a támogatást a se-
gítő szervezetre vonatkoztatják, addig a sikert saját maguknak 
tudják be. Ez az Amrita és a Faág működésének, munkájának 
legfontosabb eredménye: olyan élményekhez segítette hozzá 
a fiatalokat, melyek során megtapasztalhatták saját kompe-
tenciájukat, önbizalomra és pozitív önértékelésre tettek szert, 
és amely hozzásegítette őket a belső kontroll, valamint egy in-
tegrált, érett identitás kialakításához. Az Amrita tevékenysége 
tehát valóban túlmutatott a jó szándékú „jótékonykodáson”; 
ténylegesen megvalósította az „empowermentet”, ami valódi 
kitörési lehetőség a hátrányos helyzetből. 

„Kinyílt előttem a világ, és sokkal magabiztosabb, sok-
kal-sokkal talpraesettebb lettem…”
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Az Amrita Orientációs Baráti Kör 
évközi klubéletének folytatása nyári 

olvasótáborok keretén belül

Bevezetés

Jelen tanulmány az 1990-es évek elején indult Amrita Orien-
tációs Baráti Kör Egyesület civil szervezet egyik szabadidős 
programjának, a tematikus nyári olvasótáborok leírására és 
összefoglalására törekszik. Kutatásunk kvantitatív és kvalita-
tív módszerekkel végzett elemzéseket tartalmaz, az egyesü-
let 1993–1999 között létrejött és elérhető dokumentációját 
(képi és írott forrásokat) dolgozza fel, kiegészítve azokat – a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium által 2015 januárjában szer-
vezett „Amrita Nosztalgia Találkozón” az egyesület korábbi 
tagjaival készített mélyinterjúkkal. Elsődleges vizsgálati szem-
pontunk volt a táborokban alkalmazott pedagógiai módszerek 
(projektpedagógia és olvasótábor mozgalom) bemutatása. A 
tanulmány első részében a táborokhoz kapcsolódó fogalma-
kat, szakmai és pedagógiai módszereket elemezzük korábbi 
publikációk és tanulmányok felhasználásával. A szakirodalmi 
előzmények ismertetését követően az Amrita OBK Egyesület 
által szervezett táborok előkészítésének, megvalósításának és 
lebonyolításának szakmai kérdéseivel foglalkozunk. 

Előzmények: az Amrita Orientációs Baráti Kör 
Egyesület megalakulása 

„Miért nem azzal az egy vagy kettő, aránylag még jól tanuló 
nyolcadikos cigány fiatallal foglalkoznak, akivel az iskola sem-
mit nem tud kezdeni?” (Varga, 1995)

GerGYe eSzter – 
laBoda lilla – 

PÁPai BoGlÁrKa
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 A rendszerváltást követően a dél-dunántúli régióban több 
kezdeményezés is elindult, mely a hátrányos helyzetű, elsősor-
ban cigány gyermekek és fiatalok támogatását tűzte ki célul. 
Az Amrita OBK Egyesület megalakulásához szorosan kapcso-
lódik egy korábbi esemény, a Gandhi Gimnázium létrejötte. 
Az 1992-ben megalakult Gandhi Alapítvány célja volt egy hat-
osztályos gimnázium létrehozása cigány gyermekek számára. 
Az 1994-es pécsi Gandhi Gimnázium megalapítását a dél-du-
nántúli régióban végzett felmérés előzte meg, melynek célja a 
leendő első évfolyam cigány származású lehetséges diákjainak 
feltérképezése volt. A Gandhi Alapítvány munkatársai Baranya, 
Tolna, Somogy megye területén található általános iskolákat 
keresték fel, nyújtottak tájékoztatást egy új típusú intézmény – 
Gandhi Gimnázium – létrehozásáról, családlátogatásokat szer-
veztek, hogy minél több szülőhöz és gyermekhez eljusson az 
információ. Elsődleges feladatuk a diákok toborzása volt, hogy 
az induló középiskola számára az első évfolyam lehetséges di-
ákjait számba vegyék. A családokkal és pedagógusokkal törté-
nő beszélgetések rávilágítottak arra, hogy a gimnázium célcso-
portján (6. osztályos hátrányos helyzetű, főként cigány tanuló-
kon) kívül „idősebb”, 7. és 8. osztályos gyermekek, testvérek, 
barátok és családtagok is szerettek volna lehetőséget kapni a 
továbbtanulásra. Bár ők a Gandhi Gimnáziumba – koruknál 
fogva – nem mehettek, újabb lehetőségek és kezdeményezé-
sek indultak útjára a Gandhi Alapítvány munkatársai, pedagó-
gusai és szakemberei segítségével. A „túlkoros” diákok részére 
diákklubot szerveztek, melyen elsősorban a Pécsett lakó vagy 
a városban tanuló fiatalok tudtak heti rendszerességgel részt 
venni. A Pécstől távol élő hátrányos helyzetű fiatalok nem tud-
tak élni ezzel a lehetőséggel, számukra a Gandhi Gimnázium 
munkatársai pályaorientációs tanácsadást végeztek – szemé-
lyesen vagy postai levél útján. A folyamatos kapcsolattartás 
eredményeként a gimnázium első évfolyama számára szerve-
zett táborban részt vettek olyan fiatalok is, akik koruknál fogva 
nem mehettek a 6. osztályos gimnáziumba, de terveik között 
szerepelt, hogy tanulmányaikat középfokon folytatják. „Így 
született meg az első pályaorientációs célú olvasótábor, […] 
húsz továbbtanulás előtt álló fiatallal.” (Varga, 1999) Az első 
tábor tapasztalatai és élményei adták az ötletet egy civil szer-
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vezet létrehozására, majd 1994 augusztusában megalakult az 
Amrita OBK Egyesület (továbbiakban: Amrita). A pécsi gimná-
ziumokba felvételt nyert hátrányos helyzetű cigány, roma diá-
kok számára a Gandhi Alapítvány Kollégium épületében bizto-
sítottak lakhatást, és az egyesület megalakulásával egy olyan 
közösséget, hátteret, mely a diákok lelki, szociális, kulturális 
és tanulmányi segítését, fejlesztését tűzte ki célul. A közösség 
működéséhez a self-help (önsegítő) módszert alkalmazták, 
mely kortárs segítéssel, patronáló rendszerrel egészült ki. Az 
Amrita OBK Egyesület pályaorientációs tevékenysége és kö-
zösségszervező célja mellett az egyik legfontosabb programja 
a minden évben megvalósuló tábor lett. 
 

A táborokban alkalmazott pedagógiai módszerek: 
projektpedagógia és olvasótábor

A projektpedagógia 

Az első definíciót a projektoktatás kontextusában Charles R. 
Richardstól származtatják. „A tanulónak a projektoktatásban 
valós feladattal kell szembesülnie, amelyben maga dolgozza ki 
részvételének egyéni tervét és annak az útnak minden részle-
tét is, amely e terv megvalósításához vezet. Korántsem kielégí-
tő, ha a tanulóknak csupán munkautasításokat kell követniük. 
(1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése.)” 
(Richards, 1900) Richards szakmát tanuló fiatalok „mester-
munkájának” elkészítését vizsgálta, és alapvetően ezt a folya-
matot tekintette projektoktatásnak. A fogalom kiterjesztése 
más típusú (nem csak szakképző intézményekben zajló) okta-
tásra John Dewey és William Heard Kilpatric nevéhez fűződik. 
Kilpatrick A módszer alapozása című munkájában dolgozta ki 
projektmódszer elméletét, Dewey pedagógiai alapfogalmai-
ra építve. Kilpatrick a projektet egy társadalmi környezetben 
zajló, szívből jövő, céltudatos tevékenységként értelmezte. 
(Kilpatrick, 1918) Négyfajta projekttevékenységet írt le, meg-
különböztetve egymástól a tevékenység középpontjában álló 
célokat. A négy központi cél szerinte: 



180

Amrita az ezredforduló előtt

1. adott tevékenységgel megtenni, létrehozni, megterem-
teni valamit, amely külső formában is tetten érhető;
2. adott tevékenység élvezetet, esztétikai élményt nyújt-
son az azt végzők számára;
3. adott tevékenység egy központi probléma, felmerülő 
kérdés köré szerveződő megoldás legyen;
4. adott tevékenység növelje a tudást, fejlessze a képessé-
geket. (Kilpatrcik, 1918)

A célok meghatározásával indul el a projekt, amit az oktatás-
ban értelmezve, egy folyamatként határozhatunk meg. Ez a 
folyamat az alábbi fő szakaszokra tagolható:
 „A pedagógiai projekt fő szakaszai:

– A projekt gondolatának érlelése, inkubációs szakasz
– A projekt indítása:

o A projekt definiálása
o A projekt megtervezése

– A projekt végrehajtása
– A projekt lezárása:

o prezentáció
o értékelés” (M. Nádasi, 2010:21)

A projektoktatás szakaszai mellett fontos megemlíteni azokat 
a kritériumokat (Dunker és Götz, 1988:9–11), melyek megva-
lósulásával létrejön a projektpedagógia gyakorlata. 
 Jelen tanulmányunk középpontjában pedig egy gyakorlati 
példa bemutatása történik, az Amrita OBK Egyesület által szer-
vezett tábor programján (1994–1999) keresztül1:

„1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése le-
gyen, a tervezés közösen történjék.
2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcso-
lódjon a valóságos helyzetekhez.
3. Adjon módot individualizált munkára.
4. Adjon módot csoportmunkára.
5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el.
6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy meg-
változtatására vonatkozzék.
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7. Interdiszciplinaritás jellemezze.
8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző 
kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak 
együtt.
9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek sa-
ját döntéseikért.
10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, ta-
nácsadó funkcióba.
11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak 
legyenek.” (Dunker és Götz, 1988:9–11)

Az Amrita OBK Egyesület által szervezett táborok megfeleltek 
a fent megnevezett szakaszoknak és kritériumoknak, melyek 
elemzésével tanulmányunkban később foglalkozunk.

Az olvasótábor fogalomrendszere

Magyarországon az olvasótábori mozgalmat 1972-ben Kocsis 
István könyvtáros segítségével fiatal írók (Czakó Gábor, Mózsi 
Ferenc, Kovács István, Ratkó József, Szentmihályi Szabó Péter, 
Vasy Géza, Varga Csaba) indították. (Kamarás, 2004:1) Később 
a mozgalmat a Hazafias Népfront által felvállalt Olvasó Népért 
mozgalom karolta fel. Az Amrita OBK Egyesület által szervezett 
táborok mint olvasótáborok fontos, meghatározó elemei a Ka-
marás István által megfogalmazottak: „[…] az olvasóvá nevelés 
címen futó mozgalomban az olvasás nem cél, hanem eszköz az 
önismerethez, az értékrend, a világkép és világnézet alakításá-
hoz.” (Kamarás, 2003) Az olvasótábori mozgalomról szóló szak-
irodalmak nem szolgálnak konkrét olvasótábor definícióval, és 
a fogalom komplexitására hivatkozva nem is lehet egyértelmű 
meghatározást leírni. Azonban bizonyos jellemző kritériumok 
kiemelhetőek. Nem Csoma Gyula és Lada János által szűken 
értelmezett „irodalmi, művészeti, közéleti tábor”-ról van szó, 
hanem az olvasást eszközként használó, iskolán kívüli „peda-
gógiai alternatíváról” (Kamarás, 2003), mely a résztvevők sze-
mélyiségét központba helyezve, a vita és dialógus eszközeivel 
élve teremt egy olyan platformot, ahol a részt vevő pedagó-
gusok és diákok partneri viszonyban dolgozhatnak együtt. Az 
olvasótábor történetét tárgyalva fontos megemlíteni, hogy a 
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kezdetekkor elsősorban szakmunkás tanulók, hátrányos hely-
zetű diákok számára hívták életre e tábori alkalmakat, meg-
célozva körükben a táborban felvetődő kérdésekre, gondola-
tokra válaszul szolgáló olvasás értékének, hitelének erősítését. 
 Az Amrita OBK Egyesület táborai pontosan megegyeztek 
azokkal az alapelvekkel, célokkal, melyekről a fentiekben Ka-
marás összefoglalóan ír, ennek következtében megállapíthat-
juk, hogy az egyesület által szervezett táborok elsősorban 
olvasótáborok voltak, melyek a gyakorlati megvalósítás során 
kiegészültek projektpedagógiai módszerek alkalmazásával.

Az Amrita OBK Egyesület olvasótáborai

A tábor célja

Az egyesület céljai a táborok szervezésével legalább két szem-
pontból jól csoportosíthatóak. Az egyik egy szociális alapú 
megközelítés, miszerint kisfalvakban élő, hátrányos helyzetű 
roma/cigány családok gyermekei eljuthattak a Balatonra, napi 
szinten kaptak meleg étkeztetést, valamint számos olyan él-
ménnyel gazdagodhattak, melyek egy nyári gyerektáborhoz 
fűződnek (barátságok, programok stb.), és mindezért a szü-
lőknek nem kellett díjat vagy térítést fizetniük. A másik cél 
egy alternatív oktatási, nevelési törekvés megvalósulása volt, 
miszerint a tematikus táborokban komoly tanulás zajlott (még 
akkor is, ha a feladatok játéknak tűntek) az iskolára való felké-
szülés, pályaorientáció célzatával. A táborba kerülés folyama-
tában szintén megjelenik a tudatos pedagógiai szemléletmód, 
mivel a tábor szervezői oktató céllal, konkrét feladatokkal igye-
keztek ráhangolni a táborba jelentkező fiatalokat, ezek a fel-
adatok pedig a tematikus táborokhoz méltóan mindig egy-egy 
témához kapcsolódtak. A táborba jelentkező és vágyó fiatalok 
egy diáklapon2 keresztül értesültek a feladatokról, és megol-
dásaikat postai úton juttatták vissza a szervezőkhöz. A diákok 
bevonása tehát már a tábor előtt, a feladatok megoldásával 
elkezdődött. A szociális, oktatási és nevelési célok ötvöződtek 
a tábor szervezőinek céljaiban, olyan nyári szabadidős tevé-
kenységeket és programokat hozva létre, melyek az egyenlő 
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esélyeket, egyenlő hozzáférést, családias közeget biztosítva, a 
hátrányos helyzetű gyerekek számára belső motivációt jelen-
tettek a tanulásra. E belső motiváció lett az alapja a táborok-
ban folyó oktatási, nevelési munkának. 
 A táborokat követő őszi időszakban folytatódtak a közös 
programok, délutáni tantárgyi felkészítés, szabadidős foglalko-
zások keretében. 

A tábor célcsoportja

Az Amrita OBK Egyesület munkatársai (pedagógusok, szociá-
lis szakemberek) a vizsgált időszakban, 1993–1999 között te-
matikus táborokat szerveztek a 7. és 8. osztályos hátrányos 
helyzetű, főként cigány származású, kisfalvakban élő fiatalok 
számára, akik Pécs valamelyik középiskolájában szerettek vol-
na továbbtanulni. Lehetőségeik korlátozottak voltak, esélyük a 
középfokon történő továbbtanulásra egy nagyvárosi gimnázi-
umba kevés, bekerülésük után pedig az új környezet (lakóhely 
és iskola) megnehezítette mindennapjaikat, félelmeik, csaló-
dásaik, küzdelmeik miatt a lemorzsolódás esélye nagyobb volt. 
 A munkatársak az iskolák mellett roma szervezetekkel 
is felvették a kapcsolatot, hogy olyan diákokra leljenek, akik 
csatlakoznának az Amritához. Az évek során egyre ismertebb 
lett a szervezet, illetve egyre népszerűbbek lettek a szervezet 
által megvalósított programok, így a csatlakozni vágyó tanulók 
többsége már a kortársakon keresztül (testvér, családtag, ba-
rát, pedagógus) kereste fel az Amrita OBK Egyesületet.

Kortárs segítés, self-help módszer, közösségépítés a táborban

A munkatársak a kortárs segítés, a self-help módszer alkalma-
zásával, a táborok szervezésével próbálták felkészíteni a hátrá-
nyos helyzetű, főként cigány fiatalokat az iskolára és az életre. 
A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a közösségépítésre, hit-
tek a közösség erejében. A közösségben meghatározó szerepe 
volt a kortárs segítésnek és a sorstársaknak: a hasonló hely-
zetben lévő fiatalok megosztották egymással tapasztalataikat, 
ezáltal egymástól tanulva új készségeket, problémamegoldó 
módszereket sajátítottak el. Az olvasótáborok klasszikus esz-
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közrendszerével dolgozva a munkatársak „bevezették a gye-
rekeket a társaságba”, azok megismerkedhettek idősebb tár-
saikkal, akik már a pályaválasztáson túl, a középfokú oktatás 
rögös útját járták. A gimnáziumba járó diákok egyfajta ifjúsági 
vezetők módjára aktívan részt vettek a tábor megszervezésé-
ben és lebonyolításában, fiatalabb társaik mentorálásában, 
tájékoztatásában – példát mutattak a pályaválasztás előtt álló 
hátrányos helyzetű fiatalok számára. 
 Az első olvasótábor (melyet a Gandhi Gimnázium leendő 
első évfolyamos fiataljainak szerveztek, ehhez csatlakoztak 
az idősebb, 7. és 8. osztályos diákok) utolsó napján a leendő 
középiskolásokkal Pécsre utaztak a tábor szervezői, hogy meg-
mutassák nekik a várost, az iskola és a kollégium épületét, ahol 
az elkövetkezendő években tanulni és lakni fognak. A Gandhi 
Gimnázium munkatársai (pedagógusok, szociális szakembe-
rek) felajánlották a 7-8. osztályos diákok részére, hogy ha a pé-
csi gimnáziumban tanulnak tovább, lakhatnak a Gandhi Gim-
názium kollégiumában. Az első tábor után a következő tanév-
ben a Gandhi Gimnáziumban működött egy speciális program 
azon diákok számára, akik a Gandhiban koruknál fogva nem ta-
nulhattak, de más középiskola diákjaként a Gandhi Alapítvány 
által létrehozott kollégiumban lakhattak. Egy év elteltével az 
idősebb diákok már egy közösségként rendezték meg az 1994-
es tábort, ahova maguk is toboroztak résztvevőket, elsősorban 
lakóhelyükről és a szomszédos településekről származó hátrá-
nyos helyzetű és/vagy cigány származású diákokat.
 A táborokat elsősorban a pályaválasztás előtt álló 7. és 8. 
osztályos általános iskolás diákoknak és középiskolásoknak 
szervezték. Ugyanakkor a táborok résztvevői között voltak fel-
sőfokú tanulmányokat folytató fiatalok is, akik példaképként 
szolgáltak a fiatalabb társaik számára, emellett patronáló sze-
repük volt a táborok megvalósítása során. Az egyetemisták tá-
borszervezők és segítők is voltak egyben, de ha problémájuk 
akadt, bátran fordulhattak a nevelőkhöz, tanárokhoz. 
 A táborok elősegítették, hogy az Amrita OBK Egyesület tag-
jaiból egy inkluzív közösség jöjjön létre. Itt projektszemléletű 
kulturális és szabadidős programokon vehettek részt a fiata-
lok, miközben a tevékenységek hozzájárultak az iskolai tudás 
bővítéséhez, hiszen a táborok tematikája valamilyen módon 
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kapcsolódott a részt vevő diákok iskolai tanulmányaihoz. Az 
1993 nyarán megvalósuló tábor témája az ókori társadalmak 
köré szerveződött, mivel a középiskola első évfolyamán ez 
kötelező tananyag volt. A táborokban az ismeretbővítés mel-
lett az identitás és a tudásátadás is fontos szerepet játszott, a 
cigányság történelme, kultúrája, nyelve kiemelt fontossággal 
szerepelt a programokban. A fiatalok, akik a táborba érkeztek, 
nagyrészt cigány közösségekben nőttek fel, mégis kevés tudás-
sal rendelkeztek a cigány népességről. A feladatok egy része 
éppen ezért szorosan kapcsolódott a cigányság mint kisebbség 
megismeréséhez, így ezek a programok identitáserősítő jelleg-
gel is bírtak. A megvalósítók a tábor másik fő céljaként fogal-
mazták meg a diákok érdekérvényesítő és kommunikációs ké-
pességének fejlesztését. A táborokban a feladatok nagy részét 
maguk a diákok találták ki, szervezték meg és koordinálták, a 
részfeladatokért ők vállaltak felelősséget.
 1993-tól 1999-ig minden évben megrendezésre kerültek a 
nyári (olvasó-) táborok. Ebben az időszakban összesen 7 tábor 
került megvalósításra, tematikusan a következők: 

1. 1993: Indiánok (két indián törzsre – navajókra és sziúk-
ra – osztották a tábor résztvevőit, akik különböző felada-
tokkal készültek a másik csoport számára, emellett a tábor 
programjában szerepeltek előadások, nyelvtanulás, közös-
ségi és szabadidős programok).
2. 1994: Cigányság (a cigányok vándorútjának felidézésé-
vel különböző ázsiai kultúrköröket jelenített meg a részt-
vevőkből szerveződő négy csapat. A csapatok egy-egy nap 
megszervezéséért voltak felelősek, amikor kötelező elem-
ként szerepeltek a témával kapcsolatos délelőtti előadások 
– meghívott szakemberekkel –, a nyelvtanulás, valamint a 
délutáni szabadidős programok).
3. 1995: Ókori államok és népek (a táborlakók a kötelező 
irodalmak megismerését követően színdarabok formájá-
ban mutatták be egymásnak az ókori államokat).
4. 1996: A millecentenáriumhoz kapcsolódva a magyarorszá-
gi kisebbségek történelmét, szokásait és kultúráját feldolgo-
zó csapatok közelebbről megismerhették a román, horvát, 
szerb, zsidó, szlovák, német, bosnyák és cigány csoportokat.
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5. 1997: Az emberi jogok, az emberi jogokért folytatott 
küzdelmek fontos történelmi személyiségei és eseményei 
(a diákok nyolc csoportba voltak osztva: Kleisztenész, Ma-
rat, Majakovszij, Martin Luther King, Wallenberg, Meidzsi, 
Gandhi, Mandela).
6. 1998: „Az én koromban” elnevezésű olvasótábor.
7. 1999: Tőzsdeként szolgált a tábor, és részvénytársasá-
gokra osztották fel a táborlakókat.

A tábor előkészületei

A táborokat az Amrita OBK Egyesület munkatársai és diák tagjai 
szervezték, önkéntesek bevonásával. Mindenekelőtt a pénzügyi 
támogatást kellett biztosítani, majd kezdődhetett a szakmai meg-
valósítás. A szervezők első lépésként a témát határozták meg, 
majd a kijelölt tematika alapján kidolgozták a program kereteit. 
Előzetes feladatokat készítettek a résztvevők számára, melyek 
részletes kidolgozásában középiskolás Amrita-tagok is részt vet-
tek, majd a feladatokat az egyesület által kiadott diáklapban, a 
Csodalámpában találhatták meg a táborba jelentkezők. A tavaszi 
időszakban jelentek meg a tábori jelentkezéshez köthető felada-
tok, amit postai úton küldtek el a leendő résztvevőknek, a 7. és 
8. osztályos diákoknak. Ha megoldották a feladatokat, mehettek 
a táborba, a helyes megoldásokat postai úton küldték vissza a 
tábor szervezőinek. Megdolgoztak a tábori részvételükért.

Megvalósítás

A tábor első napját mindig a tanárok szervezték, koordinálták, 
mert ilyenkor a fiatalok még nem nagyon ismerték egymást – 
ekkor tehát csoportfejlesztő játékokat játszottak. A szervezők 
a résztvevőket csapatokra osztották, és megbeszélték a cso-
portok beosztását, hogy az adott csoport melyik nap megszer-
vezéséért fogja vállalni a felelősséget. A tábor felénél mindig 
sportnapon vagy kiránduláson vehettek részt a jelenlévők. A 
program utolsó napja az összesítésről, a tábori élmények fel-
dolgozásáról szólt, melyek keretében a fiatalok különféle fel-
adatok segítségével visszaemlékeztek a hét eseményeire, ér-
tékelték, reflektáltak, lezárták az eseményt.



187

Gergye E. – Laboda L. – Pápai B.: Az Amrita Orientációs Baráti Kör…

 Napirend a táborban:

– Reggeli ébresztő – az adott nap megszervezéséért felelős 
csoport közreműködésével
– Reggeli torna – az adott nap megszervezéséért felelős 
csoport közreműködésével 
– Reggeli – az adott napért felelős csoport szervezésében, 
közreműködésével
– Délelőtti kötelező programok: előadás − a tábor temati-
kájába illesztve −, meghívott előadók, nyelvtanulás, válasz-
tott téma alapján kiscsoportos foglalkozás
– Ebéd – adott nap megszervezéséért felelős csoport köz-
reműködésével
– Szabadidős programok – szabadon választható tevékeny-
ségek (pl. strand, városnézés, kézműves foglalkozás, sport-
foglalkozások, tánctanulás stb.)
– Uzsonna − adott nap megszervezéséért felelős csoport 
közreműködésével
– Felkészülés a csoportoknak: az adott nap megszervezé-
séért felelős csoport feladatokat tervezett, talált ki, me-
lyek megoldása komplex felkészülést igényelt a csoportok 
számára. Például a feladatok között szerepelt: adott téma 
alapján színházi előadás bemutatása, különböző zenei elő-
adások, kvízjáték, közös produkciók stb. A felkészülés so-
rán a csoportok kitalálták, megtervezték és előkészítették 
a feladathoz szükséges kellékeket, eszközöket és szerepe-
ket. Mindennek az alapja az együtt gondolkodás, a közös 
munka volt. A tábor alkalmat nyújtott arra, hogy játékos 
formában próbára tegyék a nyolcadikosokat: hogyan rea-
gálnak számukra ismeretlen feladatokra, együttműködési 
helyzetekre.
– Vacsora − adott nap megszervezéséért felelős csoport 
közreműködésével
– Csoportvetélkedők – a napot szervező csoport vezény-
lésével a csoportok bemutatták feladatmegoldásaikat, 
előadásaikat a többi csoporttag számára – az információk 
közvetítésén túl fontos szerepe volt a díszleteknek, jelme-
zeknek, kreatív ötleteknek és a humornak, mely a legfon-
tosabb történelmi témák feldolgozása esetén is jelen volt 
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az előadásokban. A csoportok versenyhelyzetben voltak, 
de valójában mindenki győztesnek számított, így minden 
helyezett kapott apróbb ajándékot.
– Napzárás – a táborok heti programjában mindig szere-
peltek kirándulások, közösségi programok, csoportvetél-
kedők, melyek szervezésében az Amrita munkatársai, ön-
kéntesek (különböző szakterületről érkező felnőttek) vet-
tek részt. A programok közül kiemelkedő népszerűségnek 
örvendett az ún. Tortúra program, egy késő esti vetélke-
dő, ahol a csoportok a feladatokat csak közösen, együtt-
működve, környezetük bevonásával tudták megoldani. A 
vetélkedő komplexitását jellemzi, hogy a résztvevők egy 
adott útvonalon haladva teljesítették a feladatokat, s a 
végén a csoportok feladatmegoldásait értékelve lehettek 
győztesek. Természetesen minden csoport kapott ajándé-
kot; a program legnagyobb eredményének az együttlét, a 
közös munka és a közös élmények számítottak. 

A tábor utáni élet

A tábort követő időszakban készült el a Csodalámpa című di-
áklap őszi száma, melyet a táborban készült fényképekből és 
dokumentumokból állítottak össze, és minden egyesületi tag 
számára eljuttattak. A tábor mint program alapvetően május-
tól szeptemberig tartott, az előkészületekkel, megvalósítással, 
zárással és értékeléssel együtt. A fiatalok a tábor zárása után 
is tartották egymással a kapcsolatot. A táborokban fontos 
szerepet játszott a továbbtanulás kérdése, rendszeresen elő-
fordultak pályaorientációs beszélgetések, melyek keretében a 
középiskolás diákok megosztották tapasztalataikat az iskolavá-
lasztás előtt álló tanulókkal. A táborok után a legtöbb fiatal úgy 
döntött, hogy valamelyik pécsi gimnáziumban tanul tovább.

Projektpedagógia a táborokban

Ezen a ponton szeretnénk rátérni a Nádasdi Mária által meg-
fogalmazott projektoktatási kritériumokra, minden egyes 
ponthoz a mélyinterjúkból vett idézeteket beemelve. Az idé-
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zett gondolatok bizonyítékul szolgálnak arra, hogy maguk az 
egykori részt vevő diákok visszaemlékezései is a projektokta-
tás szemléletét hordozzák magukban. Még akkor is igaz ez, ha 
az egykori diákok nem voltak (talán most sem mindenki van) 
tisztában azzal, hogy projektoktatás részeseiként vettek részt 
a csoportfeladatokban, az interjúk során mégis azok az ele-
mek fogalmazódtak meg bennük, melyek egyértelműen alátá-
masztják feltételezésünket.

A projekt indítása: definiálása, megtervezése. A pedagógiai 
projekt tervezésekor e szakasz eredménye a téma pontos rög-
zítése, a kapcsolódó felelős személyek és a globális időtartam, 
valamint a munka közös szabályainak meghatározása. A pro-
jektindítás e szakaszában van szükség a projektmunka alapsza-
bályainak tisztázására, rögzítésére. 
 A tervezőmunka a projekthez kapcsolódóan a célokból in-
dul ki, s az azokhoz vezető tennivalókra, utakra, feladatokra 
terjed ki, személyekhez, időtartamhoz kapcsolódó pontosság-
gal. A tervezési fázisban kell meggondolni és döntést hozni ar-
ról, hogy a projekt milyen szervezeti keretek, formák, szerve-
zési módok, anyagi körülmények között valósuljon meg. 

A projekt végrehajtása: a projektmunka sajátossága a diákok 
önállósága. A téma feldolgozásának folyamata egyéni és cso-
portos (önálló) kutatómunkát feltételez. 

„De leginkább az a régi, annyira hiányzik nekem az a 
hatalmas nagy tábortüzek körbe ültünk, beszélgettünk 
énekeltünk, jól éreztük magunkat tényleg. Ezeket hogy 
közösen ettünk a tábortűz körül, sosem felejtem el. Le-
csót készítettünk és hát ilyen megható volt az egész 
hogy tartozni valahová. Hogy ehhez a közösséghez tar-
tozok én is, én is Amritás vagyok igen és én is a táborba 
kell, hogy menjek, mert én oda akarok és olyan jó volt 
ez az egész.” T. ZS. 

A pedagógiai projekt lezárásának két szakasza van: a prezentá-
ció és az értékelés.  
 A prezentáció a diákok számára önmaguk megmutatásá-
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nak nagyszerű lehetősége, ami eltér a megszokott iskolai sze-
replésektől. A tanuló azzal foglalkozhat, amit választ; olyan 
szociális kapcsolatban vagy éppen egyedül tevékenykedhet, 
amire vágyik; olyan területen és úgy vállalhat szerepet, amely-
ben megnyilvánulhat hozzáértése. Büszke lehet magára, szülei 
büszkék lehetnek rá; tanárai számára megmutathatja sikeres, 
pozitív tulajdonságait. 
 A projektoktatásban való részvétel az értékelésben is új 
szint visz a gyakorlatba, felerősödik a folyamatban való be-
váláshoz kapcsolódva. A gyerekek önmagukkal is, másokkal 
kapcsolatban is rendre átélik a valamire való alkalmasság vagy 
éppen alkalmatlanság élményét. 

„Nem az volt, hogy akkor csak ez lehet, hanem tényleg 
együtt kellett dolgozni, ami nekünk meg tök jó vicces 
volt a végeredménye és nem csak nekik, hanem min-
denki másik is, amit elő kellett adni esténként közön-
ségnek és hát hihetetlen volt.” H. ZS. 

A projektoktatás 11 kritériuma (M. Nádasi, 2010)

1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a 
tervezés közösen történjék!
A nyári olvasótábor az évközi klubélet speciális keretben tör-
ténő folytatása. A nyári táborok játékos keretein belül a diákok 
aktív részvételével évről évre egy-egy kultúrtörténeti témakör 
közös végiggondolása, csapatonkénti feldolgozása, „eljátszá-
sa” történt. 

„Nyáron megint kell ilyen tábort szervezni, ahova meg 
kell hívni a gyerekeket. Egyrészt sok olyan gyerek volt, 
aki még nem volt táborban, nem volt a Balatonnál, 
meg semmi.” B. I. 

2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolód-
jon a valóságos helyzetekhez!



191

Gergye E. – Laboda L. – Pápai B.: Az Amrita Orientációs Baráti Kör…

„Nem kellett fizessünk. Mindent álltak. Mindent álltak, 
tehát az utazást, az étkezést, a szállást, sőt amikor cso-
portvezető voltam, még pénzt is kaptam. Nem nagy 
pénzösszeg volt, nem emlékszem rá, de két és fél ezer 
forint azért, hogy ott tíz napig ott táborozzak, dolgoz-
tam is. Tehát dolgoztam is nyaraltam is, kaptam érte 
pénzt, azért, az nem volt egy rossz összeg. Tehát 2500 
Ft-ért már, mit tudom én, simán tellett egy farmernad-
rágra meg egy cipőre. Olcsóbb cipőre.” B. I. 

„Meséltek arról, hogy van egy jó hely Pécsett, és vannak 
lehetőségek, vannak kilátások, és mi lenne, hogy ha el-
jönnék oda és meglátogatnám ezt a helyet, és eljönnék 
egy táborba, aztán amíg még iskolába járunk addig is 
vannak ezek a lehetőségek. És hátha találunk itt olyan 
módot arra, hogy tovább tudjunk tanulni, hiszen Pécs 
itt van, az Amrita Egyesület itt van, és itt vannak már 
egyetemisták, el tudják mondani azt, hogy milyen ci-
gányként egyetemre járni, mert nagyon féltünk attól a 
megkülönböztetéstől, meg attól a nehézségekről, amik 
vártak ránk. Persze voltak. De úgy hogy már a többiek 
meséltek erről, könnyebbnek tűnt. Mindig azt hittük, 
hogy ha már ők meg tudták csinálni, mi is meg tudjuk 
csinálni. És el is jöttem. Beléptünk az ajtón, úgy éreztem 
magam, mint amikor valaki hazavisz az egyik család-
tagjához bemutatni.” P. R.

3. Adjon módot individualizált munkára!

„Bárki tényleg hozzátehette, amit akart, bárki kibonta-
kozhatott.” H. ZS. 

4. Adjon módot csoportmunkára!

„Ami a tehetség gondozáson belül lehet, hogy ti is észre 
vettétek ezt, mint a lelkes kisdiákok, mi úgy töltöttük 
ki az ő tesztjüket, egy szó nélkül úgy, mint 15-20 évvel 
ezelőtt, odaborultunk az asztal felé, mert, hogy meg-
volt még bennünk az motiváltság, amit még akkor ők 
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szítottak bennünk. Ha kapunk egy feladatot, amit el 
kell végeznünk, akkor azt teljes erőbedobással és ko-
molysággal és mindent kihozunk mindent, amit lehet 
az adott szituációból.” E. K. 

5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el!

„Ápolták az eszünket, lelkünket, az érzelmeinket meg 
azért vigyáztak is ránk.” B. I. 

6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megvál-
toztatására vonatkozzék!

„Végigkísért minket és tényleg mindenben segített, szó-
val mindenféle szempontból, családi szempontból, pszi-
chológiailag, társadalmilag, a tanulmányokban, szóval 
tényleg mindenben segített és ez egy hatalmas jó dolog 
volt. Aztán az érettségi után mit is csináltam… Amritás 
táborban voltam, amikor is Olaszországból meghívtunk 
egy családot.” 

„Meghívtuk őket, mert azt hiszem a tábornak a témá-
ja az ilyen internacionális cigány téma volt. És ebben a 
párban volt a néni a cigány néni, úgyhogy meghívtuk 
őket, hogy jöjjenek, és akkor ismerjék meg az Amritát, 
vegyenek részt az Amritás táborban. És akkor ők jöttek 
hála istennek elfogadták a meghívást. És akkor mond-
ták nekem, én nem tudtam 2 szót olaszul, mondták 
nekem, hogy hát akkor miért nem megyek el Olaszor-
szágba, mondtam nekik, hogy na, jó. Akkor megyek. És 
akkor elmentem velük egy hónapra, vendégül láttak, a 
saját házukba vittek. Vittek engem erre-arra megmu-
tatták Rómát, Róma melletti környékeket. Hát ott vol-
tam egy hónapig, és olasz nyelvtanfolyamot, intenzív 
nyelvtanfolyamot tartottak nekem.” 

„Amire emlékszem, azok az utolsó táborok igazából. 
Az utolsó táborra biztos, hogy emlékszem, mert abból 
mentem el. Úgyhogy az egy meghatározó pont volt 
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az életemben ilyen szempontból, hogy onnan váltot-
tam. Az utolsó táborokra emlékszem meg aztán még 
Olaszországból én még visszajöttem 1 vagy 2 táborra. 
Ésakkor már csoportvezetőként ott dolgoztunk és hát a 
fiatalokkal voltunk.” O. I.

„Együtt töltünk egy kis időt a táborban, és itt ilyen mé-
lyebb barátságok szövődtek, amikor teljesen… hogy 
mondjam mindenféle olyan… nem testi… lelki problé-
mánkat meg tudtuk egymással osztani. Vagy akár azt 
hogy most mit tudom én hány kiló vagyok és ez nekem 
milyen lelki problémát okoz, vagy azt hogy milyen isko-
lába szeretnék menni és hogy oda lesz e lehetőségem 
felvételizni vagy nem, meg tudom e tanulni az anyagot, 
lesz e pénzem arra hogy iskolába menjek, kifizessem a 
tandíjat stb. És hogy ezekre a kérdésekre olyan vála-
szokat kaptam, ami biztonságérzetet nyújtottak. Tehát 
amit a családomtól, úgymond mint információt nem 
tudtam megkapni, de lelki támaszt igen, azt itt… olyan 
volt mintha egy háló kicsit kibővült volna, és nem csak 
kevés halat, hanem sok-sok halat tudtam volna fogni 
vele.” P. R. 

7. Interdiszciplinaritás jellemezze!

Bármilyen téma akár véletlenszerűen előkerült, az mindig 
megtalálta a humán és a reál tantárgyak szerinti helyét a tábor 
egészében, mint pl. egy napfogyatkozás:

„Volt egy ilyen csoport, aki ezzel foglalkozott, mindig 
volt valami nap, feladat, kép stb., és tényleg teljesen 
véletlen hogy éppen erre a táborra esett a napfogyat-
kozás. Volt egy mérnök csoport, akik pont ezt a napot 
kérték, tehát tulajdonképpen ők rendezték nekünk a 
napfogyatkozást, ha úgy tetszik, úgyhogy volt kísé-
rő zene hozzá, a Rozs Tamás, aki állandóan önkéntes 
segítőnk volt, is szolgáltatta a talp alá valót. Vagy hát 
figyeltük hogyan sötétül el az ég napközben. És hát 
egy ilyen egész napos rendezvényünk volt arra, de már 
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ilyen napszemüvegeket osztogattunk és hát különb 
programszámok jöttek létre.” O. A. 

8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különbö-
ző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak 
együtt!

„Megalapozták azt nekünk, mind emberileg, mind hall-
gatóilag, mind oktatásban hogyan tanuljunk, és hogy 
viselkedjünk, tehát ők nagyon-nagyon sokat segítettek 
minket itt is közvetlenül, hát meg kívülállóként is, mert 
ösztöndíjakat, a táborokat, a programokat, azokat 
mind ők intézték nekünk. Mindent ők intéztek. Amit kel-
lett, szülői értekezlet.” B. I.

„Tényleg nem tudok, pörgés volt, programok voltak, 
mindig volt valami téma, rengeteg marhaság, ökörkö-
dés volt, sokat röhögtünk, közben dolgoztam, mindig 
volt egy meghívott vendég, volt egy komolyabb szak-
mai része is, de a többi az pedig arról szólt, hogy együtt 
vagyunk és nem csak a mai bulizás ami nem tudom, 
hanem így feladatokkal vicces dolgokkal, láttad a fény-
képeket és valahogy ez így tök jó.” H. ZS. 

9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját 
döntéseikért.

„Elkezdtük ezeket a nagyobb közösségi programokat 
is szervezni, amibe ilyen kisebb szervező, nem tudom, 
egyéb ilyen dolgokat kaptunk.” B. I. 

„Kitaláltuk együtt, megbeszéltük és akkor voltak cso-
portjaid ugye és akkor elvezetted ezeket volt 10 fő egy 
csoportodban és velük együtt kellett dolgozni, meg ki-
találni dolgokat koncepciót, mindenfélét, érdekes játék 
volt.” H. ZS. 

10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanács-
adó funkcióba!
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A nyári táborokban a gyerekek felszabadultan érezhették ma-
gukat, ugyanis nem iskolai kereteken belül tanulhattak külön-
böző történelmi korokról. A kötetlenebb tanulási helyzetben 
beleélhették magukat a történetekbe, eljátszhatták a kötelező 
olvasmányokat színdarabokban, melyeket ők maguk írtak és 
rendeztek az olvasmányok és a történelmi korok ismeretében.

„Általános iskola év végén és akkor elmentünk félve, 
ebbe a táborba. Megbeszéltük a barátnőmmel húúú, 
ha rossz lesz, akkor egy nap múlva hazamegyünk, és 
nagyon félve mentünk, de aztán annyira jól éreztük 
magunkat, hogy maradtunk volna szívesebben még 
kétszer annyi ideig is. És nagyon-nagyon jó volt ez az 
egész. A csapat, a társaság és később is annyira fontos 
lett nekem ez az egész. Az Amrita klub főleg.”

„Nagyon jó programok voltak, amiket a mai napig nem 
tudok elfelejteni, nagyon jó programokat szerveztek, 
akkor a társaság, hogy megismerhettem olyan embere-
ket, akikkel a mai napig is tartom a kapcsolatot.” T. ZS. 

11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak le-
gyenek!

„Ez csak úgy random módon össze hozott társaságnál 
nem működne így, nekünk közös múltunk volt, egy kö-
zös alapélményünk a közös munkának ilyen messzire 
kinyúló hatása, hogy bármikor, ha összeverődik a cso-
port, pedig lehet, hogy nem is voltunk közös táborok-
ban, mondjuk és nem is közös csoportokban, dehogy 
ez, hogy együtt valamit alkossunk, csináljunk, ez még 
a mai napig kihat, és ezt ők erősítették meg bennünk.” 
E. K.

„Hogy honnan volt annyi energiánk nem tudom, és hát 
a komoly dolgokban is, azért voltak gondjaik a fiatalok-
nak, nekik is hát ők is csak emberek és azért tök jó volt 
az is, hogy esténként bármikor oda fordulhattak hoz-
zád és végig hallgattátok egymást, tanácsot adtatok 
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egymásnak, akár suli, akár családi gond, akár szerelmi, 
mindenben segítettük egymást.” H. ZS. 

Valamely komplex téma olyan feldolgozása, amelynek során a 
téma meghatározása, a munkamenet megtervezése és meg-
szervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményei-
nek létrehozása és bemutatása a gyerekek valódi önálló tevé-
kenységén alapul.
 A projektoktatás a nyílt oktatás klasszikus változata.

„3 tábor volt abban az időben, egy helyszínen, 3 külön-
böző tematikai tábor, és miénk az egy ilyen olvasótábor 
jellegű volt, és mellette volt egy ilyen médiás tábor talán. 
Arra emlékszem, hogy mintha egy kézműves jellegű lett 
volna. Úgyhogy 3 nagy Soros tábor és ilyen 100 főnyi, 
50-60 felett biztos midig volt a táborlakók száma. És kü-
lönböző csoportokban dolgoztunk, nem tudnám felso-
rolni mindet, de azt tudom, hogy ott műszakistól kezdve 
bölcsész csoportig minden volt. Azt tudom, hogy volt 
egy ilyen bölcsész-nyelvész csoport. Volt valami újságíró 
csoport, mérnök csoport stb. Tehát ilyen 6-7 csoportban 
zajlott az olvasótábor, és attól függően, hogy kinek mi 
volt a csoportfoglalkozás, attól függően mindenki fele-
lős volt egy napért. És az az egy nap az az ő szervezése 
alatt állt. Voltak állandó programok, a délelőtt az mindig 
valamiféle csoportfoglalkozás volt, egyébként része volt 
minden olvasótábornak a nyelvtanulás. Cigány nyelveket 
biztosan tanultunk. Azt is tudom, hogy ebben a csoport-
ban az újságíró csoport volt az, aki a tábori újságot szer-
kesztette, csak ennek az egy Tábori Nyihaha volt a neve 
és minden nap megjelent egy ilyen tábori szám.” O. A. 

A tanulónak is döntő szava van. A szülő és az iskola kapcsolata 
a kölcsönösségen alapul.

„’94 nyarán volt egy ilyen felkészítő tábor, ahová enge-
met is elhívtak mint olyan diák, aki jelentkezett a Gan-
dhiba, de nem kerülhetett be a Gandhiba, és akkor a 
Kodályba került.
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És ott beszélgettünk, és ott felkészítettek minket, hogy 
mi lesz majd, milyen lesz a Gandhi kollégium, meg, 
hogy ha ide jövünk a Gandhiba, akik jöhetnek, de akik 
nem jöhetnek a Gandhiba, de Pécsre jönnek, azoknak is 
a Gandhi azért helyet fog adni. Ez milyen lesz, és akkor, 
a nyári tábor utolsó napján eljöttünk ide Pécsre, hogy 
megmutassák nekünk, hogy is néz ki a Gandhi.” B. I.

A rendszerváltás után nem sokkal jött létre az a kezdeménye-
zés, melynek keretein belül kisfalvakban élő, hátrányos hely-
zetű és/vagy cigány származású tehetséges diákokat próbáltak 
kortárs segítő csoportként segíteni, összekovácsolni.3 
 Valóban hátrányos helyzetű és/vagy cigány származású 
gyerekeket vontak be a programokba.
 A gyerekek a táborban játszva elsajátított kulturális javakat 
felhasználva pótolhatták a korábbi hiányosságaikat, ugyanak-
kor tudatosan őrizhették, ápolhatták identitásukat.
 Minden diák lemaradásban volt az átlagos gimnazisták-
hoz képest: idegennyelv-tudás, úszni tudás, általában a vá-
rosban művelhető sportok ismerete, olvasottság, különböző 
szituációkban tanúsítandó megfelelő viselkedésformák, filmes 
műveltség, városi, ifjúsági divatok, egyenjogú férfi és női sze-
repek, korszerű táplálkozás, polgári háztartás tárgyainak ér-
tékelése. Ezen ismeretek megszerzése természetesen hosszú 
folyamat, amely az érettségivel sem zárul le. Mégis, az ott dol-
gozó pedagógusok úgy gondolják, hogy az egész középiskolai 
pályafutás jó hangulatát, végső soron sikerességét alapozhatja 
meg, ha néhány területen már eleve „versenyképes” szintről 
indíthatják tanulóinkat. (Derdák, Keczer és Varga, 1995)

Befejezés

Az Amrita OBK Egyesület segítséget nyújtott a hátrányos hely-
zetű cigány fiataloknak. 2015 januárjában szervezett Amrita 
találkozón a rég nem látott Amrita-tagok (korábbi diákok) egy-
más között felidézett történetei között a legtöbb a tematikus 
nyári táborokhoz fűződött. Olyan iskolán kívüli programok 
voltak ezek, melyek a legmélyebb, legértékesebb tudások 
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megszerzésére adtak lehetőséget, a diákok belső motivációit, 
érdekérvényesítő képességét, önismeretét és tudását fejlesz-
tették – erős közösségépítő szerepük vitathatatlan. Érdekes és 
elgondolkodtató, hogy az 1990-es években rendezett táborok 
olyan kompetenciák előhívását, fejlesztését szolgálták, me-
lyekről a napjainkban született oktatási szakirodalom ír: de-
mokráciára nevelés, egyéni tanulás, kooperatív tanulás, cso-
portmunka, kommunikáció stb. 

Jegyzetek

1   Az 1918-tól 1980-as évek közepéig áttekintett szakirodalom 
alapján különböző szerzők a projektoktatás 11 kritériumát fo-
galmazták meg. (Dunker és Götz, 1988:9–11)

2   Az Amrita OBK Egyesület diák tagjai által szerkesztett Csodalám-
pa c. diáklapban jelentek meg a tábort megelőző hónapokban.

3   Ezen kezdeményezés az 1993-ban megjelent Nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozásával valósulha-
tott meg.
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Amrita Csodalámpája. 
A szellem a sorok között

Bevezetés

A jelen tanulmányban bemutatott kutatás a rendszerváltás 
utáni Magyarország egyik első tanoda típusú szervezetének, 
az Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület folyóiratának, 
a Csodalámpának 1994 és 1999 közötti időszakában kiadott és 
fellelt lapszámait vizsgálja.
 Az Amrita Orientációs Baráti Kör (továbbiakban: Amrita 
OBK) megalakulásával létrejött Magyarország első tanoda tí-
pusú intézménye, mely a dél-dunántúli kis településekről szár-
mazó hátrányos helyzetű cigány fiatalok továbbtanulásának 
segítését tekintette fő céljának. Az egyesület tagjai, leginkább 
az idősebb diákok, személyes tapasztalatcsere, példamutatás 
által kívántak fiatalabb társaiknak segítséget, motivációt, jövő-
képet nyújtani. Az egyesület folyóiratának, a Csodalámpának 
írásait böngészve az olvasó elé tárul a szervezet pedagógiai 
koncepciója, melyet sok esetben az újságot szerkesztő diákok 
írásaikban akaratlanul is megjelenítettek.
 A szervezet pedagógiai céljait figyelembe véve két fő szem-
pont, az interkulturalitás és a kortárs kapcsolatok fejlesztésé-
nek megjelenése áll a kutatás középpontjában. A kis forrásbá-
zisból, összesen 7 számból nyerhető információkat egy volt 
amritás munkatárssal készített interjúval és az egyesülethez 
kapcsolódó, fókuszáltan a Csodalámpáról írott munkákkal (il-
letve olyanokkal, melyekben akár említés szintjén megjelenik 
a folyóirat) egészítettük ki. Mindezek segítségével kirajzolód-
tak az egyesület által képviselt, sokszor a sorok között rejtőző 
értékek.

PÁlmai dóra – 
PetroViCS dalma
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A kutatás célja, forrásai

Kapcsolódva a központi kutatás témájához, célként tűztük ki 
az Amrita OBK Egyesület történetének mélyebb szintű feltá-
rását és elemzését, valamint történeti síkon megvizsgálni azt, 
hogy az egyesület folyóirata, a Csodalámpa megjeleníti-e a 
szervezet pedagógiai, szakmai koncepcióját. Hipotézisünk sze-
rint a vizsgált forrásbázis olvasóinak interkulturalitása mellett 
közösségi identitásuk fejlesztését, erősítését is segítette. A 
társadalmi nyitottság, a csoporton belüli és csoportok közötti 
kapcsolat erősítése, az egyéni identitás fejlődése, a kortárs kö-
zösséghez tartozás érzésének erősítése az egyesület működé-
sét, munkáját meghatározó pedagógiai célok voltak, melyeket 
tovább formált az ön- és kortárssegítő szemléletmód, a tanu-
lásszervezés és a közösségépítés igénye. Kvalitatív forráselem-
zésünk legfőbb célja volt ezen elemek feltárása.
 A kutatás szűk és kis méretű szakirodalomra és forrásbázis-
ra épülve valósult meg. A folyóirattal kapcsolatos szakirodalom 
vagy a lap említése az egyesületről írt munkákban ritka. Hege-
dűs Sándor Amrita és a csodalámpa című tanulmányában az 
Amrita Orientációs Baráti Kör által kiadott újságot mutatja be 
egy interjún keresztül, melyet Orsós Sándorral, a lap főszer-
kesztőjével készített. További válaszadóként szerepel Derdák 
Tibor, alapító tag és Fleck Gábor, az Amrita programkoordiná-
tora is. Az interjú központi témája az egyesület és az újság név-
adása, valamint az egyesület támogatói voltak. Varga Aranka 
szintén alapító tagja volt az Amrita Orientációs Baráti Körnek, 
így résztvevőként írta meg az egyesület megalakulásának és 
működésének rövid történetét Amrita – egy diák-társadalmi 
szervezet című munkájában. Tanulmányában olvashatunk az 
Amrita Egyesület és a Gandhi Alapítvány, illetve Gimnázium 
kapcsolatáról, valamint az egyesület létrejöttéről, az önálló-
ság felé vezető útról és az egyesület több tevékenységéről, 
valamint a Collegium Martineum megalapításáról és a szak-
mai csoport kapcsolatáról. Jelen kötet több tanulmányára is 
történik utalás írásunkban, a legfőbb segítséget azonban Csigi 
Júlia Az Amrita Orientációs Baráti Kör történetének és műkö-
désének bemutatása című (jelen kötetben szereplő) írása je-
lentette, mely alapot jelentett kutatási szempontrendszerünk 
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kialakításában, annak felépítésében. A szerző tanulmányában 
az Amrita Egyesület történetének és működésének bemutatá-
sára helyezi a hangsúlyt. Részletesen kitér az egyesület létre-
jöttének társadalmi hátterére és a vele egy időben szerveződő 
további esélyteremtési kezdeményezésekre Baranya megyé-
ben. Ezáltal átfogó képet kaphatunk a vizsgált időszak és terü-
let társadalmáról, az itt felmerülő problémákról és az ezekre 
reagáló esetleges megoldásokról. Továbbá bemutatja az Amri-
ta Egyesület tevékenységét és szerkezeti felépítését különböző 
szempontokból megközelítve.
 A másodlagos szakirodalmon kívül forrásbázisunkat az 
egyesület egyik volt munkatársával készült interjú és az elem-
zés középpontjában lévő Csodalámpa folyóirat számai adták. 
A félig strukturált interjúban a lapot alakító külső tényezőkre 
és belső folyamatokra vonatkoztak a kérdések. A folyóirat el-
nevezéséhez, a szerkesztői gárdához, a szerkesztés folyamatá-
hoz, a lap terjesztéséhez kapcsolódó információk kiegészítet-
ték az eddig gyűjtötteket. A Csodalámpa 1994 és 1999 között 
megjelent lapszámaiból 7 darabot1 sikerült felkutatni. Az újsá-
gok egy része Máté Mihály hagyatékából származik, illetve volt 
amritások is segítették növelni forrásaink számát. 

Az Amrita Orientációs Baráti Kör 
történetének összefoglalása2

A rendszerváltás utáni munkanélküliség mellett tovább ne-
hezítette a kis falvakban élők helyzetét a képzetlenség és az 
infrastruktúra fejletlensége. (Csigi, 2015:26) Az oktatás terén 
is megmutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek miatt, a kisebb 
falvakban élő hátrányos helyzetű  gyerekeknek, akik az adott 
falu iskolájában végezték a nyolc általánost, nehezebb volt be-
jutniuk nevesebb középiskolákba, ahol érettségit szerezhettek, 
ennek következtében tehát hátránnyal indultak a középszintű 
oktatásban. (Csigi, 2015:27)
 Az 1990-es évek közepén jelentek meg azon kezdeménye-
zések, melyek hátrányos helyzetű és/vagy cigány származású 
fiataloknak kívántak segítséget nyújtani az oktatás terén. Ezek 
között említhetjük a Magyarmecskei Általános Iskola törek-
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véseit, melynek tanárai a gyermekközpontú tanulási/tanítási 
technikák használatára törekedtek, valamint a Gandhi Gimná-
zium létrejöttét, mely Európa első cigány nemzetiségi, érettsé-
git adó középiskolája volt. Ehhez a gimnáziumhoz köthető az 
Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület megalakulása is. Az is-
kola dolgozói által szervezett tematikus táborok3 folyamatosan 
kovácsolták össze a leendő egyesület tagjait, az 1994-es tábor 
utolsó napján pedig megalakult az Amrita Orientációs Baráti 
Kör, melyet „harmincegynéhány diák és néhány felnőtt” (Var-
ga, 1999:58) hozott létre. Tagjai azok a diákok lettek, akik élet-
koruk miatt4 nem a Gandhi Gimnáziumba, hanem valamely 
másik pécsi középiskolába nyertek felvételt. A Pécsen tanuló 
fiatalok a tanórákon kívüli idejük nagy részét az egyesületben 
töltötték, akik pedig Pécsre szerettek volna jönni tanulni, a 
hétvégeken vagy a nyári táborok alkalmával vehettek részt az 
Amrita által szervezett programokon. (Csigi, 2015:33–37)
 Az első tanévben az amritás diákok a Gandhi Alapítványi 
Kollégiumában lakhattak, így lehetővé vált a diákok folyama-
tos támogatása a tanulásban vagy azon kívül. Az egyesület 
tagjainak lehetőségük nyílt a tanulás mellett egyéb szabadidős 
programokon is részt venni, mely nagy hatással volt a tagok 
közösséggé kovácsolásában, identitásuk fejlődésében. 1995-
ben elindult az egyesület önállósodása, kiköltözött a Gandhi 
Kollégiumból. Ennek hatására hozták létre az amritás diákok 
számára a Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggon-
dozó Kollégiumot Mánfán, ahol az amritás diákok az otthon-
ra emlékeztető falusi környezetben és családias hangulatban 
tölthették az idejüket iskolán kívül. (Varga, 1999:63) Az intéz-
mény 11 évig működött és több száz hátrányos helyzetű fia-
talt segített a tanulásban. Az egyesület ekkor már olyan fel-
adatokat is ellátott, amelyek meghaladta kereteit. A szervezet 
működésének segítésére jött létre a Galilei Alapítvány, mely a 
szakemberek munkájának szervezését, a tehetséges diákok ki-
választását, illetve a kutatások, szakmai anyagok, illetve köny-
vek megjelentetését végezte. További támogatást nyújtott a 
Soros Alapítvány. (Csigi, 2015:28)
 Az Amrita Orientációs Baráti Kör Egyesület 1993 és 2000 
közötti működése alatt számos hátrányos helyzetű fiatalt tá-
mogatott. Az egyesületet sokszínűség jellemezte, továbbá 
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gyorsan reagált az adott társadalmi problémákra, így hatéko-
nyan tudott segíteni a rászoruló fiatalokon. (Csigi, 2015:42)

A Csodalámpa

Az egyesülethez kapcsolódó diákokkal a szervezet munkatársai 
kezdetben levél formájában tartották a kapcsolatot. Ezekben 
üzenetekhez csatolva juttatták el a táborok vagy kirándulások 
aktuális felhívását, az ezekhez szorosan kapcsolódó feladato-
kat vagy egy-egy iskola felvételi tájékoztatóját. A bekapcsoló-
dó diákok számának emelkedése miatt a kapcsolattartás ezen 
formája azonban nem működött megfelelő hatékonysággal. A 
növekvő létszám, az információk nagyobb mennyiségű továb-
bításának célja mellett a Csodalámpa megalapításakor meg-
határozó tényező volt a diákoknak mint csoportnak a meg-
nyilvánulási szándéka. A közösséggé formálódáson túl további 
fontos cél volt, hogy az információk elérhetőségét megköny-
nyítsék, emberközelivé tegyék. Ne csak egy felvételi tájékoz-
tatót kapjanak az egyesület tagjai, hanem személyes tapaszta-
latokat, lehetőséget a kapcsolatfelvételre egy, a megpályázni 
kívánt iskolában tanuló diákkal. Mindezek segítségével akarták 
az egyesület munkatársai (pl. Keczer Zoltán lapalapító) csök-
kenteni azt a távolságot, ami az egyesülethez csatlakozott di-
ákok és a középiskolai továbbtanulás lehetősége között kiala-
kult. (Varga, 2015)
 Az egyesület elnevezéséhez kapcsolódóan folyóiratuk is a 
keleti kultúrkör részét képező monda alapján kapta a nevét. 
A mesékben felbukkanó Aladdin és a kívánságait teljesítő 
csodalámpája szolgált mintaként. A hátrányos helyzetű, a to-
vábbtanulás lehetőségében sokszor csak reménykedő fiatalok 
álmainak párhuzamát mutatja a lap címe, a segítséget, melyet 
jelen esetben nem a lámpából előbújó csodák, hanem a lapok 
és sorok között megbúvó történetek, gondolatok jelentették. 
(Varga, 2015)
 A Csodalámpa első száma 1994. október 10-én jelent meg. 
A szerkesztői csapatot ekkor még nagyrészt az egyesület fel-
nőtt munkatársai jelentették, azonban a lapban megjelenő 
írásokat az amritás diákok készítették. A későbbiek során fo-
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lyamatosan bővült a szerkesztők5 sora, egy-egy felnőttön kívül 
pedig már a diákok alkották meg lépésről lépésre az adott szá-
mot. (Varga, 2015)
 A kéthavonta megjelenő Csodalámpa kezdeti számainak 
kiadását az egyesület a Gandhi Gimnázium infrastruktúrájá-
ra építve tudta megoldani. Ebben az időszakban kb. 100-150 
darabszámos mennyiségről beszélhetünk, pontos adatokat 
azonban nem sikerült feltárni a forrásokból. Az elkészült lapo-
kat postai úton juttatták el az egyesület többi tagjának. A tény-
leges olvasók számát nehéz meghatározni, hiszen lehet, hogy 
egy faluba csak egy példányt postáztak, azt azonban elolvasták 
többen is az adott településen. (Varga, 2015) A lelkes munká-
nak és a Soros Alapítvány anyagi támogatásának köszönhetően 
az 1997 decemberében kiadott Csodalámpa már országos ter-
jesztésben jelenhetett meg közel 2000 példánnyal. (Pályázati 
anyag, 1999) 1998 tavaszától azonban a pénzügyi források hiá-
nya miatt szüneteltetni kellett a lap kiadását. (Hegedűs, 1999) 
 A lap állandó rovatainak feltárásakor, az egymásra épített-
ség és a folytonosság megfigyelésekor problémát jelentett a 
források kis száma, hiányossága6. Állandó rovatként jelentek 
meg a hírek és a vicc rovat, illetve „Aranka néni levelesládája”, 
melynek szimbolikus értéke volt. A kétirányú kommunikáció 
fenntartására sarkallta az olvasókat. Nem figyelhető meg szi-
gorúan összeállított rovatsorrend, az egyes számok változatos 
és folyamatosan bővülő tartalommal7 jelentek meg. 

Az interkulturalitás jelenléte 

A Csodalámpa számaiban több olyan téma, komponens rajzo-
lódott ki, melyek az interkulturalitás fejlődésében, ezen belül 
is a csoporton belüli és a csoportok közötti kapcsolat erősíté-
sében, a társadalmi nyitottság és az egyéni identitás fejlődésé-
ben segítették az egyesület tagjait.
 Az egyesület egyik meghatározó tevékenysége, a pálya-
orientáció több esetben is felbukkan az elemzett lapszámok 
között, az 1994 októberében megjelent újság központi témá-
ja is ez volt. 10 középfokú intézmény ajánlását olvashatjuk 11 
írásban, melyeket az egyesület tagjai, egyben az adott iskolák 
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tanulói készítettek. A bemutatott iskolák több síkban is a kü-
lönböző kultúrákat képviselték. Az állami intézmények mellett 
helyet kapott egy egyházi középiskola, a Budapesti Református 
Gimnázium, ahol „…az agyadon kívül még a lelkedet is ’edzik’.” 
– írta a szerző, Orsós Miklós. (Csodalámpa, 1994) Egy másik 
találkozási pontot jelent a különböző méretű települések kap-
csolódása. Az amritás diákok közel 70%-a kis- és nagyközség-
ből, és majd 30%-a városból jött8. A bemutatott intézmények 
között budapesti és pécsi iskolák szerepelnek, így a felsorolt 
intézményekben történő továbbtanulás esetén nem csak az új 
iskolatípussal, követelményekkel és diáktársakkal kellett meg-
ismerkedniük a gyerekeknek, hanem az intézmény falain kívül, 
a mindennapi életben megjelenő újdonságokkal, esetleges 
problémákkal is. 
 A különböző kultúrák megismerésének egyik lehetséges 
útja a beszélt nyelveken keresztül vezet. Az újság több szerzője 
is hangsúlyozta9 a középfokú oktatási intézmények bemuta-
tásakor a nyelvtanulás fontosságát, illetve azt, hogy az adott 
intézmény milyen lehetőségeket nyújt ezen a téren.
 A Csodalámpa 1996 áprilisi száma az az évi nyári tábor 
előkészítésében segített, mely a millecentenárium jegyében 
zajlott. A táborba jelentkezéshez szükséges logikai, művelt-
ségi feladatok különböző népcsoportokhoz kapcsolódtak, 
ezek megoldásával lehetett csatlakozni a tábori csoportokhoz 
(szerb, horvát, bosnyák csoport; románok csoportja; cigányok 
csoportja, zsidók csoportja; szlovákok csoportja és németek 
csoportja). A feladatok között található például olyan, mely-
ben a gyerekeknek a magyarul, beásul, németül, szlovákul és 
románul megadott településneveket kellett szétválogatni föld-
rajzi elhelyezkedés szerint, térképen bejelölni azokat, majd 
pedig magukhoz kötni azzal a lépéssel, hogy iskolájukat és a 
következő nyári tábor helyét, Balatonlellét is berajzolták. (Cso-
dalámpa, 1996a:14–15)
 A világban található kultúrák sokszínűségének bemutatá-
sa mellett kikerekedik egy másik, méretében sokkal nagyobb 
gyűjtőpont és cél, a roma/cigány öntudat fejlesztése, a nép-
csoport hagyományainak és értékeinek bemutatása, fenntar-
tása, mellyel a csoport és egyéni identitás erősítését akarták 
elérni. 
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 Egy-egy műveltségi vetélkedőn vagy feladaton keresztül 
földrajzi és időbeli távlatokból közelítve ismerkedhettek meg az 
olvasók a népcsoporttal. A világtérképen kellett megjelölni 10 
olyan országot, illetve települést, ahol romák/cigányok élnek 
(Csodalámpa, 1996b:13), országunkon belül jobban elmélyülni 
például az alföldi cigányok szokásaiban (Csodalámpa,1997b:27), 
megismerkedni a népcsoporthoz kapcsolódó, a történelem fo-
lyamán kialakuló hagyományos mesterségekkel (pl. teknővájás, 
vályogvetők – Csodalámpa, 1997b:13) – mind-mind olyan mo-
mentum, mely pozitív hatást gyakorolt a gyerekek öntudatára.
 Gyakran foglalkoztak az újság lapjain az autentikus cigány 
népzenével. A Kalyi Jag együttessel készült interjúból és a ci-
gányzene világából hozott hírekből (Csodalámpa, 1997b:21–
22) vagy a „Gondolatok a cigány zenéről” című írásból (Csoda-
lámpa, 1998:11) – melyben arról gondolkozik a cikk írója, mely 
zene tekinthető cigány zenének –, a zenekultúrában betöltött 
fontosságáról, annak értékközvetítő szerepéről kaphattak ké-
pet az egyesület tagjai. A zene mint érték, mint összetartó erő 
jelenik meg abban a hírben is, hogy 1996-ban megalakult a 
H3O, az Amrita Egyesület zenekara, melynek „repertoárjában 
főképp beás és lovári cigány dalok szerepelnek, de előadnak 
magyar énekeket is.” (Csodalámpa, 1996b:21) 
 Többször találkozhatunk a cigányokhoz kapcsolódó filmek 
vagy a cigányokról írt könyvek ajánlásával10 az újságban, azon-
ban hangsúlyosabban jelenik meg egy, a beás cigányokhoz 
kapcsolódó hagyomány, a mese fontossága. A lap 1998 má-
jusi számának „Falukép” című rovatában jelent meg egy rövid 
cikk Orsós Jánostól Hidas község mindennapjairól, melyben az 
olvasó elé tárul a mese és a dalok közösségépítő ereje a beás 
közösségben. (Csodalámpa, 1998:8) A lapban megjelent beás 
mesék segítségével pedig a gyerekek maguk is átélhették akár 
ezt az élményt.11 
 A hagyományokkal történő megismerkedést segítette az 
újságban megjelentetett roma/cigány ételek receptjeinek le-
írása is rendszerint Orsós Sándortól. (Csodalámpa,1997b:32; 
Csodalámpa, 1998:32)
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A közösségi identitás erősítése

Az egyesület nem csak programjai alkalmával törekedett a kortárs 
kapcsolatok kialakítására, a közösség építésére, hanem a Csoda-
lámpa szerkesztése közben és az újság tartalmával is ezt a self-
help pedagógiai célt szolgálta. Érdemes felhívni a figyelmet arra, 
hogy a következőkben bemutatott csomópontokban több helyen 
átfedés található a korábbi elemzési szempontban leírt témákkal, 
melyből arra lehet következtetni, hogy az egyesület célkitűzései 
nem elválaszthatóak egymástól, komplex egészet alkotnak. 
 A korábban már kiemelt tevékenység, a pályaorientáció 
és lapszám, a Csodalámpa első száma ismételten fontos sze-
repet kap. Az 1994 októberi számban megjelent ajánlásokat 
maguk az egyesület tagjai, az adott intézmények tanulói írták. 
A személyes leírások, élménybeszámolók, tanácsok nem csak 
az iskolát hozták elérhetővé az olvasó számára, hanem segí-
tettek a kapcsolatteremtésben is. A szerzők baráti és segítő 
sorai („…velem bármikor felvehetitek a kapcsolatot”, „…írj a 
címemre és én megpróbálok segíteni és információkkal ellátni 
benneteket”, „Ha valami kérdésed van, akkor csak fordulj bi-
zalommal hozzám, ha tudok, segítek.” – Csodalámpa, 1994), 
valamint Aranka néni biztató szavai („Számítunk rá, hogy si-
kereiteket látva rengeteg fiatalabb társatok határoz majd úgy, 
hogy gimnáziumban, középiskolában folytatja tanulmányait.” – 
Csodalámpa, 1995:22) hatással voltak mind az iskolaválasztás, 
mind a kortárs kapcsolatok alakulására. A lap több számában 
jelentek meg az olvasóktól érkezett levelek és élménybeszámo-
lók, melyekben örömüket, problémáikat12 osztották meg íróik 
másokkal, kortársaikkal, barátaikkal. Gyakori a levelekben a 
„Kedves Barátaim/Diáktársaim!” megszólítás használata. Mint 
korábban említettük, a források kis száma és hiányossága miatt 
nehezen tárható fel az írások egymásra épülése, folytonossága. 
A kutatásba bevont lapszámok megjelenése közötti hosszabb 
időintervallum ellenére sikerült rábukkannunk egy levél – vá-
laszlevél kapcsolatra. Az első lapszámban kiadott iskolai aján-
láshoz érkezett válaszlevél jelent meg az 1995 júniusi számban, 
melynek baráti hangvételét az alábbi sorok is tükrözik: „Ne 
haragudj, hogy csak most írok, de attól tartok, hogy – sajnos 
– nem találkozunk szeptemberben a Leőwey Gimnáziumban, 
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mert a feladatok helytelen megoldása miatt nem vettek fel. […] 
Ui.: Sok szerencsét a tanulmányaidhoz és a vizsgáidhoz.” (Cso-
dalámpa, 1995:16)
 A közösség hálójának szorosabbá tételéhez hozzátartozik 
a tagokat ért örömök és bánatok megosztása is. Az elemzett 
lapszámokban nagyobb számban fordul elő az örömök leírása. 
Olvashatunk például arról, hogy a ’Holokauszt Magyarorszá-
gon’ című pályázaton általános iskolai kategóriában az egyik 
amritás diák nyert13 (Csodalámpa, 1995:20), de ezt jeleníti 
meg az egyes nyári táborok után megjelent „élménybeszá-
moló-számok” (pl. Csodalámpa, 1997a, 1997b:5) vagy az új 
iskolában indult tanévről készült leírások, az élmények és félel-
mek megosztása egymással (Csodalámpa, 1996b). Az érzelmi 
kapcsolatokhoz – legyen az barátság vagy szerelem – fűződő 
kérdések, kétségek, bizonytalanságok is kirajzolódnak a sorok-
ban, melyekre sok esetben a diáktársak próbáltak választ vagy 
megoldást adni. A lap 1996 novemberi számában „Így vallunk 
szerelmet” rovatcímmel két táborban megismerkedő diáknak 
adtak segítséget az amritások. A beköszönő szövegből kiderül, 
hogy a lapszámban a legjobb írásokat közölték csak, feltéte-
lezhetően több is érkezett a szerkesztőségbe (Csodalámpa, 
1996b:4) Egy későbbi szám lelki rovatában pedig Dr. Titokhoz 
fordulhattak kérdéseikkel az olvasók. (Csodalámpa, 1998:13)
 A szerkesztők megjelentettek amritás munkatársakkal ké-
szült interjúkat is (Csodalámpa, 1997b:12; 1998:2), melyeknek 
közösségépítő szerepe mellett fontos kiemelni az azokban rej-
lő motiváló erőt, példamutatást is.

Összegzés

A tanulmányban bemutatott elemzés két fő szempontból köze-
líti meg a Csodalámpa fellelt számait, teljes mélységében pedig 
nem is meríti ki azokat. Láthatjuk, hogy az Amrita OBK Egyesü-
let által képviselt pedagógiai célok milyen sokoldalúan jelentek 
meg a szervezet lapjában, melyet az amritás diákok szerkesztet-
tek. Kirajzolódik, hogy a szervezethez tartozó diákok identitá-
sának, nyitottságának, én- és csoportképének fejlesztésével, a 
kortárs közösségi kapcsolatok erősítésével is támogatta az egye-
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sület tagjait, akik az Amrita nélkül lehet nem jutottak volna ilyen 
tapasztalatokhoz. Az egyesület munkatársainak támogató tevé-
kenysége (pl. ösztöndíj, pályaválasztás stb.) mellett pedig fontos 
kiemelni a diákok ön- és kortárssegítő magatartását is. 
 A fenti szempontok alapján bemutatott elemzés csak egy 
lehetséges megközelítése a Csodalámpának, azonban a folyó-
irat még több lehetőséget rejt magában. A lapokban megjele-
nő kézi rajzok, az egyesület tagjait ábrázoló fotók vagy a gyere-
kek által írt versek elemzése, a tanulásszervezés technikájának 
részletes feltárása további kutatást igényel.

Jegyzetek

1  A kutatásba bevont lapszámok hivatkozása és megjelenési ide-
je: 1994 – október, 1995 – június, 1996a – április, 1996b – no-
vember, 1997a – augusztus, 1997b – december, 1998 – május.

2  Az Amrita OBK történetéről, szakmai tevékenységéről részlete-
sen írt Csigi Júlia Az Amrita Orientációs Baráti Kör történetének 
és működésének bemutatása című, jelen kötetben megjelenő 
tanulmányában. 

3  A projektpedagógia és az olvasótáborok kapcsolatáról részletes 
bemutatását lásd Gergye Eszter, Laboda Lilla és Pápai Boglárka: 
Az Amrita OBK Egyesület évközi klubéletének folytatása nyári 
olvasótáborok keretén belül tanulmányában jelen kötetben. 

4  A Gandhi Gimnázium hatosztályos érettségit adó intézmény-
ként működött, ezért a nyolcadik osztályt elvégző fiatalok élet-
koruk miatt nem kerülhettek be az iskolába.

5  A kutatásba bevont lapszámok főszerkesztői: Budavári Attila, 
Derdák Tibor, Kalányos Ferenc, Orsós Sándor. A felsorolt szemé-
lyek közül Derdák Tibor tartozott az egyesület munkatársai közé, 
a többiek diákként vállalták ezt a feladatot. A főszerkesztők sze-
mélye annak fényében változott, kinek volt kedve elvállalni az 
adott szám szerkesztésének összefogását. (Varga, 2015)

6   A kéthavonta megjelenő lapnak a kutatás által megjelölt idő-
szakban, a lap szüneteltetését is figyelembe véve kb. 23 száma 
jelent meg. A forrásfeltárás során azonban csak 7 számhoz sike-
rült hozzájutnunk. 

7  A tartalom kialakítását a szerkesztésben résztvevők alakították 
odafigyelve az olvasók kéréseire, valamint saját képességeikre 
és ötleteikre. (Varga, 2015)
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8  Lásd részletesen jelen kötetben az Amrita-tagok a tárdadalmi-
földrajzi térben című tanulmányt (Kőszegi, Kőszegi és Rigó, 
2015).

9  Például a Csodalámpa 1994. október 10-i számában található 
iskolabemutatásokban.

10  Például a Csodalámpa 1997 decemberi, 1998 májusi számában.
11  Például a Csodalámpa 1997 decemberi számának 29. oldalán. 
12  Például egy „Kedves Diáktársaim!” megszólítású levél, melynek 

írója bizonyítványának eredményeiről, a fizika tantárgy okozta 
nehézségekről és a felvételi okozta öröméről ír. (Csodalámpa, 
1995:10)

13  A pályázat felhívása is megjelent a Csodalámpa egy korábbi szá-
mában (1994. 2. szám), a források között azonban nem szerepel 
a megjelölt lapszám. 
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Egy fotóarchívum transzmissziója

A tanulmány célja az Amrita OBK Egyesület képanyagának 
elemzése. A vizsgálat középpontjában a fotóarchívum jelen-
tésrétegeinek feltárása áll Erwin Panofsky ikonológiai inter-
pretációs módszerének alkalmazásával.
 Az elemzés három módszert különböztet meg a kép értel-
mezésének feltárásakor. Az első réteg a preikonografikus leírás, 
ami a tiszta formát veszi figyelembe, és konkrétan a képi ér-
telmezésre szorítkozik. A második jelentésréteg már értelmezi 
a képen belüli és a képek közötti kapcsolatot, amelyet fogal-
makhoz, témákhoz társít. A harmadik jelentésréteg figyelembe 
veszi a belső jelentést és a tartalmat. Ennél a rétegnél már a 
szimbólumok értelmező jelleget kapnak és szintézisből táplál-
koznak. Ahogy Panofsky, úgy a jelen módszer is a gráfia ere-
deti görög értelmezést veszi figyelembe, és az írást mint leíró 
statisztikai módszert használja. A kutatás a három réteget egy 
fenomenológiai alapon nyugvó hermeneutikai megközelítésbe 
helyezi, és egy posztstrukturalista alternatívát kínál fel. A kuta-
tás várható eredménye a szociografikai fénykép dokumentáció 
par excellence látótérbe kerülése. Az archívum egy kötött szin-
tézisen keresztüli értelmezési alternatívának a megjelenése.
 A tanulmány ezen eszközökön keresztül egy szabad értel-
mezést kínál a fotó mint emlék, dokumentum értelmezéséhez.

Mielőtt a konkrét elemzésre rátérünk, röviden áttekintjük és 
bemutatjuk azokat a módszereket, amelyek láthatóvá teszik 
a fotóarchívum metamorfózisát, „induktív-deduktív” játékba 
kerülését. Ezt a kötött játékosságot a gadameri értelmezési ke-
reten belül értem. „Az emberi játékban ugyanis az az emberi, 
hogy a mozgásjátékban úgyszólván ő maga fegyelmezi és ren-
dezi játékmozgásait, mintha célokat követne, például amikor a 
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gyermek számolja, hogy a labda hányszor ütődik a földhöz mi-
előtt elpattanna tőle.” (Gadamer, 1994:31) Ezen keretek között 
működtetem azt az ikonológiai módszert, amit Panofsky a mű-
alkotások interpretációjához hozott létre. „Ma a művészeknek 
három feladatot kell megoldaniuk ahhoz, hogy a látás nyelve 
befolyásolhassa életünk újjáalakítását. Meg kell ismerniük és 
fel kell használniuk a képalkotó rend törvényeit, hogy ez által 
az alkotás ismét egészséges alapokra épüljön. Alaposan el kell 
mélyedniük korunk plasztikai tapasztalataiban, hogy létre tud-
ják hozni a mai tér-idő történések vizuális ábrázolását. Végül 
pedig fel kell szabadítaniuk a teremtő képzelet minden tarta-
lékát, és ki kell fejleszteniük a dinamikus kifejezési formákat, 
azaz a modern, dinamikus ikonográfiát.” – írta Kepes György 
(Kepes, 1975:337). 
 Az ikonográfia a művészettörténet azon ága, amely a műal-
kotások tárgyával vagy jelentésével foglalkozik. Kiszolgáló jelle-
gű tudományterület, mely azt vizsgálja, hogy „bizonyos” témá-
kat mikor, hol és milyen eszközökkel alkalmaztak. Összegyűjti, 
osztályozza az adatokat, de nem tekinti kötelességének az 
adatok eredetének és jelentésének vizsgálatát, elemzését. Az 
ikonológia ezzel szemben egy interpretációs, értelmező jelle-
gű módszer. Az ikonológiai elemzés elengedhetetlen eszköze a 
motívumok helyes azonosítása, a történetek, allegóriák, ábrá-
zolások helyes ismerete. Éppen ezért vizsgálódásunk, az adott 
fotóarchívum jelentésrétegeinek feltárása során a Panofsky-
féle ikonológiai interpretácós módszert fogjuk alkalmazni. 
 Mielőtt rátérnénk a módszerre és annak fogalmára, szük-
séges, hogy megértsük, mi az a jel, mi az a szemiotika. Charles 
Pierce jeltipológiája a következő elemekből épül fel: ikonból, 
amely a hasonlóságon alapult, mint egy fotó a személyi iga-
zolványon, indexből, mely ok-okozati összefüggéseken ala-
pult, mint a távolról látott füst esete, és szimbólumból, amely 
megegyezésen alapult, mint például a nemzeti jelképek. Ezek 
a valódi jelek világában gyakran keverednek, de mégis van do-
minanciakülönbség közöttük. Azonban a jelek tanulmányozása 
ennél jóval összetettebb, melyre a szemiotika tudománya szol-
gál. A szemiotika pontosan jeltudományt jelent. Ennek előz-
ményei már a korai századokban is megjelentek, mégpedig 
olyan módon, hogy például a betegségek tüneteit mint a láz 
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és a köhögés, jelként értelmezték. A mai, modern szemiotikát 
az 1800-as évek végétől, az 1900-as évek elejétől alkalmazzák. 
Ferdinand Saussure nevéhez fűződik, aki a Bevezetés az álta-
lános nyelvészetbe című művében ismertette nézeteit. A nyel-
vészet szempontjából alapozta meg a szemiotikát. Szerinte ezt 
a nyelvészetet, nyelvet egy rendszer alapján kell vizsgálni. Ez 
a rendszer a nyelvi rendszer. Értelmezése alapján a nyelvészet 
a szemiológia része. Ellentétpárokon keresztül vizsgálta a sze-
miotikát, melyek meghatározzák a jelek kapcsolatát. Szerinte 
a nyelvi jel egy jelölőből (hangsor) és egy jelöltből (fogalom) 
áll. Továbbá szembeállította a nyelvet (langue) és a beszédet 
(parole). A nyelvet egy absztrakt rendszerként értelmezte, 
mellyel minden nemzet rendelkezik, míg a beszédet pedig 
egyéni megnyilvánulásként írta le. Egy adott személynek le-
hetősége adódik válogatni azokat a szavakat a szókincséből, 
melyek számára éppen szükségesek, ezzel létrehozva a beszé-
det. A nyelvre az egyén nincs hatással, míg az egyéni megnyi-
latkozásra befolyással vannak a társadalmi hatások. A nyelvet 
az egyéni megnyilatkozásokban szelekció és kombináció által 
alkalmazzuk. Itt fontos még megemlíteni a szintagma és a pa-
radigma kapcsolatát is. A szintagma az érintkezésen alapuló 
dolgokat jelentette, mint például az „egér cincog”. A paradig-
ma azt értelmezi, hogy miként tároljuk a szavakat a memóri-
ánkban. Erre a válasz az, hogy paradigmatikus sorok alapján. 
Ilyen sor például a gyümölcsök neveinek sora: „alma, körte, 
banán” vagy az állatok neveinek sora: „kutya, macska, egér”. 
Ezeket az elemeket asszociáció köti össze, amelyen belül meg-
különbözethetünk hasonlóságon vagy pedig érintkezésen ala-
puló asszociációt. 
 Roland Barthes egy teljesen más nézetet képviselt, amely-
ben a szemiológiát a nyelvészet részeként értelmezte. Szerinte 
az embereket olyan tárgyi rendszerek veszik körül – építészet, 
divat, autók, technika – amelyeket jelrendszerként foghatunk 
fel. Tehát a nem nyelvi természetű dolgok is jelként tekinthető-
ek. A tárgyi rendszerezés mögött a fogyasztás, a fogyasztói tár-
sadalom, tehát a kapitalizmus áll. Ez az ideológia elhiteti, hogy 
a rendszer természetes, ez a világ rendje. A jelt, önmagát jelölő 
és jelölt kapcsolatából és a hozzá kapcsolódó új jelölőből alkot-
ja meg. (Jelölő, jelölt összeolvad + jelölő = jelölt/ konnotáció.) 
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Ez a bizonyos konnotáció Barthes szerint majdnem azonos a 
mítosszal, ami a hamis tudat megjelölésére szolgál a képzelő-
erőnk segítségével. A szemantikai értelmezésmód átvezetődik, 
mint egy „alapként” szolgál az ikonológiai értelmezéshez.
 Panofsky Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a rene-
szánsz művészet tanulmányozásába című művében a kép-
tárgynak vagy jelentésnek három szintjét különbözteti meg: 
a preikonografikus leírást, az ikonográfiai elemzést és az 
ikonológiai elemzést.
 Értelmezése szerint jelentésrétegek társíthatóak a mű-
vekhez, alkotásokhoz. Ezek a jelentésrétegek a következőek: 
preikonografukis leírás, amely nem igényel ikonográfiai is-
mereteket, ez az a helyzet, amikor befogadjuk a látottakat és 
felismerő reakciót hajtunk végre. Ez a szint tárgyi, kifejezés-
beli tárgyi és kifejezésbeli formákra oszlik, melyek együttesen 
a művészi motívumok világát alkotják. Ez nem más, mint az 
érzékelés szintje. A másodlagos vagy ikonográfiai elemzés hát-
tértudást is igényel már a befogadó részéről. A másodlagos 
vagy konvencionális képtárgy abban különbözik az elsődleges 
képtárgytól, hogy az értelem fogja fel, nem pedig az érzék-
szervek. A művészettörténeti attribútumok ugyanazok, csak a 
megjelenítés más. Például Európa elrablása – Tiziano, Rubens, 
Picasso – és annak feldolgozása (azonos ikonográfiai program, 
csak más vizuális megjelenítés). Ez a megértés szintje. A har-
madik jelentésréteg a belső jelentés vagy tartalom, mely egy 
adott korszak, nemzet, kultúra, társadalmi csoport vagy osztály 
vallásos vagy filozófiai magatartásának, szellemiségének alap-
vető jellegzetességét kompozíciós módszereket és ikonográfiai 
jelentéseket jelenítenek meg. Itt az ikonológiai interpretáció 
kap szerepet. A befogadó találkozik a művész stílusával, fel-
ismeri jellegzetes vonásait. Ez különbözteti meg az alkotókat 
egymástól, hiszen megismerjük világnézetüket, egyéniségüket 
és személyes stílusukat. Itt a műalkotás szimbolikus világának 
a megismerése zajlik, ez a szint az intuíció szintje. Az első két 
szint analitikus/elemző jellegű művelet, míg a harmadik szint 
szintetikus művelet. Itt nem elemzünk, hanem összegzünk. 
Ezeket egybeolvasva értelmezzük a képeket. 
 Ennek az elméletnek azonban kritikusai is akadtak, akik 
szerint ez a modell csak bizonyos korszakok alkotásaira vonat-
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koztatva működik, egészen a romantika időszakáig. Individuá-
lis mitológiák az egyén szabad képzettársításaiból is létrejöhet-
tek. Továbbá a modell az absztrakt és geometriai művekben 
sem alkalmazható. A „műveletlen” emberek véleményei nem 
érdeklik az alkotót, többnyire művelt befogadókat képzel el. 
A kérdés itt adódik, hogy az adott fotóarchívum egy tágabb 
kontextusba való emelése milyen képi értelmezéseket tesz 
lehetővé. Lev Manovich szerint a fotó mint kép jövője a mé-
dium flexibilitásában mutatkozhat meg legerőteljesebben. A 
fotó immár központi szerepet játszik az ember életében és egy 
demokratizálási folyamaton ment keresztül.
 A 21. század közepén már az élet mindennapjait meghatá-
rozza a tárgyak óriási tömege és az ember viszonya a tárgyak 
újszerűségéhez. A kiállítási, bemutatási, megjelenítési tér a 
művészet új színtereit hozza létre. A művek áttörik a kerete-
ket, a befogadót intenzívebb aktivitásra kényszerítik, és be-
emelik egy áttranszformált közegbe. Ez a folyamat már a 19. 
század második felében elindul, amikor is új látásmód volt 
kialakulóban. Itt elsősorban Cézanne festészetének mérföld-
kövét említhetjük a denotációt meghaladó látás példájaként, 
amelyben a befogadó feladatává válik a mű önmagában meg-
alapozott összefüggéseinek reprodukálása. Innentől kezdve „a 
képnek azt kell előmozdítania, hogy a néző, miközben a képet 
megtapasztalja, egyúttal saját tapasztalatát és ezzel önmagát 
is új módon tapasztalja.” (Imdahl, 2002:222) A reprezentáció 
ebben az esetben elbizonytalanodik a mű önmagában artiku-
lált szabályai, és a nézők végtelen értelmezés lehetőségei közti 
hasadás következtében. 
 A korai avantgárdtól kezdve a művészet olyan tájakra té-
ved, amit már a hagyományos értelmezési keretek nem tesz-
nek lehetővé. A mű önállóan, a megszokottól eltérően áll a 
világban. Ez a megszokottól eltérő a már létrehozottaktól való 
eltérőséget, valamint egyediséget jelent. A mű a magában ál-
lása mellett a befogadók jelenlétét is tételezi. Ha nincs befoga-
dó vagy ha nincs megőrző, akkor a mű elveszti mű létét.
 A kép kategóriájának segítségével ma már a művészeti pro-
dukciók kis hányada határozható meg. A megjelent új repre-
zentációs technikák alkotásai a hagyományos képi értelmezést 
nehezen engedik meg. A kortárs kultúra egy ikonomán, medi-
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ális közegben burjánzik, ami a kép és a valóság viszonyát egy 
merőben új kontextusba helyezi. Az újabb mediális technikák 
hatásukban összefonódnak a képi művészetekkel és a kultúra 
képszerű formáival. A kép változása magával hozza a látás és 
az érzékelés változását is, valamint egy sajátos tér- és időstruk-
túrát, ami a befogadó részéről egy újszerű kapcsolatot ered-
ményez. A megjelenő képmédiák új vizuális hatásokat hívnak 
életre, a nyugati kultúra képfogalmát olyan mélységig változ-
tatják meg, mint a maga idején a fényképezés életre keltése. 
 A tudomány mint esztétikum szintén előtérbe kerül és 
nélkülözhetetlen részévé válik a szimuláció képi világának. A 
hagyományos világnézeti problémák, megközelítések meg-
rendülnek. A tudományok óriási ismeretet halmoznak fel a 
világról, az emberről, de az emberről magáról alkotott néze-
tek sokszínűsége bizonytalanságot és relativitást szül. „A tu-
dományágak differenciálódásával, egyre erősebb módszertani 
önállósodásával tárgyterületeik is elidegenednek egymástól.” 
(Ritter, 2007:11)
 A tudományoknak nincs egységes felfogása az emberről. A 
tudományok átalakulásából adódóan a technikai konstrukciók 
fejlődésére a különböző művészeti ágak is reflektálnak. Egy 
ekkor megjelenő tudományág például az „imaging science”, 
amely a tudományok nézőpontjából megközelített képi domi-
nancia, képfeldolgozás, -tárolás, -analízis és -megjelenítés kér-
déseivel foglalkozik. A különböző médiumok és technikák ösz-
szeolvasztásával egy multifunkcionális médiahalmaz jön létre, 
ami egy apparatív visszacsatolásban lüktet. A mediális kommu-
nikáció a valóságot mint esztétikai konstrukciót jeleníti meg.
 A 21.században az ember nem egy egységes valóság előtt 
áll, hanem sokkal inkább egy időben és térben kontingens 
mozgás kellős közepén. A középpontos perspektívától egy 
aperspektivikus látásmód felé való elmozdulás csak fokozza a 
bizonytalanság érzetét. 
 A diszkontinuitás a teret, az időt, a mozgást megtöri, és egy 
dekonstruktiv mátrixba helyezi. „Egy új tér – tudatosság buk-
kant fel, erős ellentétben a reneszánsz festészet kedvelt tradí-
ciójával, amely a háromdimenziós tárgyak illúzióját adta egy 
illúzonisztikus térben. A reneszánsz festő a megfestendő jele-
netet egy megváltoztathatatlan, rögzített pontból konstruálta, 
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az enyészpont-perspektíva szabályát követve. De az utakon 
való gyorsítás és az egekbe hatolás a modern embernek meg-
adta az alkalmat, hogy többet lásson, mint reneszánsz előd-
je. Az ember a kormánykeréknél a személyeket és tárgyakat 
gyors egymásutánban, örök mozgásban látja.” (Moholy-Nagy, 
1996:113)
 Paul Virilio kifejti, hogy az az előbb említett rendszerek ha-
tására létrejön a felejtés ipari változata, ami azt jelenti, hogy 
egyre kevésbé emlékezünk az elmúlt eseményekre. Az emlé-
kezethez vezető út egyre kevésbé járható, így az ember elve-
szíti múltját. Egyfajta örök jelenben él. A valós idő, a „világidő”, 
amely a helyi idők helyébe lép, fémjelzi a jelen idő előretöré-
sét a jövő és a múlt rovására. 
 A konstruktivizmusban láthatóvá válik, hogy az ember 
miként alkalmazkodik a felgyorsult állapotokhoz, és már-már 
mérnöki, technikusi vagy építészeti ismereteket elsajátítva 
alakítja munkáját. A műszaki szellemből fogant ember az elő-
állításban és a kommunikáció terén is felül akarja múlni a ha-
gyományos eljárásokat. Ez odáig vezet, hogy az előállításhoz 
egy iparosodott nagyvárosi közeg ad otthont, ahol már a cso-
portmunka dominál.
 A mozgás problémájával a tudomány és a művészet egy-
aránt foglalkozik, s a kettőnek eredményei segítenek az életnek 
egy új szemmel való látásához és megértéséhez. Amit a tudo-
mány precíz kísérleteivel, a tudományos fantázia feltevéseivel, 
elméleteivel kutat (Bergson elméletei az életnek mozgásában 
való szemléléséről, Einstein relativitáselmélete, az idő fogalmá-
nak mint negyedik dimenziónak a három térdimenzióhoz való 
csatolása stb.), arra a művészet a maga módján, ösztönszerű 
megfigyeléseivel talál rá. A modern világ egyik jellemzője a se-
besség, a mozgás. Az élet szinte minden területén megjelenik 
a mozgás, nem véletlen, hogy a film, amely egyik emblemati-
kus példája ennek, a gyorsan pergő képek folyamatként való 
érzékelésére alapozott művészet, az első igazi kinetikus rob-
banás modern korunkban. A filmművészet hatása, kinetikája 
mindenhová behatolt. A vele párhuzamos művészeteket (pl. 
a színházat) alakította át gyökeresen, de minden más művészi 
területet is részben vagy teljesen meghódított. Felgyorsította 
a zenei képsorok váltakozását: a mai ember nemcsak az utcai 
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forgalomban, de immár a hangversenyteremben is ide-oda 
kapkodja a fejét modern művek hallgatásakor. Egész életünk hi-
hetetlen gyorsasággal változik. Az életnek lényegi eleme a moz-
gás, változás, körforgás, amely a tér-idő összekapcsolódása. A 
mozgás, a fény egymásra épül, és egy kölcsönös hatásmecha-
nizmust tételez fel. Ez különösen igazzá vált a fotográfia meg-
jelenésénél, ahol is az egyik a másik nélkül nem jön létre. „A 
látás mozgásban való ábrázolása adva van a tűzijátékról készült 
fényképekben, az égre író repülőgép folyamatos röppályájának 
ábrájában, Muybridge mozgó fényképeiben, valamint az ipari 
idő- és mozgástanulmányokban is. (...) Az eljövendő napokban, 
ha több tudomány és technológia lesz jelen a mindennapos 
rutinban, nagyobb szükség lesz a tér-idő ábrázolására és apró-
lékos elemzésére.” (Moholy-Nagy, 1996:121) A mozgás mellett 
különösen fontos a test mint mozgás. A fotókon a testi kifejezés 
a játékon keresztül mutatkozik meg. (1. kép, a fotókat lásd a 
szöveg végi galériában) 
 A test és a kép szoros összefüggésben áll egymással. A kép 
önmagában nem létezik, kell egy viszonyrendszer, amiben lé-
tezése történik. A kép az ember testét tölti ki, kiszolgáltatva a 
testet a kép okozta idomulásnak, ami egy médiumon keresztül 
nyeri el jelentését. A kép jelenléte a test távollétét feltételezi. 
A kép az emlékezés útján keresztül testesül meg az emberben. 
Az ember hozza létre és az ember jeleníti meg, alakítja és moz-
gásban tartja. „Testünk mindig hordoz egy kollektív identitást, 
mivel egy adott kultúrát képvisel a nemzetiségi hovatartozás, 
az iskolázottság és az adott vizuális környezet által. A reprezen-
táló testek azok, amelyek előadják önmagukat, míg a repre-
zentált testek különálló vagy független képek, amelyek teste-
ket reprezentálnak.” (Belting, 2005, o. n.) A képeknek testekre 
van szükségük, amin keresztül értelmeződnek. A test is lehet 
kép, ami megelevenedik és kommunikál. (2. kép) 
 A kép változása és interpretációja, párhuzamosan alakult 
a testkép fogalmával, a test képi kommunikációjával. „A ké-
pek medialitása a test tapasztalatának kifejeződése” Belting, 
2003:32)
 A képet a befogadó hozza létre önmagában, a befogadó-
ban kijelölődő identitásképző hely és a képek tere kölcsönösen 
egymásra utalódik. Ennek szemléletes példája a film. A test-
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ről alkotott kép fogalma a tudományok előretörésével mint 
szimbolizációs kép beszűkült. A hagyományos képi értelme-
zést egy új váltotta fel, ami a fényképezés létrejöttével erő-
södött meg, amin keresztül a test lenyomatot hagyott maga 
után. „A festészet továbbélt a fényképeken, a filmek a tévé-
ben, a tévé pedig abban, amit ma a vizuális művészetben új 
médiumoknak hívunk. Ez nem csak azt jelenti, hogy a képeket 
a médiumokban észleljük, hanem azt is, hogy a médiumoknak 
a képét észleljük minden olyan alkalommal, amikor a régi mé-
dium megszűnik elsődleges funkcióját betölteni, és ha újból 
szemügyre vesszük, olyan módon válik láthatóvá, ahogy ko-
rábban még soha.” (Belting, 2005, o. n.) 
 Az én-t reprezentáló kép a maga látszólagos realitása he-
lyett valójában az idealizált típust ábrázolja. A természetes, 
kontingens testkép háttérbe szorul, mivel a szociális háló okoz-
ta béklyó szűkre szabja a lehetőségeit.
 A társadalmi tér testképét még a szubkultúrák megjelené-
se is alakította, ami már egy sokkal fókuszáltabb, kötöttebb 
testi megjelenési formát mért a szubjektumra. Az öltözék, a 
testi ékszerek, tetoválás stb., egy életstílushoz való tartozást 
sugalltak (pl. ennek egyik első megjelenése a zenén keresztül 
a ragtime). „A maszkok, tetoválások, öltözködés és viselkedés 
által a testek képeket hoznak létre saját magukról, vagy a szí-
nészek esetében a képekkel másokat reprezentálnak - ebben 
az esetben a teljes és eredeti értelemben vett médiumként 
funkcionálnak.” (Belting, 2005, o. n.) Mindez a teljes 20. száza-
don keresztül végigsöpört, aminek a század második felében 
akadt egy kiemelendő példája, ez a transzvesztiták megjelené-
se Coney Island környékén. 
 Andy Warhol előszeretettel terjesztette és mutatta be 
ezt a helyzetet, amikor a test egy kettős nemet foglal immá-
ron magába, a férfit és a nőt. A test egyfajta átértelmezése, 
az androgün típus megjelenésében nyilvánul meg. Az under-
ground tömegkultúra a test pusztítását, lerombolását helyezte 
a középpontba. (3. kép)
 „Az öltözködéskultúra olyan szélsőségessé vált, hogy min-
denki egy gigantikus performance szereplője, egy kollektív 
műalkotás része lett a szubkultúra szcénájában.” (Klaniczay, 
2001:179)
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 A művészet színtere kitágult és mindenki számára megkö-
zelíthetővé vált. A kultúra a populáris média eszközeit felhasz-
nálta és kimondta, hogy mindenki lehet művész és minden 
lehet művészet. Mivel a szubkultúrák megjelenése is erősíti a 
közösségi élményt, a 20. század embere a vallások kiszorulásá-
val ilyen és ehhez hasonló csoportokhoz fordult. A közösségbe 
bekerülés és az oda való tartozás kerete a rítusok átalakulásá-
hoz is vezetett.
 A rituálék az emberi test legmélyebb kifejezési formáit 
emelik ki és arra fókuszálnak. A testet fizikai beavatkozások 
érik, gyakran próbatételek és beavatások kísérik. Mindez a 
közösség jóváhagyásával történik, amikor is egy testi, lelki me-
tamorfózison megy át az egyén. A rítusok a szakralitástól eltá-
volodtak, de az eredeti formák még mindig tovább élnek. 
 A fotóarchívumban még fellelhető, és számos helyen visz-
szatérő momentum, mint például az álarcba és bő papi ruhá-
ba öltözött fiatalok egészen a görög dráma születésének kez-
deteihez vezetnek vissza, ahol Dionüszosz, a bor, a mámor és 
a termékenység istenének tiszteletére adtak elő kardalokat, 
dithürambuszokat, táncokat. Ebből a vallásos szertartásból, 
egy hosszú folyamat során Thespis, Aiszkhülosz és Szophok-
lész által alakult ki a klasszikus görög dráma. A görög drámajá-
tékokban, tragédiákban kulcsfontosságú szerepet töltött be a 
maszk alkalmazása, melyek a jellemábrázolást, illetve azt tet-
ték lehetővé, hogy a női szerepeket férfiak is eljátszhassanak. 
Jelen esetben az álarc kellően betölti szerepét, ugyanis elfedi a 
képet szemlélő néző elől azt, hogy az egyik maszk mögött egy 
lány rejtőzik. A színház a szellemi élet fontos helyszíneként ki-
emelkedő szerepet töltött be a görög társadalomban, ugyanis 
az emberi sorsokon keresztül az állam nevelő intézményeként 
fontos erkölcsi és politikai eszmét jelenítettek meg.
 Aki a beavatás részese lesz, az „csak akkor válik teljes em-
berré, ha túllép a »természetes« emberléten, és azt bizonyos 
értelemben maga mögött hagyja; mert a beavatás mindenek-
előtt a halál, a feltámadás vagy az újjászületés paradox, ter-
mészetfeletti élményét jelenti.” (Eliade, 1996:176) A közösség-
hez tartozás egyben a többiek kizárását is magával hozhatja. 
Azáltal, hogy a test ilyen szabályozás és korlátozás alá kerül, 
erősödik a testképe és ebből kifolyólag, az identitása. 
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 A tilalmak, tabuk megjelenésével az ember elválik a ter-
mészettől, és ahogy azt Freud a Totem és tabuban írja, ezáltal 
neurotikussá válik. A test korlátozása, a hatalom ilyen mértékű 
beavatkozása az egyén életébe a modern kori civilizáció tüne-
te. „Ha a személy különböző részaspektusai egymással nin-
csenek összeköttetésben, abból a személyiség disszociációja: 
szétlazulása és beteges hasadása lehet. Az integrálóképesség 
azt mutatja: egészséges, normális az én.” (Jung, 1997:61)
 Ebben a folyamatban az ember mint befejezetlen élőlény 
próbálja elhelyezni magát a szocializált „kultúrában”. A test a 
szociáldarwinizmus kialakulása után mint korlát és mint fino-
mítási lehetőség jelenik meg. „Míg a modern társadalmakban 
a testi megmutatkozások (ruházat, testtartás, kozmetikumok) 
döntő fontosságúak a gazdagság és az életstílus jelzése szem-
pontjából, a premodern társadalmakban a test egy fontosabb 
és mindenütt – jelenvalóbb célpontja volt a nyilvános szimbó-
lumoknak, gyakran festés, tetoválás vagy a bőr bemetszése 
formájában.” (Turner, 1997:13)
 A kapitalizmus kialakult életrendje még inkább elmélyíti ezt 
az önfegyelmező, korlátokkal teli életformát. „A nép a húsával 
táplálja az állam puszta berendezését, gépezetét. S a csont-
váz felfalja a körülötte lévő húst. Az állványzat lesz a ház ura 
és lakója.” (Gasset, 2003:147) A civilizált társadalom létrejötte 
elszakította az embert a természettől, és amellett, hogy létre-
hozta az elfojtás jelenségét, egyben megnyitott egy szelepet, 
ami jelentős mértékben a művészeten keresztül ventilálja az 
elfojtás okozta frusztrációt. „A modern kultúrában a szeretet-
gyűlölet viszony dominál.” (Turner, 1997:26) Ahogy Turner írja, 
a felhalmozódott gazdasági fölösleg – amit a kapitalizmus lét-
rehozott – felhalmozott egy szexuális fölösleget is, ami kontrol-
lálja a társadalmat. Amennyiben ez felszabadulna, fenyegetné 
a társadalmi szabályozást. Ez a 60-as években be is következett, 
ahogy „ (…) a racionalitás modernista programját egyre inkább 
elárasztja a „pornó-pop kultúra”, amelyben az ösztönösség vált 
fel minden kulturális alapelvet.” (Turner, 1997:27)
 A tömegkultúra befolyik minden szegletbe, az értékek plu-
ralizálódnak, és az írásbeliség kora kezd letűnni, hogy átvegye 
a helyét a vizuális „kultúra”. „Joel Kovel szerint a reklám lett a 
gyermeki sóvárgás ösztönzője, a szülői tekintélyt az iskola és 
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a tömegkommunikáció bitorolja, a belső élet pedig csak raci-
onalizálva létezik és a személyes kielégülés hamis ígéretével 
párosul, épp ezért tehát ma már a »társadalmi individuum« új 
típusáról kell beszélnünk.” (Lasch, 1996:76)
 A szexualitás forradalma, De Sade újrafelfedezése (főleg 
a francia gondolkodók hatása) a társadalommal szembeni el-
lenállás egyik szimbóluma lett. „Az Eroticismben [Érzékiség] 
(1987) Bataille a kicsapongást, a kihágásokat és az érzékisé-
get ünnepelte, szemben a rend, a szabályozottság és a munka 
polgári erényeivel.” (Turner, 1997:28) Az emancipáció, a fe-
minizmus teret hódított, és azzal hogy igyekezett összemosni 
a nemi identitást, mintegy felszabadította magát a korlátok 
okozta válságból. Ezzel nagyjából egy időben a tekintély, és a 
keresztény, társadalmi objektív normarendszer is összeomlott. 
Ennek az összeomlásnak a következménye, hogy a mágia, a 
kultuszok, a mítosz iránt megnőtt az érdeklődés. 
 Ebben a viszonylagos állapotban az erkölcsök relativizálód-
tak és lazultak. A test mint szépség előtérbe helyeződik, és a 
hangsúly a megőrzésre, és a fenntartásra helyeződik, kitolva 
ezzel a fiatalság időszakát. Az elöregedett test már indexre 
kerül, és viszolyogtatva háttérbe szorul, miközben a populáció 
elöregedése figyelhető meg. 
 Az orvostudomány óriási fejlődésen ment keresztül, ami a 
testrészek újrafelhasználásával, a test gyógyításának, valamint 
idegen anyagok az emberi testbe helyezésének megnöveke-
désével (ld. még klónozás, születésszabályozás, abortusz, eu-
tanázia stb.) nagyon sok filozófiai, és etikai kérdést vetett fel. 
 Emellett új típusú betegségek, mint pl. az AIDS megjelené-
se, már egy új élettani, egészségügyi, társadalmi hozzáállást 
kívánt meg. Nem véletlen, hogy például olyan képzőművészek, 
mint Francis Bacon a beteg, idős testet, a húst helyezi előtérbe 
a munkáiban. „Az ideges, széttöredezett, dekadens test saját-
ságairól szóló elemzés felbukkanását Európában tekinthetjük 
tehát egy szélesebb fin de siécle komplexum részének, amely 
magába foglalta Ausztria antiszemita küzdelmeit, a freudi pszi-
choanalízist, Egon Schiele ideges rángásoktól gyötört testeit, 
az Austrian Saga társaság dionüszoszi művészetét, Baudelaire 
dekadens költészetét és az általános nihilizmust.” (Turner, 
1997:37)
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 A test már az önkifejezés eszköze, a fegyelem, valamint a 
hedonizmus már nem összeegyezhetetlen egymással, és nosz-
talgia alakul ki az emocionalitás, és a spontaneitás iránt. A belső, 
a külső test megjelenésének javítása lett. A vágyak folyamatos 
ingerlése soha nem látott méreteket ölt, és kielégítetlen marad. 
 A reklám manipulatív hatása óriási, már bármilyen ter-
méket összekapcsol egy adott minőséggel, és jelentéssel. 
Gondoskodik a magányos tömegről, a látszólagos szeretet, és 
kényelmet, biztonságot sugároz a reklámozott tárgyak felől. 
„Szorongást vált ki és megnyugtat. Teljesen kielégít és kiáb-
rándít, mozgósít és leszerel. A reklám jele alatt a vágy szabad-
ságának uralmát vezeti be.” (Baudrillard, 1987:209) Az embert 
ráveszi arra, hogy kritikusan szemlélje testét, életstílusát, ez 
odáig vezet, hogy kényelmetlenül érzi magát, ha nem aszerint 
él, ahogy elvárják. A test az öröm hordozója, és minél inkább 
megfelel az idealizált képnek, annál magasabb a csereértéke. 
A képeket összehasonlítják, ami emlékeztet a voltra, a jelenre 
és a még nemre, a szabványra. Ez a kép egy új embertípust 
nevelt ki, a narcisztikus típust, aki szerepet játszik, és a sze-
repe az előadó-művészet. „Az önimádó ugyanis lelki gyötrel-
mei ellenére számos olyan jellemvonással rendelkezik, amely 
előnyös a számára, hiszen a bürokratikus szervezetek ösztön-
zik a személyi kapcsolatok manipulációját, nem támogatják a 
mély emberi vonzalmakat, viszont biztosítják az önimádónak 
mindama elismerést, mely önbecsülése igazolásához szüksé-
ges.” (Lasch, 1996:78) Ezt a Janus-arcúságot kontrolálja a ta-
nácsadók és szakértők nagy létszáma. Ami ettől eltér, mint pl. 
beteg, fogyatékos, azt megbélyegzik és elzárják. 
 Ebben az uniformizáltságban felerősödik a rasszizmus mint 
a testi jegyek alapján történő osztályozás, ami korrelációba ke-
rül lelki tulajdonságokkal és kulturális sajátosságokkal. A test 
szabványosítása egy ideáltípus hangsúlyozásával a totalitárius 
eszmékre jellemző. Az egészséges, kidolgozott test a rendszer 
tömegtermelésének eredménye. Ami nem illeszkedik a képbe, 
azt az ókori spártai módszerhez hasonlóan „levetik” a Taige-
toszról, vagyis a társadalom peremére „kényszerítik”.
 A test folyamatos karbantartása, a prototípustól való el-
térés stigmatizációt szül a társadalom részéről. Ha a testkép 
kontrollja megszűnik, mint például az öregedéssel, betegség-
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gel kapcsolatban, akkor az egyén kiszolgáltatottá válik. A társa-
dalmi szegregáció a külső alapján szerez érvényt jogának. Már 
ilyenkor elkezdődik az élőktől való elszeparálódás. 
 A halál jelensége, valamint a halott témája a 20. század-
ban szintén háttérbe szorult. A halál tabunak számít a modern 
társadalomban. A halálról való hallgatás kényes mivolta a mo-
dern test képébe nem illeszkedik bele, mivel elfelejtődik, hogy 
a halál az élők problémája. Halálról nincs közvetlen tapaszta-
latunk, mivel a tapasztalat határain túlnyúlik. A társadalom és 
annak hatalmi rendszere elnyomja és kontrollálja az ezzel való 
szembesülést. A média minderre rásegít, valamint bagatelli-
zálja és popularizálja ezt a témát. A modern társadalom azt 
a képzetet erősíti, hogy ura a halálnak. A modern technika, 
orvostudomány lehetővé teszi a halál kitolását (kórházak in-
tézményrendszere mint szerelőipar működik, a gépek helyre-
rakják a testi problémákat, fenntartják az életet). A halál a ko-
rábbi társadalmakban személyesebb volt és jobban átitatódott 
szakrális elemekkel, valamint rítusokkal. Ez a 20. századra tel-
jesen átalakul, mind a rítusok terén, mind a temetkezési szo-
kásokban, hogy egy gyors eltüntetés vegye át a helyét, amibe 
nem fér bele a gyász. A mediális közvetítő eszközök a témát 
vulgarizálják, a testet nem mint szentséget, hanem mint tö-
meget ábrázolják. A halál mint zavaró jelenség egy kosárba ke-
rül a betegséggel, a problémával, ami a tökéletes, egészséges 
fogyasztó képébe nem illeszthető bele, ezért elkerülendő. A 
modernkori ember a halálban egyedül marad, magányos lesz, 
mert a társadalom elzárja őt a nyilvánosság elől. A halál be-
állta után a test is csendes magányban hamvasztódik el, hogy 
nyoma se maradjon. A hatalom eltereli a figyelmet a halálról, 
elhiteti, hogy uralja, és azt sugallja, hogy gondoskodik az élet-
ről. A szenvedés, a fájdalom már csak a média világán mint 
szelepeken keresztül áramlik, hogy messze kerüljön az egyén-
től. A halál felé tartó út, az öregség, az agónia, a halott „lét”, 
a holttest, mind-mind a modern társadalom egy elfojtott és 
feldolgozásra váró kérdésköre. (4–5. kép)
 A testről való diskurzust hosszú ideig a karteziánus eszmék 
béklyózták meg. A társadalomtudományok egy széttöredezett 
ember darabjait kutatták, ami tovább mélyítette testkép am-
bivalenciáját.
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 Husserl a fenomenológián keresztül szerzi vissza a tudattól 
elszakadt testet. Merleau-Ponty és Emmanuel Levinas volt az 
a két gondolkodó, akinél már központi helyet foglal el a test 
kérdése, és a testet tették meg a megismerés kiindulópontjául.
 Az elmúlt két évtized során az emberi test a tudományos 
kutatások középpontjába került. E téma felé irányuló tudomá-
nyos érdeklődés szinte beláthatatlanul nagy kutatási területet 
jelölt ki, ahol a vizsgálódások gyakorta átlépnek a hagyomá-
nyos diszciplínák határain, különböző módszerek és szemlélet-
módok összehangolásával próbálják feltárni a különféle korok 
testről alkotott elképzeléseit, a testi megnyilvánulásokat és a 
testábrázolások szimbolikus jelentéseit.
 A testi jel egy olyan csatorna, ami a mindenkori kulturális 
mezőt folyamatosan alakítja, reflektál rá. „Noha a test anya-
gisága – éppúgy, mint a nyelvvé – adott, a lényeges kérdés 
az, hogy miben áll ez az anyagiság, mi módon konstituálódik 
és konstruálódik, és hogyan lehet rá reflektálni.” (P. Müller, 
1993:13)
 A nyugati filozófia történetében, és különösen Descartes-
nál a test elválik az embertől, és egy degradációs, valamint 
elfojtó magatartás áldozatává válik. „A kihívás és a botrány 
tulajdonképpen abban áll, hogy noha a test beszél, maga a 
test elbeszélhetetlen.” (P. Müller, 1993:15) A modern szem-
lélet a műalkotást és ezzel egyidejűleg a testet is egy zárt, 
elkülönített rendszerben kezelte, ami egy önmagába folyást 
eredményezett, vagyis bezárult és megmerevedett. Az erre 
reflektáló posztsrukturalista elméletek már kitörtek ebből a 
homogén közegből, és nem egy elkülönített térben kezelték 
a műalkotást. A műalkotás és a test ekkor belehelyeződik a vi-
lágba, része annak, nem lehatárolt, át- meg átfolyik egymásba, 
töredezett, és soha nem befejezett. „A test (működésében, 
megnyilvánulásaiban) tehát nem szakadatlanul teátrális – ha 
az volna, nem is lehetne erre a vonására reflektálni, viszont 
a teatralitás, mint jelenség, mint megnyilatkozás feltételezi az 
emberi testet.” (P. Müller, 1993:18)
 A test szerepének alárendelt helyzete már Platón Phaidon-
jában megjelenik. A lélek a szellemmel azonos, és halhatatlan. 
A test az érzékeléssel azonos és halandó, mintegy szemben 
áll a lélekkel. (6. kép) A sztoikusok „(…) feltételezik, hogy csak 
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testek képesek hatni, illetve hatást szenvedni. Ezért a lelket 
testnek tartják, sőt az erényeket is a materiális lélek diszpozí-
ciójaként értelmezik.” (Filozófia, 2007:175)
 Descartes-nál a szellem kiemelődik a természetből és füg-
getlenedik a testtől. A test mechanikus jellegű lesz és tárgyi-
asul, elveszti szubjektív mivoltát. Csak a gondolkodó én, ami 
biztos alap, a többi ki van téve a tévedés veszélyének. A test 
csak mint a tudományok számára kínálkozó lehetőségként 
adott, és a gondolkodó énnek nincs szüksége rá, mert a megis-
merést a szellem hozza létre.
 Egy kis kitérő: Nietzsche a karteziánus gondolkodást meg-
bomlasztotta. Nietzsche szakít a descartes-i dualista felfogás-
sal, mivel az a test leértékeléséhez vezet. Nála eggyé válik a 
kettő, sőt a lélek a test egy aspektusa lesz. Rámutatott, hogy 
a művészi élmény nem annyira az ész semleges szemlélődé-
se, mint inkább test érzéki és erotikus reakciója. A dionüszoszi 
mámor nem racionális élmény volt a görögök számára, hanem 
érték, ami a későbbi társadalmakban kiveszett és a civilizáció 
okozta korlátok közé szorult. A szókratészi ember racionalitása 
az emóciót háttérbe szorította, amit Nietzsche úgy próbál újra 
visszahelyezni a pozíciójába, hogy a művészi kreativitásra he-
lyezi a hangsúlyt. A művészet elragadtatása a modern fegyel-
mezett kultúra ellenszere, és megköveteli az értékek átértéke-
lését. Az ember a technika által alakítja át a természetet, de 
minden egyes megszülető ember elszenvedője is ennek, ezért 
egy új emberre van szükség, egy Übermenschre. A művészet 
az akarat aktivitása, az élet affirmatív teremtő megélése, az 
igazság láttatása a „hazugságok” által. A modern gondolkodás 
sok esetben Nietzschén keresztül tárgyalja a test társadalmi 
szerepét, és annak megnyilvánulását. 
 A 30-as évektől a francia filozófia szakítani akar a meg-
merevedett kartéziánus filozófiával, és a fenomenológián ke-
resztül a test kérdését újra előtérbe helyezi. A fenomenológia 
az individualizmus, és a tudatfilozófia kritikájából indul ki, és 
Husserl filozófiájából kiindulva a reflexió előtti tudat konkrét 
megjelenését tartották szem előtt. 
 „Husserl hangsúlyozza, hogy a test a térbeli és időbeli tá-
jékozódás középpontja, s hogy ezzel összefüggésben a testem 
helyét, helyzetét szabadon megváltoztathatom, de magát 
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a testemet nem áll módomban megváltoztatni.” (P. Müller, 
1993:26) Az én nem egy zárt térben helyezkedik el, hanem a 
nyitott másik ének felé. (7. kép) Az alter ego olyan tapasztalat-
tá válik, mint az én. A másik tapasztalata nem egy közvetlen 
tapasztalat, hanem olyan közvetett intencionalitás, ami tes-
ten keresztül érhető el. A másik testén keresztül fedezem fel 
a benne levő egót. Ebben a felismerésben a test kettősségét 
ismeri fel Husserl, és az eleven, szubjektív testet (Leib) a fizikai 
testtől különbözteti meg. A testem lehet szubjektív és objektív, 
idegenszerű. (8. kép) Az interszubjektivitás a test viselkedésé-
re adott reagálás csatornáján keresztül adott. A másik idegen-
szerű marad, de a tapasztalatomhoz valami többletet ad. Kér-
dés hogy az ego, és az alter ego meg tudja-e ismerni egymást, 
úgy hogy megőrzi szubjektív személyes én-szerűségét. Husserl 
próbálja elkerülni a szolipszizmust, és az én mint szellem csap-
dájából kikerülve hidat szeretne verni a másik én-je felé.
 A test az észlelés közege, központi helyet foglal el. Nor-
marendszerrel bír és a személyes, társadalmi élet fejeződik ki 
benne. Fenomenológiai tapasztalat egy szubjektív tapasztalat, 
az öntudatból indul ki, ami reflektál a világra, mint egy helyre, 
amibe belefeszül. Mindez testileg adódik, mivel az az elsődle-
ges a priori világban – benne-lét. 
 Merleau-Ponty a tapasztalat reflexivitás előtti állapotát ku-
tatta, és ezért kiemelt fontosságú lett nála a testiség kérdése. 
Az észlelés az elsődleges viszony a világgal, ami még nem egy 
intencionális aktus, hanem egy elsődleges tapasztalati mező. 
„A dolgok és a test viszonya különleges, teljesen egyedi: tes-
tünk idézi elő, hogy olykor leragadunk a látszatoknál, de neki 
köszönhetjük azt is, ha néha mégis sikerül eljutunk maguk-
hoz a dolgokhoz. Testünkből származik a látszatok zsongása, 
de ugyancsak a test az, amely véget vet a hallucinációknak és 
belevet a világ kellős közepébe.” (Merleau-Ponty, 2007:20) Az 
észlelés világa nehezen bomlik ki, mert elfedi a tudományok 
okozta előítéletek világa, ami egy késznek tűnő hálót fon az 
ember köré. 
 A test belehelyezkedik a világba, és kitölt egy teret, ami 
egy eredeti tapasztalat, az észlelés maga. Elsődleges kifejező 
ereje van, minden értelmi alkotás eredete, valamint szimboli-
kus tartammal bír. A test mindig az én saját testem, és ebből 
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kifolyólag a tárgyiasultságát veszíti el. A test a teljes ember, 
amin keresztül viszonya van a világhoz, és a valóságról való ta-
pasztalata is a test által szituálódik. Mindig az egész testtel ér-
zékelek, minden érintés, minden hatás az egész embert érinti. 
 A világba belevettetett test nem abszolút, hanem egy fo-
lyamatos dinamikus megértést feltételez. A test a térben és 
időben a változások közepette észleli a világot, és önmagát. 
Önmaga is a folyamatos elmúló jelen minden pillanatában 
más és más. 
 A testkép egy állandó változáson és alakuláson megy ke-
resztül, mivel testek aurája tapad egymáshoz, és így értelmezi 
a világát, és értelmeződik a világban. De nemcsak az én értel-
mez, hanem az én is kinyílik a világ felé, és megnyitja magát 
a másik számára. „Nincsen külön Önmagáért-való, Más szá-
mára való- csak egymás színeként és fonákjaként. Ezért képe-
sek összekeveredni egymással: introjekció-projekció. Valahol 
előttem húzódik az a vonal, vagy inkább engem a másiktól el-
választó felület, ahol megtörténik az én és a másik, illetve a 
másik és az én közötti átfordulás.” (Merleau-Ponty, 2007:294) 
Az én nemcsak passzív, hanem aktív, hatással van a külvilágra, 
nemcsak látható, hanem látó is. Kifejezi magát, médium a kül-
ső és a belső között. 
 A megtestesült személy „érti” (értelmezi, egy közös meg-
egyezésen alapuló jelentéstartományban) a másikat, de mégis 
a test a vágy titokzatos tárgya marad. „(…) az ember tükör az 
ember számára. Maga a tükör az egyetemes mágia eszköze, 
mely a dolgokat átváltoztatja látvánnyá, a látványt dolog-
gá, engem másikká, a másikat magammá.” (Merleau-Ponty, 
2002:60)
 Saját képem mutatja meg, hogy ki vagyok, valakivé válok és 
egyben elidegenedek önmagamtól. A tükör az, ahogy mások lát-
nak, és az én mint tükör, amit mutatok másnak, hogy lássa önma-
gát. A nyelv a tükröződés, amiből kiindulva meghatározódik a test 
és a testek közötti viszony, de a kimondhatatlanság, a gondolat 
nyelvvé alakítása, valamint annak testi kifejezése töredezett, és 
esetleges. A művészet az, ami betöltheti legtulajdonképpenibb 
módon az észlelés világát és bomlasztja az esetlegességet. A mű-
vészet kitölti a törésben felfedezhető réseket, valami újat láttat 
és ezt közli, valamint gazdagítja a már ismertet.
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 Emmanuel Levinas aki az ontológia meghaladását tűzte 
ki célul, a Jó ideáját tartja elsődlegesnek. A világ különbözik 
az Én-től, de a tudat tárgya marad. Ami a leginkább különbö-
zik, és nem válik a tudat tárgyává, az a Másik. A Másikkal való 
viszony, arca, jelentése válik a megismerés kiindulópontjává. 
„(…) úgy jelenik meg a Másik mássága, hogy megőrzi abszolút 
alteritását, vagyis nem válik függővé semmilyen transzcen-
dentális éntől és semmilyen ontológiai totalitástól.” (Filozófia, 
2007:1048) Az arc tapasztalata ilyen tapasztalat, ez az, ami ki-
fejez és feltárulkozik. Ez az arc a Másik arca, amin keresztül az 
ész kifejeződik, és a végtelent nyitja meg. 
 A test nála lakhely ahová behúzódik, és világ, ami a munka 
révén kiteljesedik. (Ha világot alakít ki, akkor szabad lehet.) Az 
élet a testi hatások átjárhatósága, ami a pusztulás felé halad. A 
test mintha leszakadna a fejről, mert az arc előtérbe helyezése 
mellett „(…) testnek lenni egyfelől annyi, mint önmagától függe-
ni, önmaga urának lenni, másfelől a földön tartózkodni, a más-
ban lenni, és ennél fogva a testben eltorlaszolódni.” (Levinas, 
1999:135) A függésből ki lehet kerülni, eltávolodni tőle, ami le-
hetővé teszi, hogy egy autonomikus közegbe helyeződjön. 
 A Máson keresztül visszatér az én önmagába, ahonnan ki-
tekint, és amiből merítkezik. Az én begyűjti a munka által az 
ismereteket, magáévá teszi, lakhelyt kínál neki. Itt lakozik a 
tudat, ami a hatások befogadása után alakítja magát és válik 
öntudattá. Belemerül az élvezetbe, visszatartja azt, és reflektál 
erre, ami már a tudat kettősségének képessége. Mivel a világ, 
és a Másik hatása alatt áll a test, ezért a szabadsága megkér-
dőjeleződik. Folyton visszahúzódik önmagába, hogy megvéd-
je magát. „Szabadnak lenni annyit jelent, mint felépíteni egy 
világot, ahol az ember szabad lehet.” (Levinas, 1999:136) Ezt 
a világot a test a munka által hozza létre, kapcsolatban áll a 
dolgokkal mint egyike annak. 
 A tudat nem inkarnálódik, hanem már eleve lakozik a test-
ben, mintegy meglapulva a jelen befejezetlenségében, a jövőt 
hozza létre, ami soha nem lesz teljes. A tudat belakja a laká-
sát az adott jelenben, az idő tudatának figyelembevételével. A 
lakhely mindig adott, csak az idő változása, ami szétbonthatja 
ezt a „biztonságot”. Csak azt tudhatjuk, hogy egyszer elfogy az 
idő, amire a test érzelmileg reagál. 
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 A haláltudat, a vég egy távoli jövőben fog elérkezni, ami 
szorongást szülhet. A munka révén megvédi az ember ön-
magát, lehetőségeit kitágítja, felvértezi magát a múlandóság 
ellen. Amit először a kezével tesz meg, mert adottságaiból 
ez adódik. „Akarni annyi, mint megelőzni a veszélyt. Felfog-
ni a jövendőt pedig annyit tesz, mint elébe menni. Munkál-
kodni nem egyéb, mint késleltetni az akarat meghiúsulását.” 
(Levinas, 1999:137)
 A test munkára képes, amiként is alakítja, formálja magát, 
hogy lakhelyét bebiztosítsa, ahonnan kitekint vagy ahová a 
vendégeit fogadja. Ez a biztonság akkor inog meg, ha vendég 
érkezik a házhoz. A vendég látja a lakást, a lakozást, és a pil-
lantása szétrombolja ezt a biztosnak tűnő világot. Feltárul egy 
elégedetlenség a hasadékban, és a lakó felfedezi önmagában 
a vágyat. A soha nem kielégülő, az örök éhség állapotát, ami 
az éhezéssel erősíti magát. „Ennek, a Másik arca előtt való 
jelenlétnek következtében az ember nem hagyja magát meg-
téveszteni élőlényi mivoltában elért dicsőséges diadala által, 
és az állattól elkülönülvén megismerheti a különbséget lét és 
fenomén között, felismerheti fenomenalitását, teljességének 
hiányosságát, amely nem alakítható át szükségletekké, és a 
teljességen és az ürességen túl lévén, nem tud betöltődni.” 
(Levinas, 1999:149) A vágy végtelen, de vajon nem válik ego-
izmussá? A szeretet mennyire lehet kölcsönös, és mennyiben 
bomlik egymásra a két világ?
 Michel Foucault a testet a történelembe, társadalomba 
ágyazva vizsgálja. „A test: az események lenyomatának felszí-
ne (jóllehet a nyelv rögzíti, és az eszmék feloldják ezeket az 
eseményeket); a test a szubsztanciális egységként tételezett 
Én felbomlásának központi helye; a test a folytonosan szétfor-
gácsolódó entitás. A genealógia tehát a származás elemzése-
ként az emberi test és a történelem metszéspontjában születik 
meg. Ki kell mutatnia, hogy a test át van itatva történelemmel, 
ez pedig roncsolja a testet.” (Foucault, 1998:80) A test válto-
zó, átmeneti, decentralizált, és ki van téve a történelem önké-
nyének. Az egyén események sorozatát éli meg a történelem 
reális mezejében, ami korlátokat és szabályokat állít fel szá-
mára. Az ember a hatalom kiszolgáltatottja, aki egy folytonos 
kontroll alatt éli életét. A történelem apró darabokra szedi az 
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egyént, mert úgy interpretálja magát, mint az igazság ismere-
tének feltétlen orákuluma. 
 Foucault megfordítja a platóni kijelentést, és azt mondja, 
hogy a lélek a test börtöne. A descartes-i kritikából kiindul-
va elemzi a fenomenológiát, és megpróbál rámutatni annak 
zsákutcájára, valamint pozitív hozományára. Ő is rámutat arra, 
hogy a fenomenológia újra felfedezte az emberi testet, „azt a 
látszólag tehetetlen kiterjedést, amelyben a gondolkodás fog-
laltatik, egy elgondolatlant, amelyet szőröstül-bőröstül tartal-
maz, ám amelyben maga is fogva van.” (Foucault, 2000:365) 
Ez az elgondolatlan, nem az emberben van magában, hanem 
mellette a Másik. Mindig ott lappang körülötte elidegenedése 
okán, és várja, hogy felfedezze önmagát. 
 A modern embernek már nincs kategorikus imperatívusza, 
és önmaga magányos csöndjében van tehetetlenül távol az 
öntudattól. A modern ember „mihelyt gondolkodik, sért vagy 
kibékít, közelít vagy távolít, megszakít, szétválaszt, összeköt, 
vagy ismét összekapcsol; nem tehet egyebet, mint felszabadít 
vagy rabszolgává tesz”. (Foucault, 2004:191)
 A testet és a lelket folyamatos erőszak éri az elnyomó ha-
talmi rendszerek által. Így a test kívülre kerül, elszigetelődik, 
társadalmi látványossággá degradálódik. Foucault szerint a 
19. századra eltűnik a test büntetésének nyilvánossága. A test 
megalázása, kínzása, megölése a teatralitás hálójából kikerül. 
Egy zárt intézmény keretei adnak „otthont” a kirekesztettek-
nek, ahol már módszeresen, nagy felügyelet alatt teljesen el-
zárva tartják őket. A büntetést felváltja a fegyelmezés, az ura-
lom és a módszeres manipulatív átnevelés. Ennek hátterében 
nem az egyén gyógyítása, a társadalomba való újbóli integrá-
lása volt az elsődleges cél, hanem hatalmi érdekek, politikai 
megfontolások álltak mögötte. 
 A hatalmi rendszer kiépítésének kapcsán kutatja az elme-
betegség intézményesülését, aminek megjelenésével a test 
elszigetelődik, idegenné válik. Az egyik jellemzője, hogy a be-
teget megfosztják a szabadságától, és egy természetes úton 
gondnokság alá helyezik, vagyis sokkal humánusabban kezelik. 
„Az elmebeteggé nyilvánítás [= az elidegenítés] másik formája 
ezzel szemben egy tudatosuláshoz kapcsolódik, melynek ré-
vén a bolond a társadalom szemében idegen lesz a saját ha-
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zájában. Nem mentesül a beszámíthatóság alól: – legalábbis 
cinkos rokonítások és közelítések formájában – erkölcsi bű-
nösséget aggatnak rá, s a Másiknak, Idegennek, Kitaszítottnak 
nevezik ki.” (Foucault, 2004:191) Aki bekerül az elmegyógyin-
tézetbe, az elveszíti emberi voltát, és mint az állatkertben az 
állatokat, lehet vizsgálni és nézegetni. 
 A hatalom alapjainak lokális kontroll alá helyezése, és ki-
dolgozása, lehetővé tette a későbbiekben egy globális fel-
ügyelet kidolgozását és egy rendszer működtetését. Az intéz-
ményesülés hatalmas méreteket ölt, és áthatja a társadalom 
szinte minden szegmensét, így az ellenőrzés is általánossá, és 
elfogadottá válik. Ahogy ez az intézményrendszer kialakult, 
és szabályozhatóvá vált, elkezdet profitot termelni a hatalom 
gyakorlóinak. 
 A test lehetőséggé vált, úgy alakítja, változtatja a saját ké-
pére a társadalom, hogy a megfelelő munkaerő váljék belőle. 
Ennek alapján szituálódik, és ez válik értékmérővé. Az intéz-
mények az egyén viselkedésének megfigyelése és elemzése 
alapján alakították ki a működési törvényeiket, építették ki ha-
talmi rendszerüket, amely mentén kontrollálták a megfigyelt 
egyént.
 „Nemcsak a teret osztják fel, hanem az időt is (szigorú 
napirend formájában), rögzítésre és betanításra (idomításra) 
kerülnek meghatározott mozdulatsorok (például a katonai 
alaki szabályozás formájában, amely a lépéseket, gesztusokat 
koreografálja), előírják a testnek és a tárgyaknak a kapcsoló-
dási formáit. A test fegyelmezésének folyamatában alakul ki a 
gyakorlás technikája, amely feladatokat kényszerít rá a testre.”  
(P. Müller, 2009:48) A hatalom ereje olyan mértékűvé válik, 
hogy az szinte minden egyes emberre kihat és a részévé válik. 
 Ekkor a nézést, a szemlélődést felváltja a hatalom részéről 
a megfigyelés mint szemmel tartás. Ezzel elveszti az ember az 
önmagát, és illeszkedni, igazodni kényszerül, hogy megfeleljen 
a „szemnek” mint hatalmi gépezetnek. 
 A megfelelés alatt egy új ön- és testkép alakul ki, ami már 
a szexualitás kérdését is felveti. A 18. majd a 19. században a 
szexualitás a nyilvánosság tekintete elé kerül, és intézményes 
keretet kap. „Hatalom és szexualitás között nem is lehetséges 
más viszony, csakis negatív jellegű: visszautasítás, kirekesztés, 
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eltaszítás, korlátozás, elhallgatás vagy elkendőzés.” (Foucault, 
1996:85) A hatalom a szexualitást kontroll alatt tarja és kijelöli 
annak határait. A hatalom a tiltások által szabályozza a szexu-
alitást, ami generálja az elfojtás valószínűségét. A szexualitás 
kérdése tabuvá válik a magánéletben, csak bizonyos hatalmi 
technikák engedik meg a ventilláció lehetőségét. Mindezt egy 
nagyon erős szabályrendszerrel átitatva, mint például a ke-
reszténységben. A keresztény vallásban a szexualitás nagyon 
erős tabu és szabályozás mellett működik. Egyik ilyen kontrol-
lált szelepe a gyónás. A gyónás alkalmával az egyén, aki felte-
hetőleg bűnös, a szexualitás kérdését felvetheti, amire kap egy 
útmutatót és „jó” esetben feloldozást. 
 Említendő még, hogy az orvostudomány és főleg a pszi-
chológia is a megfigyelés tárgyává teszi az embert és kijelöli 
a határait. A polgárosodással egy időben a szexualitás kikerül 
a budoárok zárt világából, és közszemlére kerül. A társadalmi 
térben, a nyilvánosság előtt alakul a testképzés, és így maga az 
identitás, a szubjektum. „A társadalmi nem oly módon létezik, 
hogy performatív aktusok formájában az emberek kivitelezik, 
végrehajtják saját társadalmi nemüket. Ugyanakkor ezek a 
performatív aktusok csak a test révén jut (hat)nak kifejezésre, 
vagyis a test az a középpont, amely magába gyűjti, és amely 
performálja, megjeleníti, kifejezésre juttatja az ént.” (P. Müller, 
2009:52)
 Az új tudományos diskurzusok is bekapcsolódtak az igaz-
ságszolgáltatás és a büntetés folyamatába. Immár a büntetés 
bizonyossága, nem pedig a kínzások és kivégzések borzalmas 
látványa volt visszatartó hatással. A test eszközszerűvé vált, a 
büntetés új célpontja pedig a lélek lett: a test korlátozása az 
egyén elzárásával és kényszermunkára kötelezésével, az éle-
lem adagolásával, a szexuális vágyak kielégítésének megaka-
dályozásával büntetett, amely a testet és a lelket egyszerre töri 
meg, és ekkor már a lélek válik „a test börtönévé”. A test felszí-
nének megbontása, belső rejtélyeinek felfedezése és integri-
tásának nyilvános feláldozása fontos előzménye volt a modern 
ember testéről kialakított képnek: egyrészt kifejezte a test sé-
rülékenységét és a hatalomnak való kiszolgáltatottságát, más-
részt pedig lehetővé tette az orvostudomány fejlődését. Az 
ember a folyamatos megfigyelés és értelmezés célpontja lesz. 
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Az ember életének minden területét szabályok veszik körül, 
ami felügyeli, kontrolálja a test működését, és ebben a szociá-
lis hálóban az egyén reagálása, az „önmagáról való lemondás” 
válik mérvadóvá. 
 Az emberi test állandó változásban, alakulásban lévő or-
ganizmus. Minden egyes pillanatban mássá lesz, önmaga által 
önmagában folyamatosan megszületik. Soha nem teljes, soha 
nem kész. Egyedül a halál az, ami megállítja ezt a folyamatot, 
és egy „állandóság” illúzióját keltve beteljesülésként hat. A 
test már kiszolgáltatott állapotban van, felhasználható, alakít-
ható, tartósítható, vagy az enyészet áldozatává válik. A még 
élő test ellenszegül eme kiszolgáltatottságnak, és nem engedi, 
hogy műalkotássá váljon. 
 A 20. század mediális kultúrája, az absztrakció kiteljesedé-
se az élő testet még inkább elidegeníti magától és a másiktól. 
A test elér egy olyan szintű absztrakciót, hogy a valóságtól el-
távolodva feloldódik a medialitás folyományaként létrehozott 
képekben. Ekkor test közelsége, az érintés intimitása elillan a 
medialitás látszólagos közelsége illúziójában. „Az emberi test 
[Körper] ugyanis nem a digitális képeket eredményező egyre 
nagyobb absztrakciók által fogja megközelíteni azt az isteni 
testet, amely még megdicsőült állapotban is »hús« és élő or-
ganizmus tudott maradni, hanem akkor, ha úgy hozza újra és 
újra létre testét [Körper], hogy közben nem felejti el lényegi 
sajátosságát: a test vagyok [Leib-Sein] és a testem van [Körper-
Haben] dialektikáját, illetve az élő organizmus tudatosságát.” 
(Fischer-Lichte, 2009:129) 

 Erre reagál a performance művészet úgy, hogy az emberi 
testet a maga esendőségében, betegségében, szenvedésében 
ábrázolja. Mindezt az egyszeriség és eseményszerűség kihang-
súlyozásával teszi, hogy mindezzel reagáljon a medialitás okoz-
ta absztrakt reprodukciók elidegenedett világára. 
 Ezt jól ábrázolják azok a fotók, ahol a zsidó vallási szertartá-
sok megjelenítése történik. 
 A fotón három fiatal áll egy gyertyákkal díszített kis asztal 
körül, melyen egy tekercs és néhány könyv hever. (8. kép) A 
kipát viselő fiatalok a tekercsen található szöveg felolvasásá-
val és tanulmányozásával egy zsidó vallási ceremóniát eleve-
nítenek meg. A kis sapka (héberül kipá), a tálit, a tekercs és a 
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gyertya fontos szimbólumként jelennek meg. A kipá (nőknél 
sál) viselése a zsidó kultúra sajátossága. A zsinagógába vagy 
zsidó temetőbe lépők számára kötelező a kipá viselése, ugyan-
is ez a tiszteletadás jele. A szigorúan vallásos zsidók állandó-
an, étkezés és alvás közben is viselik. A zsidó kultúrában jól 
ismert vallási jelkép a tálit (jiddisül talesz), amely a vallásukat 
szigorúan gyakorló zsidó férfiak mindennap magukra öltenek, 
miközben a reggeli imát, a sachritot elmondják. A tekercs a 
zsidóság szent könyvét, Mózes Tóráját jelképezheti számunk-
ra; a vallási szertartások bensőséges hangulatát az asztalon 
látható hét gyertya idézheti fel emlékezetünkben. A rítusok 
fontossága abban rejlik, hogy nemcsak egyben tartja, hanem 
együttműködésre készteti a közösség tagjait. (7. kép) A rítu-
sok sokszor az emberélet jeles eseményei köré épülnek, mint 
például a születés, házasság, halál. Ha a vallási rítusokra külső 
szemmel tekintünk, akkor azt sokszor irracionális cselekvés-
sornak láthatjuk. Mivel a rítusok fontos elemét képezi az ének, 
a zene és a tánc, így a történelem során nagy szerepük volt a 
művészetek kialakulásában. 
 A fiatalok előadásukkal a zsidó vallási szertartásokat akarják 
megismertetni többi társukkal. A zsidó kultúrában a szertartások 
alkalmazása és gyakorlása igen fontos, ugyanis elősegíti a múlt-
hoz való kötődést. A fiatalok ezen tevékenysége, mely során fel-
elevenítették a zsidó vallási szertartásokat, lehetőséget adott szá-
mukra arra, hogy egy merőben új kultúrát ismerjenek meg. Ezt 
hasznos tudásként alkalmazhatták a későbbiekben. A különböző 
kultúrák sajátosságainak megismerése egyrészt új ismeretek el-
sajátításának lehetőségét, egy szélesebb látókört biztosíthatott 
számukra, másrészt ezáltal ráláthattak saját kultúrájukra is.
 Az itt és most, az örök változó jelenben, az elmúlás, a ki-
szolgáltatottság jelenítődik meg egy reális térben, amikor a 
test a testnek feszül. Az együttes testi jelenlét fokozza a hatást, 
rákényszeríti a befogadót az ott jelenvaló-létre, benne állván a 
létrehozóval együtt erőteljesebben transzformálódik az aura 
burka alatt. „Míg ugyanis a jelenlétben az emberi test anya-
giságában, energikusságában, élő organizmusként is, sőt leg-
inkább így mutatkozik meg, addig a technikai és elektronikus 
médiumok az emberi test anyagtalanítása és testetlenítése so-
rán keltik a jelenvalóság látszatát.” (Fischer-Lichte, 2009:141) 
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 A performance-nál nincs színészi játék, nem azonosul a 
befogadó az alkotóval, mégis átéli (sem színházi, sem színészi 
értelemben) az akciót, de nem azonosul vele, nem oldódik fel 
benne. A befogadó résztvevője az eseményeknek, ahol is nem 
„eljátszás” van, mimetikusan, hanem a reális valóság csapja 
szembe a nézőt. 
 Ahogy a beavatással kapcsolatban írja Mircea Eliade, a 
szertartás „fokról fokra fedi fel a létezés igazi dimenzióját”, 
majd úgy folytatja, ami a performance szertartásával releváns 
lehet, hogy a beavatandó arra köteleződik, hogy „magára vál-
lalja emberi felelősségét”. (Eliade, 1996:181) Nincs szerepben 
senki, lehull a tökéletes emberkép maszkja. Sok esetben, ha a 
művészi szándék úgy alakítja, a néző aktívan résztvevője lesz 
az akciónak, bele is vonódik a „játékba”. Egy közös aura alakul 
ki a felerősített jelenlétben. 
 A néző belelép a játéktérbe, és alakítja a játék alakulását. 
Ő is az alkotás részese lesz, akár érti az akciót, akár nem. Ily 
módon az interpretáció szubjektívebbé válik, az élmény hús-
bavágóan valóságos lesz. Önkéntelen reakciók áldozatává vá-
lik, mivel itt nem színjáték folyik, ahol is Macbeth a függöny 
leeresztése után mosolyogva meghajol. 
 
Jelen tanulmány azt érzékeltette, hogy a fotó mint dokumen-
tum, emlék, számos értelmezési lehetőséget kínál. „Fényké-
pezni annyi, mint részesévé válni valaki (vagy valami) halan-
dóságának, sebezhetőségének, változékonyságának. Minden 
fénykép – éppen, mert kihasítja és megdermeszti a pillanatot 
– az idő mindent fölemésztő kérlelhetetlenségéről tanúsko-
dik” (Sontag, 1999:24) Az Amrita-fotók Erwin Panofsky mód-
szerével való értelmezése megengedte a fotó mint nem művé-
szeti alkotás, hanem mint dokumentum szabad értelmezését. 
A látás egy szisztematikus interpretációja az ábrázolt dolgot 
egy új megvilágításba helyezte. Az emlékezés, az ismeret, a 
képzelőerő a látást egy többrétegű megismerő folyamat része-
sévé teszi. „Pillantásunk korlátok közé szorul, azonban éppen 
emiatt képes megismerni, történeti folyamatot létrehozni. 
Ha szemünkbe nem lenne vakfolt beépítve, úgy élnénk, aho-
gyan az istenek, nem lennénk a történelem kerekéhez kötve.” 
(Boehm, 2000:222)
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