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ELŐSZÓ 

Horizontok és dialógusok a romológiában 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

Neveléstudományi Intézete (az intézet keretein belül működő 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszékkel) és az “Oktatás és 

Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferencia 

megszervezését határozta el a 2015. év tavaszán. Az intézethez és a 

doktori iskolához köthető, minden évben megrendezett hagyományos 

tavaszi konferenciák programját ezúttal időben és műfajokban is 

összehangoltuk, lehetőséget adva a transzdiszciplináris összefüggések 

artikulációjának erősítésére.  

 
 A konferencia vertikális fókuszait és kereteit a hagyományos 

konferenciák kontextusai, narratív dimenziói határozták meg, 

folytatva ezen rendezvények már megszokott tematikai mezőit és 

folytonosságot adva a már hagyományosnak tekinthető három 

tudományos találkozónak. 

 

Újdonságként viszont ezek a konferenciák egymással párhuzamosan 

futva lehetőséget teremtettek az egyes tudományterületek 

szakembereinek a konferenciák elmúlt években kialakult állandó 

résztvevő körének, hogy áttekinthessenek kicsit a határ 

tudományterületekre, új nézőpontokat, aspektusokat, kutatási 

irányokat ismerhessenek meg, bővítve ezzel saját látókörüket, nem 

utolsó sorban a konferenciák oldott hangulata és „külső” kulturális 

eseményei jó alkalmat teremtettek az ismerkedésre, kapcsolatépítésre.  

 

 A PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori 

Iskolájának rendezvénye, az Iskola a társadalmi térben és időben 

című konferencia immár hatodik alkalommal hívta össze a 

neveléstudomány különböző területein oktató, kutató szakembereket, 
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elsősorban a doktori tanulmányaikat folytató, vagy frissen végzett 

doktoranduszokat. Jó bemutatkozási lehetőség volt ez idén is a hazai 

és külföldi doktoriskolák hallgatói, védés előtt álló doktorjelöltjei 

számára. A konferencia a jelentkezők saját kutatási területeihez 

kapcsolódó multidiszciplináris sokszínűségre ezúttal is mint értékre 

tekintett, s a célkitűzés - az azonos karrierszakaszban lévő 

szakemberek transzdiszciplináris dialógusainak elősegítése - 

érezhetően megvalósult a szekciók munkája során.  

 

 A PTE Neveléstudományi Intézet Autonómia és Felelősség című 

konferenciája harmadik alkalommal várta résztvevőit és érdeklődőit. 

A pécsi, regionális, országos, és nemzetközi diskurzusokat egyaránt 

megszólaltató konferencia fókuszában a megszokott módon a 

tanulásközpontú és kompetencia alapú neveléstudományi és 

pedagógiai diskurzusok, eredmények megjelenítése állt. Ez az alkalom 

viszont a pedagógusképzés reformjának folytatásaként megvalósított 

törekvéseket állította a középpontjába. Nemcsak a pécsi törekvéseket 

szerettük volna bemutatni, hanem ez alkalommal a kaposvári, 

debreceni és szegedi neveléstudományi műhelyeknek is kitüntetett 

figyelmet szenteltünk a hármas konferencia során. 

 

A Romológia és Nevelésszociológia Tanszék megszokott tavaszi 

rendezvénye, a Romológus Konferencia pedig negyedízben hívta 

diskurzusra a cigány népességgel kapcsolatos kutatásokat, 

vizsgálatokat művelő, illetve ezen témák iránt érdeklődő közönségét. 

A konferencia célcsoportja – mint mindig - kettős volt: egyrészt a 

pécsi egyetemen tanult, végzett romológus hallgatókat szólítottuk 

meg, mutassák meg, merre tartanak, meddig jutottak saját szakmai 

útjukon, másrészt a romológia különböző területein alkotó, publikáló 

elismert szakembereket vártuk a rendezvényre, hogy az egyes 

szekciók munkájában kibontakozó párbeszéd lehetőségeit tovább 

gazdagítsuk. Egy-egy szekción belül – társadalomtudományi, 

nyelvészeti, nevelésszociológiaitémákban – a tudományos pálya 

különböző állomásain lévő kutatók képviseltették magukat a képzett 

és tudományosan minősített szakemberektől, PhD hallgatókon át 
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egészen az egyetemi képzésben éppen tevékenyen tanuló diákokig. 

Külön öröm volt, hogy egy külön szekció keretében a PTE cigány 

származású, illetve hátrányos helyzetű hallgatóit tömörítő Wlislocki 

Henrik Szakkollégiumának tagjai is nagy számban mutatkoztak be az 

elmúlt években végzett mikrokutatásaik eredményeivel. Ebben az 

évben a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi kapcsolatok 

megjelenítése egy újabb fontos területe volt a konferenciának.  

 

A konferenciák közötti kapcsolatot részben a fenti tematikus 

fókuszok, részben a három rendezvény közötti horizontális narratívák 

képviselték, amelyek átíveltek az egyes konferenciák között. Ezek a 

szálak a következők voltak:  

 

1. Kompetencia alapú pedagógusképzés intézményfejlesztési 

kontextusban  

 

A kompetencia alapú pedagógusképzés modelljei, a tanulásközpontú 

megközelítések elméleti és gyakorlati területei mindig valamilyen 

intézményi, intézményfejlesztési kontextusban jelennek meg ezen a 

horizonton. Vagyis nem egyszerűen egy kompetencia alapú 

megközelítés, hanem annak szerves részeként annak intézményi 

kontextusa is a részét képezte ennek az összekötő szálnak.  

 

2. Inkluzivitás-interkulturalitás  

 

Az inkluzív pedagógiai és társadalmi környezet ismérvei, 

tapasztalatai, eredményei álltak a középpontban, különös hangsúllyal 

az interkulturalitás, a diverzitás, a dialógus jelentőségére. 

Elengedhetetlen hangsúlyt képeztek azok a felismerések, útmutatások, 

amelyeket a romológia nyújthat számunkra ezen a területen.  

 

3. Multiperspektivitás  

 

Az eddigi eredményekre építve, hagyományainkból kiindulva fő 

törekvésünk az volt, hogy napjainkban forrás- és problémaközpontú, a 
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tanári kompetenciák fejlesztéséhez hozzájáruló, térben és időben 

komparatív áttekintéseket nyújtó, a diakrón és szinkrón szempontokat 

együttesen érvényesítő, a hallgatók aktivitására, kutatásaira építő, a 

hazai és európai értékek mellett a nem nyugati kultúrákra is figyelmet 

fordító, új forráscsoportokat fókuszba állító, kutatás-módszertani 

értelemben is korszerű neveléstörténet és összehasonlító 

neveléstudomány művelése jelenjen meg a pedagógusképzésben. 

 

A 2015. május 6-9. között lezajlott Horizontok és dialógusok 

elnevezésű neveléstudományi és romológiai konferencia iránt nagy 

örömünkre széleskörű érdeklődés mutatkozott, ezt mind a 

regisztrációs, mind a részvételi adatok tükrözték. Napi 120 érdeklődő 

vett részt a programokon. Ez remek alkalmat adott inter- és transz-

diszciplináris dialógusok megvalósítására, a multiperspektivikus, 

interkulturális és kompetencia alapú megközelítések horizontjainak 

közös artikulálására. 

A három rendezvény gazdag programját a Horizontok és Dialógusok 

konferencia absztraktkötetében követheti nyomon az érdeklődő, amely 

elérhető a következő linken: 

http://www.kompetenspedagogus.hu/hu/konferenciafelhivas  

 

Ebben a kiadványban a IV. Romológus Konferencia előadásaiból 

válogattunk tanulmányokat, bízva abban, hogy az anyag tovább 

gazdagítja sorozatunk konferencia köteteinek hagyományát, új és 

értékes ismereteket nyújt az olvasónak. 

 

2015. 06. 30.       

  A szerkesztő 
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Dan Oprescu Zenda  

Roma issues: Between “Social inclusion” and 

“Racial discrimination” 

 

 

For about twenty years, all across Central and Eastern Europe 
(CEE) there have been several attempts to design and implement 

public policies on Roma; most of these “strategies” and “programs” 

are to be considered only as sums of various projects
1
, without a real 

preoccupation for a conceptual framework which a “strategy on 

Roma” will eventually function within. To such a situation, proving an 

obvious precariousness of concepts, the pressures coming from donors 

and international bodies, to take action in order to significantly 

improve the state of Roma in a reasonably short period of time, have 

contributed decisively. Most governments, international donors, even 

the European Commission, pressed the people who were in charge 

with designing “Roma strategies” to do a quick job, with the 

understanding that later on, eventually, the “strategies” would be 

changed according to reality. In short, the emphasis was regularly put 

on speed and hurry, and much less on the very consistency of the 

public policy itself. The normal (i.e.: deductive) pattern of thought 

(starting from a doctrine, passing through the elaboration of a 

strategy and its master-plan of measures – or action plan – and 

ending with programs and projects) was sacrificed in favor of an 

                                                  
1
 Of course, most of these projects, implemented especially during the first 

decade of this century, were just pilot-projects, and some of them were plain 

failures. Usually, the policy-makers are learning much more from failures 

than from the so-called success-stories (= the “best practices” models, in the 

Eurocrats’ language …). 
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eclectic collection of many projects having some Roma individuals or, 

in the best cases, some groups of Roma, as final beneficiaries.  

There are just a few main ideas
2
 to be considered “doctrines” 

on such a complex and delicate issue as public policies on Roma, 

mainly (1) the social inclusion theory (SIT), and (2) the racial 

discrimination theory (RDT). Of course, it is possible to imagine 

quite a few other theories (e.g.: the theory of racial 

superiority/inferiority
3
, like the Nazis’), and most of them are really 

                                                  
2
 I am calling such ideas “theories” not in the strong sense (= a coherent set 

of true assertions on physical/social reality), but in a much weaker sense, for 

which a theory is an ingenious tentative mental construct that might or might 

not be objectively true. For most of the supporters/advocates of SIT & RDT, 

by contrary, these theories are taken in the strongest sense possible – i.e. the 

ideological one. The strongest  believers in one theory or another would 

always claim, when faced with facts which are not in line with their 

expectations, that the facts are just “examples”, “exceptions” for which we 

can “find” (= invent) a feasible explanation in order to keep the theory alive. 

In short, such people would not accept K.R. Popper’s falsification of a 

theory, and this attitude is saying a lot about (1) the so-called flexibility of 

the theory, and (2) about the ingenuity of its supporters in defending that 

theory.  The “imaginative reconstructions” of reality (including the past) are 

just stories, but never science (or history). 
3
 Just imagine that the Nazis’ “doctrine” would pretend that Roma are 

irrecoverable inferior beings; then, the Nazis’ “strategy” on Roma would be 

one of extermination, according to a “master-plan” in which various 

ministries, governmental agencies and local authorities are involved and 

given responsibilities (and budgets), with “programs” like deportation (to 

extermination/concentration camps), and “projects” like the use of the 

bullets and/or the killer gas Cyclone B. In fact, such a Nazi “doctrine” was 

functioning during the WWII, and not only against Roma. In Rumania, 

during the same period of time, Marshall Ion Antonescu’s “doctrine” on 

Roma was, somehow, an eclectic one: he believed that only nomad Roma 

(plus the Roma with criminal records) are irrecoverable – and he deported 

them in Transnistria etc.; the rest of over 90% of Roma of Rumania were 

considered to be, more or less, “fully” assimilated, “acceptable” etc. See also 

John Connelly, Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice, in 
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eclectic, with different ratios of social inclusion and (anti-)racial 

discrimination. For the sake of simplicity, and only for this reason, I 

will consider only the two above-mentioned “doctrines”. Of course, 

the opposite of all these ideological approaches is a phenomenological 

one (see Edmund Husserl & Co.); I would like to believe that, while I 

was writing the current pages, and even when the preferred attitude 

was quite a provocative one, I adopted precisely a phenomenological 

approach. 

 

 

(1) Social Inclusion Theory (SIT) 

 

          SIT originated into the era of Enlightment, the 18
th
 century; it is 

an optimistic theory, considering that (a) Roma are human beings, (b) 

they are, presently, just “uncivilized”, (c) Roma can be 

“domesticated” and transformed into full humans (= civilized human 

beings) through several techniques, which must comprise the 

following: 

 

 Capturing the nomads and settling them down; 

 Disinfesting the new sedentary general population, and giving 

them dwellings, new clothes, food, ID cards, even names etc.; 

 Putting the children (and some young people) to school; 
generally speaking, education is perceived as a key element 

of any variety of SIT; religion (mostly Christianity and Islam) 

is an important part of any curricula; in extreme cases
4
, it is 

advisable to take the children out from their natural parents 

and put them into foster (non-Roma) homes; 

                                                                                                          
“Central European History”, vol. 32, no. 1/1999, Cambridge University 

Press, pp. 1-33. 
4
 E.g.: the parents are “irrecoverable”, much too “wild” to be “civilized” by 

regular methods; these adults will be separated from their own children, in 

order to give to the children a “civilized” future. 
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 Teaching the adults new and useful occupations; everybody 
must work; stealing and/or begging would not be considered  

“work”; non-working has to be severely punished, as it means 

not obeying the laws; 

 Roma, left to themselves, are impulsive hedonists, living just 

for the moment and never thinking for the future; they have to 

be taught to behave responsibly, for their own and their 

children’ sake, in order to become real/full human beings, 

activating their real/full potential;  

 In time, the “social inclusion” of Roma will eventually lead to 
their complete assimilation inside the local/regional ethnic 

majorities (including through mixed marriages, miscegenation 

and “hybridism”), with Romany disappearing as a mother-

tongue, and several Roma traditions being replaced by new, 

“civilized” ones. Roma – as Roma – will disappear, and all 

“Roma problems” will disappear as well. 

 

          Of course, these traits are just a caricature of the real SIT, but 

most of SITs will have practically all the above-mentioned items, 

fashioned in a more or less politically correct manner, depending on 

the century, decade, year etc. In some countries, SITs were 

implemented pretty early (during the 18
th
 century, or mid-19

th
 century, 

or mid-20
th
 century); this “old school” approach was talking about 

“social integration”, but our much more politically correct times very 

much prefer the equivalent expression of “social inclusion”
5
, with 

exactly the same meaning. Generally speaking, in CEE, SIT is the 

current dominant theory, being contested only by a few Roma (and 

non-Roma) radical activists (who are trying hard to push for RDT – 

the Racial Discrimination Theory). All governments, the World Bank, 

                                                  
5
 Inclusion of whom? Into what? Inclusion of Roma into the society? Into the 

so-called mainstream society? Are Roma supposed to be, currently, outside 

the society? Are they outlaws? In my opinion, Roma are, definitely, inside  

society – the real issue being the relative disadvantaged position most of 

them are occupying in all known societies, East and West, South and North,  
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Open Society Institute (Soros), the European Commission etc. are 

advocates of SIT (in its various forms, including with some 

“borrowings” from RDT, mainly for cosmetic and rhetoric purposes). 

SIT has its roots  in  the Illuminist (= Enlightment) movement of 18
th

 

century, but it was continued by different social currents  originating 

and/or influenced by Marxism – including the half-a-century 

Communist rule in Eastern Europe, but also in countries dominated by 

a social-democratic ideology, like the ones in Scandinavia etc. 

          In Spain, such a policy was designed in 18
th

 century by kings 

Fernando VI and Carlos III (see the book by Antonio Gomez Alfaro 

on the arrests of almost all Roma of Spain in July 1746 – Roma were 

“put to work” until June 1763 …); in Central Europe, dominated by 

the Habsburg Empire, the typical policy on Roma was the one 

designed by Maria Terezia and her son, Joseph II
6
. Practically, quite 

the same policy was followed all across Europe, and a similar 

approach has been followed during the colonial era in Africa and 

South-East Asia (including the Indian subcontinent) with regard to the 

“natives”
7
. The “natives” were supposed to be wild, uncivilized, and 

unaware of such goodies like books, Spanish/English/Portuguese 

languages, Christianity, soap or decent clothing. It has to be 

mentioned that this policy was derived from an optimistic ideological 

conviction that the “natives” may be transformed into real, civilized 

human beings; mutatis mutandis, the Communists were very sure that 

it is possible to transform Roma into “new men”, through (forced) 

sedentarisation, compulsory schooling, and (quasi-forced) working, in 

line with their emphasis on social engineering for the whole society. 

                                                  
6
 During the reign of these two emperors, the Roma were forced to settle, 

becoming subjects of taxes and compulsory service to the lords of the land; 

they abandoned the name “Gypsy” and were called “New Settlers” or “New 

Hungarians” (= “Uj Magyar”), were forced to take on military service and 

craft apprenticeship; some Roma children were taken for upbringing in non-

Roma families etc. 
7
 Colonization of South, Central and North America by people of European 

descent followed similar patterns for a long period of time, from 1492 

onwards. 
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          Any SIT is based on the belief that  all “Roma problems”
8
 can 

be solved if somebody puts the right (= huge) amount of money into 

the right place, if all  “stakeholders” participate in designing, 

implementing, monitoring and evaluating all strategies, programs and 

projects dedicated to improving the Roma situation.  

          Any SIT will focus on “public policies”, because only 

authorities (be them central or local) have the power to generate and 

implement such major community development programs; on the 

contrary, most of RDTs have to focus on “Roma rights” (as part of 

larger “ethnic minorities’ rights”), in order to condemn the majorities 

(and their – more or less – democratically elected representatives: 

public authorities) for being racist and discriminating against Roma. 

          The main supposition of any SIT, the one that all Roma are 

human beings, and – as human beings – they are able to become 

“civilized” people, is not excluding a certain form of racism; it is very 

possible for someone to be a racist and, in the same time, to oppose 

slavery, extermination, forced labor etc. and to militate for 

“emancipation”
9
.  

                                                  
8
 Obviously, “Roma problems” are requiring “solutions” (ironically, some 

even talk of “final solutions”…), and these problems may be solved by 

spending a certain amount of money on education, employment, housing and 

health care; the so-called Decade of Roma Inclusion, focusing on these four 

“priorities”, will solve the “basic Roma problems” (which are related to 

poverty: illiteracy, lack of skills, poor housing, lack of modern – “decent” – 

infrastructure etc.) through the money coming from  governments, the World 

Bank, George Soros etc., and by the good-will coming from the enlightened 

political leaders of CEE, preferably under the careful watch of the 

enlightened euro-leaders from Brussels. The key-word is: mainstreaming. 

Of course, in a politically correct time like ours, it is necessary to mention 

that in addition to the main four areas of interest for combating poverty, we 

have to take into account two other issues: discrimination and the status of 

Roma women. 
9
 Mutatis mutandis, that was the case with most of great abolitionists of the 

19
th

 century, starting with Abraham Lincoln (see H.L. Gates Jr. <ed.>, 

Lincoln on Race and Slavery, Princeton University Press, 2009); in Rumania, 

the abolitionists of mid-19
th

 century (e.g.: Vasile Alecsandri and Mihail 
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          In Rumania, the classical form of SIT on Roma was developed 

by the sociologist Catalin Zamfir
10

, who is also a politician of the 

post-Communist party, specialized on social issues; he occupied 

several important political positions inside the Government and the 

Social Democrat Party, especially during 1990-2004.  

          An adept of SIT will generally acknowledge the fact that Roma 

(even unpopular, unpleasant and/or dangerous) will continue to live 

not outside the society of the majority of the population, but inside of 

it; as such, rejecting the “final solution” of extermination, he/she will 

try to do everything is necessary in order “emancipate” the Roma, 

mainly in order to make this unpopular minority more acceptable (or 

even fully acceptable) for the majority. Of course, I can imagine an 

adept of SIT who could be not at all cynical, but very idealistic, 

humanist, Christian etc. In these two cases the actions to be taken will 

not be different: community development, education, employment etc.  

          Some of the most delicate issues for any believer in SIT are to 

pick up what is the best option: to accept segregation or to militate for 

non-segregation? What is best for the majority? What is best for the 

minority? Is self-segregation acceptable, and if it is, in certain 

instances, then to what degree? Is non-segregation better for 

assimilation? 

          Any SIT, in order to be successful, has to have the agreement of 

the representatives of various majorities; in a democracy, these 

representatives are the local and/or central authorities. This is the 

reason for which the Roma (and non-Roma) NGOs that are working 

along the lines of SIT have to consider “durable/sustainable 

community development”, and to include the authorities (and 

                                                                                                          
Kogalniceanu) considered Roma (and Jews!) as “different” human beings 

compared with the (imaginary) genuine Rumanian peasant. 
10

 He (and his wife) founded an influential school of thought on Roma, based 

on the sociological theory of Roma living in quasi-compact isolated 

communities, veritable “pockets” of poverty, infractionality, sickness, 

illiteracy and unemployment. An important Roma activist like Nicolae 

Gheorghe started his career as Zamfir’s disciple. 
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especially the local ones) into their projects
11

, to ensure the 

sustainability of the projects. On the other hand, all authorities would 

sympathize with NGOs which provide services along the 

“philosophy” of SIT; the partnership between authorities and the civil 

society is currently viewed as a sine qua non condition for the success 

of any SIT-based activity. All too often, these NGOs (in fact, most of 

them are commercial companies, barely disguised as NGOs), 

specialized on community development, are the darlings of the 

authorities, and some authorities are even trying to put them in 

opposition to the more vocal and critical NGOs, the NGOs which are 

usually writing reports denouncing racial discrimination against 

Roma. It is not uncommon for a certain NGO to start as active into the 

field of community development, and to latter change its focus on 

denouncing the racial discrimination against Roma (in Rumania, see 

the “classical” case of  Romani CRISS, which was founded by 

Nicolae Gheorghe to the suggestion of Catalin Zamfir as a “social 

intervention” <i.e.: community development> Roma NGO, and in 

recent years became specialized in litigation and reports on 

discrimination, under the strong influence of European Roma Rights 

Center). 

 

 

                                                  
11

 “Durable/sustainable community development” will comprise issues like 

social housing, training and employment of the work-force, health-care, 

education etc. 
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(2) Racial Discrimination Theory (RDT) 

 

 

          RDT are largely embraced by the most radical Roma
12

 activists, 

and it finds its roots in the fertile soil of 19
th
 century Romanticism. 

Contrary to the Illuminist approach, which is based upon a dynamic, 

progressive ideology, the Romantic attitude toward Roma is a static 

one, based on definitive “essences”; RDT considers that the very 

essence of real “Romanipen” (= the ensemble of facts, ideas, 

costumes, customs etc. of any “true Roma”, of any time and place) has 

to be something called “liberty”
13

; for example, the nomadic lifestyle 

was understood as the equivalent of freedom of movement, but was 

                                                  
12

 But not only Roma activists … It is enough just to be “radical”. On the 

other hand, I believe that “multi-culturalism” and/or “inter-culturalism” etc. 

theories are representing just soft versions of RDT, acceptable – up to a 

certain point – for various majorities. I am not questioning the good 

intentions of these doctrinaire leftists, to whom it would be absurd to expect 

people changing their behavior as long as the “root causes” are not solved; 

for these activists, racism, discrimination, illiteracy, unemployment, bad 

health-care etc. are just “root causes” for the durability of inequality against 

Roma. Sometimes, RDT is bordering the “reverse racism” (i.e.: the so-called 

anti-white racism); meanwhile, while in private some Roma high-achievers 

recognize that they improve their lives through responsibility and hard work, 

in public quite the same people tend to take on the “mantle of victimhood”, 

lecturing that no Roma is able to rise without special assistance from the 

majority of the population – this is, indeed, a version of the “double 

consciousness” of which W.E.B. Du Bois and, more recently, John 

McWhorter (see, for example, Authentically Black: Essays for the Black 

Majority, Gotham Books, 2009, 256 pp.) were writing on America’s blacks.  
13

 Since 18
th

 century Enlightment, at the level of individual and groups, 

“social integration” was much more valuated than “liberty”; the same 

situation occurred, during the same period of time, at the level of state and 

nation, where “sociability” was considered something superior to 

“sovereignty” … 
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also prized as the courage to contradict the feudal rules and order
14

. 

The origins of such a perspective are coming, of course, from the 

pedagogical theories of Jean-Jacques Rousseau and the Romantic idea 

of le bon sauvage. People like Roma (or Amerindians, Pacific 

islanders, Bedouins, and so on) were considered to be uncorrupted by 

the “decadent” civilization and, as such, to be the repositories of some 

“true”, “natural” human qualities: beauty, artistic talent, wisdom, 

healthy life, family values, etc. From this unique perspective, Roma 

are, indeed, “the salt of the Earth”: Roma ladies are the most beautiful 

(and elegant) in the world, Roma men are handsome and the 

embodiments of freedom and musical talent, they are very intrepid, 

gifted (by Mother Nature, of course) with multiple craftsmanship, 

busy as the bees, the traditional structure of a Roma family is the best, 

even  underage (and forced) marriages are welcome, as they coagulate  

Roma society, preserve the kin-blood traditions, etc.  

          From this perspective, “the Roma problem” is not at all “a 

problem of the Roma”; unfortunately for mankind, these wonderful 

Roma were/are living, in all times and places, among various peoples, 

and all these peoples were/are deeply racist. Constantly being 

considered as a highly unpopular ethnic minority by all majorities, in 

all times and places, the real problem is the racism of all these 

members of majorities. Because of this racism, Roma were/are unable 

to attend school, or to find decent employment (into the formal sector 

of the economy); only because of this racism Roma are, supposedly, 

overrepresented in  prisons
15

, and because of this racism Roma have to 

                                                  
14

 Later on, the same “liberty” was seen as a protest avant la lettre (hippy 

style) against the bourjois ideal of sureté and domestic prosperity. Carmen, 

by Merimee/Bizet, is the perfect illustration of this attitude, typical for the 

second half of the 19
th

 century. See also the film Shatra, by the Moldovan 

director Emil Lotreanu, for the same attitude in late 20
th

 century. 
15

 At least in Rumania, all available researches and data show a “proportional 

representation” of Roma in penitentiaries. The real issue of increased Roma 

visibility in areas like criminality or migration was already researched in 

some countries (e.g.: Rumania, Germany, France, Austria etc.). See, on 

migration, ICMPD (project financed under EU Odysseus Programme), 
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move westward, away from Central and Eastern Europe
16

. Even India 

and Indians seem to be unsympathetic toward this special Diaspora, 

unlike most other countries with large kin-minorities around the world 

(China, Germany, Greece, Israel, Russia etc.) 

          In short, the racially induced lack of self-esteem (= in 

Rumanian, stimă) will conduct to a widespread stigmata (= in 

Rumanian, stigmă) against Roma
17

, to use a couple of words very 

much preferred by radical Roma (and non-Roma) activists. These 

activists will struggle to expose any local or national majority as 

racist; in a democracy, all authorities are representatives of local 

and/or national majorities. As such, this kind of activists and their 

NGOs will try, through mitigation and even litigation, to condemn, as 

racist, the majorities and their representatives (i.e.: local and central 

authorities). There are specialized NGOs, at the national and European 

level, which succeeded in condemning local and national authorities in 

front of international bodies like the European Court of Human 

Rights, OSCE or the Council of Europe; similarly, at national level, 

efforts were made by such activists to “humiliate” majority’s national 

                                                                                                          
Current Roma Migration from the EU Candidate Countries. The scope and 

features of Roma irregular movements, the reactions of the host countries 

and the effects on the EU Candidate States, Wien, February 2001. Also, see 

Gabor Fleck and Cosima Rughinis (eds.), Come Closer. Inclusion and 

Exclusion of Roma in Present-Day Romanian Society, (research financed by 

PHARE), Bucharest, 2008. 
16

 Unfortunately, even some western countries are, apparently, inhabited by 

racist majorities, as it was possible to observe recently anti-Roma movements 

– and even violence – in Italy, Switzerland, France etc. (not to mention 

Hungary or Slovakia …). 
17

 And against all the other unpopular/despised minorities, like Jehovah’s 

Witnesses, homosexuals, people HIV positive/AIDS, homeless people, the 

ones in prisons etc. By contrast, there are also popular minorities (e.g.: 

Germans in today’s Rumania – cf. the case of the mayor of Sibiu, or the 

overcrowded admission tests for high-schools teaching in German language 

in Rumania etc.). On stima/stigma duality, see also Sunny Schwartz, Dreams 

from the Monster Factory: A tale of prison, Redemption and One Woman’s 

Fight to Restore Justice to All, Scribner, 2009 (204 pp.)  
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institutions (Church, Army, Presidency, Government etc.) through 

demands for publicly apologizing for past wrongs, real and/or 

imaginary misconducts against the Roma
18

. From the symbolic 

humiliations to the real “reparations” (preferably in cash, following 

the West-German model) is just one small step, and the most radical 

activists are prepared to make it
19

. This position is, somehow, similar 

to Randall Robison’s Afro-centrism (of course, another specialist on 

America’s blacks, John McWhorter, will argue that there were already 

paid reparations, under the form of welfare, affirmative action, set-

asides, college grants etc.). Among other things, this is an important 

factor of the permanent adversity and antipathy of the authorities 

against radical NGOs which are playing along RDT lines, adversity 

and antipathy which is fully reciprocated by the activists. 

          For the  adepts of RDS, it is quite a mantra that the Roma – as 

an unpopular minority – are severely underrepresented into central 

and local authorities; regarding the political representation of Roma
20

, 

                                                  
18

 In Rumania, the test-case could be the Roma (and non-Roma) “slavery” 

during the Middle Age until mid-19
th

 century; the radical Roma activists will 

prefer the strong (and modern) word of sclavie for describing the Roma 

condition, and the professional historians will use the word robie. At that 

times, all people (except the very rich and the clergy) were in different estates 

of feudal dependency in what it is now known as Rumania (şerbie, iobăgie, 

rumînie etc.).  
19

 Compensations/reparations (but also almost any affirmative action 

program) is based upon the concept of the indubitable guilt of children and 

grand-children (and grand-grand-children etc.) for real and/or imaginary 

crimes, in accordance with the narrowest tribal wisdom of the Old Testament 

(cf. Exodus 20, 5 and 34, 7, Numbers 14, 18, Deuteronomy 5, 9 and 23, 3 

etc.). 
20

 See Zoltan Barany, Romany Electoral Politics and Behavior, in “JAMIE” 

(= Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe), Flensburg, 

autumn 2001 (see also www.ecmi.de). The most important book written by 

Zoltan Barany (professor at the University of Texas in Austin) on this issue is 

The East European Gypsies. Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics, 

Oxford University press, 2001. Also, see Roma Political Participation in 

Romania, report issued by the National Democratic Institute for International 

http://www.ecmi.de/
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the advocates of RDT believe that Roma are only objects (of 

manipulation) and victims, and not also genuine active players inside 

society. Only racism is something criminalizing Roma ab initio, and it 

is making being Roma (or, more properly phrased, Gypsies) a stigma, 

instead of the high-esteem they merit. It is only because of this stigma 

caused by racism that so many Roma do not declare themselves as 

Roma in national censuses, and this stigma is the main reason for 

which many Roma high-achievers prefer to present themselves not as 

Roma, but as the representatives of the majority. 

          If somebody is a RDT believer, he/she will generously disregard 

all sociological and historical data contradicting RDT. The fact that 

inside most of local communities with a substantial presence of 

unpopular minorities (be them ethnic, religious, sexual, linguistic and 

so on) there are important issues to be faced by all the members of 

those local communities will be overlooked; only on the long run 

(maybe even one hundred years …) the cultural, economic, fiscal and 

development benefits of ethnic diversity, for example, will represent a 

reality inside such communities. In the short to medium run (i.e.: 

between 30 and 60 years), by contrary, ethnically diverse local 

communities tend to have reduced levels of social solidarity and social 

capital
21

. It means that inside ethnically diverse neighborhoods 

residents of all races and ethnic background will have lower levels of 

                                                                                                          
Affairs, Washington, DC, February 2003. For the situation in Rumania, see 

R. Baltasiu, P. Dobrica and G. Jderu (eds.), Reprezentari si 

reprezentativitate. Perspective asupra comunitatii roma, Omega Ideal 

Publishing House, Bucharest, 2005. 
21

 See Robert D. Putnam, E Pluribus Unum: Diversity and Community in the 

Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture, in “Scandinavian 

Political Studies” (edited by Nordic Political Science Association), vol. 30, 

No. 2/2007, pp. 137-174. See also: Robert D. Putnam, Bowling Alone: The 

Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New 

York, 2000. For a conservative perspective on Putnam’s findings, see Jason 

Richwine, A Smart Solution to the Diversity Dilemma, in “The American” (= 

the journal of the American Enterprise Institute), Washington, DC, August 

12, 2009. 
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trust (even in one’s own race/ethnic origin etc.), lower levels of 

altruism and community cooperation, fewer friends, lower group 

cohesion, lower satisfaction etc. – but higher levels of social 

fragmentation and social isolation, fewer elements of a civic society 

(including fewer and “softer” non-governmental organization), and 

higher turnover.   

          For the followers of RDT, some delicate/unpleasant issues (like 

violence against women and children, underage marriages, low status 

of women, labor exploitation of children and even infants, using 

children
22

 in immoral/illegal activities like begging, petty thefts, etc.) 

                                                  
22

 As recently as May 26
th

, 2009, several Roma activists – thanks God, none 

of them from Rumania! – signed an open letter to UNICEF, World Food 

Programme and the Italian Ministry of Foreign Affairs protesting against the 

inclusion of a short-movie directed by Emir Kusturica into the production of 

a worldwide awareness campaign against exploitation of children, campaign 

called “All the invisible children” (here there are just a few of relevant words 

of this protest: “We are writing to you to express our grave concern 

regarding the support and promotion, by your organizations, of the short-

movie <Blue Gypsy> by the Yugoslav filmmaker <sic!> Emir Kusturica in 

the context of a campaign to raise awareness on children’s rights. Just as in 

his previous films, Kusturica plays on the idea of lazy and irresponsible 

Roma parents who force their children into stealing. While we do not entirely 

deny the existence of such a phenomenon and the need to intervene, we do 

however disagree with the fact that it has come to dominate the public 

representation and discourse about Roma <…>. While such an approach 

may be powerful to attract public attention and funding, it has the 

detrimental side-effect that it diverts attention from the root causes, i.e. the 

abject poverty and marginalization of Roma families, to expose one of its 

possible consequences. It also promotes the idea that Roma themselves are 

the mainly responsible for their problems <…>. While we do not advocate 

for a removal of the film from the entire production, we recommend that it 

should be followed by a public discussion, especially if it is presented in the 

context of the celebration of the sixtieth anniversary of the declaration of the 

rights of the child. Our organizations stand ready to participate in such a 

debate.” This letter – and many other similar actions – presume that Roma 

are only victims of racist majorities, that Roma are not fully responsible 

(because they can not control “the root causes”), and everybody has to obey 
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are just “traditions” to be respected by the “true Roma”, because they 

are prescribed by “Romanipen”; of course, when such “traditions” are 

conflicting with more general human rights and/or with the legislated 

rules of behavior, the Roma minority would be on a collision course 

with the majority of the population (and with the representatives of the 

majority, namely the authorities). Of course, it is not “the Roma 

minority” per se, but a certain number of individuals of Roma ethnic 

origin; as usual, not reality is important in these circumstances, but the 

perception of reality, perception felt to be “the true reality” by a 

significant proportion of people. This “vicious circle” is one of the 

reasons for which the prejudices
23

 against Roma have been 

perpetuated all across Europe for such a long time. When “Roma 

rights” are considered to be above “human rights” (or, sometime, 

simply above the law), the Roma would be seen by the majority of the 

populace not being “above”, but being “under”; put it simply: Roma 

will be seen not as humans, but as animals … Generally, there are 

several stages of discourse adopted by RDT activists in defending 

their (untenable) position: (a) plain negation (“it is not true that there 

are Roma underage marriages anymore”), (b) minimalizing the scale 

of the phenomenon (“there are just a few isolated Roma who still 

                                                                                                          
upon the censorship of self-styled (and unelected) Roma representatives. Of 

course, the sad irony of this letter is the fact that it is a brutal denunciation of 

a “Yugoslav filmmaker” as a racist while actually he had made quite a lot to 

promote Roma (through his movies and Goran Bregovic’s music, e.g.: 

“White cat, black cat”) of the Western Balkans on the world stage.   
23

 Without wishing to enter into any debate about a possible “philosophy of 

prejudice”, I have to state that most of these prejudices/ stereotypes are just 

illicit extrapolations of particular life experiences; the prejudices and the 

stereotypes are not only wrong perceptions of the reality, but also, 

sometimes, real “statistical truths”, made to economize the processes of 

thinking and acting in a society. Of course, the higher visibility of Roma is an 

important factor in developing these stereotypes. Meanwhile, it is worth 

noting “that falsely accusing others of relying on stereotypes is fast becoming 

stereotypical in itself” – John O’Sullivan, Who Are We? A Review of Samuel 

Huntington’s New Book on Immigration and American Destiny, in 

“American Conservative”, July 19
th

, 2004. 
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practice underage marriages”), and finally (3) the Roma are innocent, 

they are just victims (“the root/ historical cause of Roma underage 

marriages is the need for … protection of very young Roma girls of 

rape from the representative of the different majorities”). The extreme 

case of such an attitude is segregation, voluntary and involuntary; if 

there is one law for humans (e.g.: in Rumania, a man can marry just 

one woman at a time, if she/he is over 18 years old etc.), this law will 

not be extended to the animals (dogs, cats, rats – but also … 

traditional Roma, like Caldarash). 

          If for SIT the key-word is “mainstreaming”, for RDT the key-

word is “discrimination”
24

. Any SIT will end up, sooner or latter, in 

“assimilation”; any RDT will end up, sooner or later, in 

“apartheid”
25
and “bantustanisation” (e.g.: all education – from 

kindergarten to PhD – in Romany, Roma cultural centers, Roma 

museums, Roma “palaces”, Roma “reserved areas”, Roma pubs, even 

a separate system of “justice” – stabor, kris – which perpetuates a life 

outside the mainstream society, if not a life lived, basically, outside 

the law
26

 etc.). Of course, in the real world, all “doctrines” which are 

                                                  
24

 “Few topics arouse more controversy in the ex-Communist region than the 

Roma. It is easy to caricature the most vocal positions. On one side stroppy, 

chippy activists who see nothing but racism by an arrogant white majority. 

On the other, upstanding, if self-satisfied, citizens who believe that Roma are 

(put politely) the authors of their own misfortunes or (less politely) a bunch 

of thieving good-for-nothing parasites.” – quoted from The road ahead for 

the Roma, in “The Economist”, London, May 7
th

, 2009. 
25

 Apartheid is an Afrikaner word meaning “separate development”; of 

course, we all know that there are, at least, six degrees of separation … And, 

of course, according to William Epson, there are also seven types of 

ambiguity. 
26

 Most of the cases “judged” by stabor/kris and the subsequent “decisions” 

are plain illegalities, not to mention the (i-)moral aspect when talking about 

early marriages based on vast amounts of money and/or gold paid by one 

family to the other one etc. See also, at the European level, the current debate 

in France on the acceptability of burqa, niqab and hijab (cf. Nicolas Sarkozy, 

Declaration de M. le President de la Republique devant le Parlement reuni 

en Congres, Versailles, lundi 22 juin 2009). 
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the fundaments of any Roma strategy have to be, more or less, 

eclectic, combining, in various degrees, items originated from both 

main categories. One excellent example could be the governmental 

Strategy on Improving the Roma Situation/Condition in Rumania, 

elaborated in a tortuous process between the years 1998-2001, with 

some continuations until nowadays.  

 

 

STRATEGY FOR IMPROVING THE ROMA 

SITUATION (CONDITION) IN RUMANIA (1998-2001 sqq.) 

 

          By early-1998, the then Minister for national minorities, Tokay 

Gyorgy (an ethnic Hungarian, and representing the political 

Hungarian organization in Rumania), confessed to me
27

 by saying that 

he really wanted to “solve” the Roma issues, mainly because the 

Roma in Rumania, despite being numerically a large minority, had no 

structures comparable to the ones of the Hungarian minority; by 

contrary, the Roma organizations in Rumania were not only divided, 

but also fighting each other ferociously, especially during electoral 

campaigns. As such, after the local and general elections, the 

Democratic Union of Hungarians of Rumania had/have obtained 

hundreds of local councilors, dozens of mayors, dozens of deputies 

and senators – but the Roma have had only a few local councilors and 

only one representative in the lower chamber of Parliament, elected on 

an affirmative action provision of the Electoral Law. However, since 

the Roma were being perceived as an extremely unpopular ethnic 

minority, it was necessary to play Machiavelli/Fouche/Talleyrand in 

order to make a governmental strategy on Roma acceptable for the 

public opinion, media and  political class (not to mention some other 

“stakeholders”, like Roma activists, Roma local/national leaders, 

                                                  
27

 In November 1997, I became public servant and was nominated as Head of 

National Office on Roma (NOR), a small structure within the Department for 

Protection of National Minorities, led by Tokay Gyorgy, a minister-delegate, 

the lowest ministerial level of the Government of Rumania. 
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international donors, EU bureaucracy etc.). The best solution was to 

present the process of designing the Roma strategy as a strong 

requirement coming from our “Big Brother” from Brussels, namely 

the European Commission (EC); the strategic goal for Rumania, at the 

end of the 20
th
 century, was the full accession to the Euro-Atlantic 

structures, the European Union (EU) and NATO. During a series of 

discussions with Karen Fogg, the then representative of EC in 

Bucharest, minister Tokay succeeded in convincing her of the 

necessity of involving the EC into the process of producing the Roma 

strategy. In short: the EC would have been considered that a 

significant improvement of the situation of Roma in Rumania, in a 

certain period of time, represents a political conditionality for 

Rumania to accede to the EU, as part of the so-called Copenhagen 

criteria for accession, whereby states have had to demonstrate a 

commitment to human rights and respect for and protection on 

minorities. To make this bitter pill sweeter for the public opinion (and 

the political class, the media, but also for the plethora of Roma 

activists), the EC was to finance the first ever PHARE program on 

Roma (mounting to 2 million Euros), half for “writing” the strategy, 

and the other half for financing pilot-projects in different areas of 

intervention (education, health care, employment, media etc.). 

          With all this money involved in, it was also possible to have on 

board the best European experts that PHARE money can buy; some 

money was reserved for media, whilst some other money was spent on 

lots of meetings between representatives of ministries, and 

representatives of Roma civil society 

          We were fortunate to persuade the fractious Roma civil society 

of Rumania about the necessity of working together on the strategy; 

we (i.e.: the representatives of central government) were also happy 

that Nicolae Gheorghe, probably the most important Roma activist 

(cum intellectual) in Rumania, succeeded in his maneuver to form the 

Roma Working Group (in Rumanian: Grupul de Lucru al Romilor, 
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acronym: GLAR), despite the opposition from certain Roma activists
28

 

who believed that a governmental strategy on Roma could make them 

look weaker in front of the Roma populace. Indeed, some Roma 

leaders and activists were better (intellectually, rhetorically, stronger 

personalities etc.) than other ones, and “the losers” tried hard to stop 

the process of producing the strategy. Fortunately, to no avail. The 

Roma activists knew how to take advantage of this very rare window 

of opportunity, and the Roma Strategy entered into the legend
29

, as the 

first post-Communist public policy on a deeply unpopular ethnic 

minority in Rumania. 

          Dealing with the representatives of central authorities was quite 

easy; it was sufficient to tell them that the “Big Brother” from 

Brussels is watching us all, so we have to behave; each representative 

of a ministry had to work together with his/her Roma counterpart, a 

Roma member of GLAR. After a few months of weekly reunions 

(some of these reunions took place in mountain resorts, some at the 

sea-side, some in Bucharest, in the main building of the Government – 

and even into the large, luxurious room where, these days, the weekly 

meetings of the Cabinet take place), most of these “pairs” of experts 

(one from GLAR and another from a ministry) were close enough to 

become some sort of friends. The foreign experts were very happy, 

                                                  
28

 The strongest opposition came from Partida Romilor (in English, Roma 

Party – but here “party” is not taken as a “political party”, but as in 

“gambling”), the NGO which regularly sends a representative to the Chamber 

of Deputies, on an affirmative action ticket. Partida Romilor was, at that time, 

very close to and an intimate political partner of the main center-left political 

party in Rumania (in power from 1990-1996, 2001-2004 and 2009 sq.). 
29

 Any preeminent Roma activist will tell you how GLAR was able to fight 

against the obtuse opposition of the Government to one or another measure 

introduced into the Strategy; any preeminent Roma activist in Rumania could 

swear that the Strategy is, in fact, the result of his/her struggle against not 

only the representatives of the authorities, but also against all the other 

“stupid pet ideas” of his/her colleagues from GLAR. 
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indeed, because of the PHARE money
30

, not to mention that their 

“expertise” was mainly a front to protect the people who really were 

producing the strategy against any unwelcome criticism. The people 

from the ministries hoped to be rewarded, at the end of the PHARE 

project, by a “study-tour” in a Western country (some even dreamed 

of Spain, or France, or Greece etc.)
31

. They were very naïve. 

          Then, in late-2000, new general elections took place, and 

another government (led by the post-communist party – or, better, 

politely called by that party of center-left, the Social-Democrat Party, 

Rumanian acronym: PSD) took the power. By mid-2000, the strategy 

                                                  
30

 A few spicy details: “the long term EU expert” (= team leader) was paid 

12,100 Euros per month (plus 1,000 Euros per month as accommodation 

allowance), most of “the short term EU experts” were paid 550 Euros per day 

(plus 165 Euros per night), and even “the local experts” (= citizens of 

Rumania, some of them of Roma ethnic origin) were paid 1,500 Euros per 

month. A completely another issue is whether all this money landed into 

these people’s wallets or in different other places … Nevertheless, the money 

from PHARE 1998 has to be compared with the current spending on 

administering post-accession projects financed by EU funds (structural, 

cohesion, regional etc.); on some projects on Roma, the manager is receiving 

about 5,000 Euros per month (= 22,000 lei, twice and a half the salary of the 

President of Rumania), quite the same as the financial manager of the project; 

even a secretary (of high-school level studies) has a salary between 1,000 and 

2,000 Euros (= 4,000 to 8,000 lei) per month. It is obvious that such huge 

wages (for Rumania, in 2009) are having a highly demoralizing effect on the 

public servants who were not “lucky” enough to be put to work on these EU 

projects. Just for comparison, my monthly salary (after almost 38 years of 

working, of which 12 to the level of central public administration, the 

Government, as a Senior Advisor), is of 2,700 lei (= 640 Euros).  
31

 Eventually, it was not to be. The money allocated for the study-tour (i.e.: 

90,000 Euros) were, in 2001, re-allocated to prolong the existence of the 

PHARE project (= to continue paying the wages of foreign and local 

experts), even if, by that time, the strategy was already enacted, and the 

master-plan of the strategy was in full swing. I do not know if the 

prolongation of the project was due to some hidden agenda, or corruption, or 

simple stupidity etc. Because of this extension, on early 2001, I resigned as 

Senior Project Officer (SPO) of that particular PHARE endeavor.  
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was ready (de facto, but this was kept a secret), and we still pretended 

that we have to reach a certain “consensus” on more sensitive issues 

with the representatives of GLAR. By March 2001, the Prime-

Minister decided not to delay the launching of the Roma strategy 

anymore; on a Friday, in early-April 2001, the Prime-Minister 

announced a Secretary of State from the Ministry of Public 

Information that the Roma Strategy would be officially launched on 

the following Monday, a day before the visit of EU commissioner 

Verheugen (responsible for enlargement). All the GLAR and 

ministries’ people were to a retreat in Snagov, 40 km far away from 

Bucharest. On Monday, the Prime-Minister proudly announced that 

the Government of Rumania has an excellent Strategy for Improving 

the Roma Situation; nobody (intellectuals, activists, academics, human 

rights specialists, Roma and non-Roma alike etc.) dared to criticize 

any line of this strategy, which remains to this day, upon my humble 

opinion, the best of its kind. 

          What “doctrine” has this strategy? Is it a SIT or a RDT? None 

of them (or both). It is a hybrid strategy, a compromise between the 

radicals who wanted to produce a “strategy for combating 

discrimination against Roma” (i.e.: a strategy based on “Roma 

rights”), on one side, and the representatives of the authorities, who 

wanted a “strategy for social integration of Roma” (i.e.: a very 

conservative “public policy”). Again, Messrs Machiavelli, Talleyrand 

and Fouche were put to work: I personally thanked each participant 

(whether he/she was a representative of the ministries or of the 

GLAR) for his/her invaluable contribution to the final strategy; I 

assured every participant that all his/her contributions are to be found 

somewhere into the strategy, and that these contributions are, by far, 

the most important ones (I still have all their contributions into my 

computer, just in case). Finally, everybody was happy (except, of 

course, people from the ministries, who were unable to enjoy the 

study-tour they had been dreaming of). The Roma activists (of all 

kinds) were happy because they believed that they (i.e.: each of them 

in particular) had produced the Roma strategy; the politicians were 

happy because there was no “Roma as a political issue” in store for 
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them; the public opinion was in a happy mood because the Roma 

issues were to be solved in an orderly manner by the authorities; and 

the foreign experts were very, very happy because they were paid 

handsomely, and because this success would guarantee future similar 

programs in other CEE countries, and even beyond CEE (e.g.: 

Moldova, Macedonia, Kosovo etc.). After the adoption of the strategy, 

the euphoric Roma activists decided to dissolve GLAR, a mistake 

some of them regret to this day. 

          After a couple of years, a new regional (i.e.: CEE) initiative was 

born: the Decade of Roma Inclusion, with a more openly predominant 

SIT agenda. In 2006, another new Government decided to be as SIT as 

possible; the Roma Strategy of 2001 received something called a 

“goal”, which is: “Significantly improving the Roma situation in 

Rumania, through social inclusion measures”
32

. Currently we have 

several European initiatives, generally backed by lots of money from 

Brussels, all based on SIT. RDT remains just the doctrine of the most 

radical Roma activists, the ones focused on “Roma rights” and 

criticizing all actions (and non-actions) taken (or non-taken) by the 

central and local authorities, namely the public policies. The heroic 

battle between SIT and RDT is here to stay. 

 

 

SORT OF A CONFESSION (PERSONAL) 

 

 

          There are, basically, two main sorts of people who are busy 

dealing on Roma issues, be them of Roma origin themselves or not: 

(1) the ones who love everything related to the Roma, and (2) the 

opportunists, for whom Roma issues are just a way to make a living 

out of the very existence of Roma people. The first category simply 

love everything that is related to the Roma: they love the Roma music, 

the Roma dress, the Roma women, the Romany language, the Roma 
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food, even the smell of the evening fire in a shatra, in brief, the Roma 

lifestyle. The opportunists (including those of Roma origin, who 

represent the vast majority of this category) just want to make money 

(and, eventually, fame) from this niche social activity. I believe that 

both these categories are honorable, and both of them have their 

usefulness; in moral terms, of course, the first category is stronger, but 

in practical terms the second one is much more efficient.     

          At this stage, I have to make a confession; of course, everybody 

knows that, since St. Augustine, any confession is also an apologia 

(into the old Latin sense, of self-justification). First of all, I am not at 

all a “natural” being, but, as a human, a social one. I do not 

particularly like the Roma music (for composers, I prefer Bach and 

Mozart, and for the playing part, I think some Jews are, by far, much 

better – just another stereotype of mine; on a lighter note, I like 

Leonard Cohen and Maritza), or the Romany language (I prefer 

Spanish or Italian), or the Roma ladies (I prefer Japanese, Rumanian 

or Irish), or the Roma craftsmanship (I prefer Armenian or Arabic), or 

the Roma cuisine (I prefer Thai, Indian, Japanese or Italian); I also 

dislike the supposed Roma abilities of witchcraft and Roma 

“guessing” of the future etc. The reason for which I have been 

working on Roma issues, at the central Government level, since 1997 

until now, is quite simple: I do not like to see how the Roma in 

Rumania were/are treated as sub-humans, as animals by most of my 

compatriots. If you please, I am sort of a “humanitarian opportunist”, 

interested in the issues of all unpopular minorities, and in the 

relationships between these unpopular minorities, on one side, and the 

majorities, on the other.   

 

 

 

P.S.: I would like to thank to Andreea Gavriliu, Humberto Garcia 

Gonzales-Gordon, Ştefan-Iulian Harda and Joachim Ott for their kind 

and extremely useful comments and corrections made on the initial 

draft of this paper. Of course, all errors still there are only my fault; 

more than that: being so stubborn (“… as one of those garbage plastic 
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bags…”), I just kept many of the initial most contentious sentences, 

just to make the whole paper as provocative as possible. This paper 

was not written into my quality of public servant, or as Senior Advisor 

with the Government, but only as a very personal account of how is to 

produce a Roma public policy (and why).  

 

 

N.B.: A shorter version of this paper was printed in “Sfera Politicii” 

no. 146/April 2010, pp. 70-82, Bucharest, Rumania. 
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Arató Mátyás 

Dialektológiai terepmunka Kelet-Szlovákia beás 

közösségeiben 

 

 

A kelet- és nyugat-Szlovákiában élő teknővájó (beás) cigány 
közösségek körében 2014-ben megkezdett nyelvjáráskutatás előzetes 

eredményeiről beszámoló tanulmányom egyrészt fel kívánja térképezni 

a még identifikálható csoportokat és közösségeket, másrészt hozzá 

kíván járulni a beás nyelvről, dialektusairól és aldialektusairól 

szerzett eddigi ismereteink bővítéséhez, lehetővé téve az 

összehasonlítást Magyarország, és Ukrajna különböző területeiről 

származó adatainkkal. Korábban nyelvi adatgyűjtést nem végeztek a 

szlovákiai beások körében, így a beszélt nyelvi variánsok 

klasszifikálhatósága, a beás közösségek által beszélt nyelvjárások 

kiléte és kapcsolatrendszere több kérdést is felvet. A téma jobb 

megértése hozzájárulhat annak tudományos szintű feldolgozásához, 

kiegészítve azt a sokszínű képet, melyet a beások csoportjaival 

kapcsolatban már ismerünk.  

 

Kulcsszavak: dialektológia, szociolingvisztika, beás cigányok 

 

 

1. Bevezető 

 

A beások által beszélt nyelvi változatokat – néhány kutató 

szórványos adatgyűjtését leszámítva – sokáig elkerülte a nemzetközi 

érdeklődés. A nyelv kutatása a 2000-es évekre kezdett újra fókuszba 

kerülni, elsősorban Magyarországon, majd azt követően 

Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában és 

Romániában, szórványosan pedig Szlovákiában, Bulgáriában. 
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Napjainkban épp az oláh cigányok iránti megnövekedett érdeklődés 

révén vetül a beásokra a korábbinál nagyobb fény Magyarországon és 

Európa szerte, ugyanakkor ez a kiemelt tudományos figyelem 

elsősorban a szociológia és a politológia területeit érinti, a nyelvi 

kutatások rendre másodrendűek maradnak (SORESCU MARINKOVIĆ, 

2008:174-175). 

„A román anyanyelvű beás cigányok hagyományainak kutatása 

napjainkig a hazai ciganisztika legelhanyagoltabb területe” – írja első, 

beásokkal foglalkozó tanulmányában Kovalcsik Katalin, aki nemcsak 

a beás népzene szélesebb körű megismertetéséhez járult hozzá, de 

kutatótársaival együtt (pl. Orsós Anna, Konrád Imre, Ignácz János, 

Németh István) jelentős magyarországi beás nyelvi korpuszt is 

összegyűjtött az utókor számára (KOVALCSIK, 1988:215; ARATÓ 

megj. a.). A róluk szerzett igen kevés és hiányos információ fő okát 

abban látta, hogy román nyelven beszélnek, hisz a romani nyelvű 

közösségeket kezdetektől fogva sokkal több figyelem kísérte 

(KOVALCSIK, 1994a).  

Kovalcsik Katalin nevének említése a szlovákiai beások 

szempontjából különösen fontos, ugyanis a témát tárgyaló első és ez 

idáig egyetlen magyar nyelvű cikket ő írta Beások a Felvidéken 

címmel, mely az azóta megszűnt Amaro Drom nevű újságban jelent 

meg. A cseh és a szlovák szakirodalom sem bővelkedik 

információkban, mert miközben a már hosszabb ideje tudjuk, hogy 

Kelet-Szlovákiában beás közösségek is élnek, a puszta tényen kívül 

semmilyen további információ nem került róluk nemzetközi szinten 

közlésre (KOVALCSIK, 1994a). A második cikket 9 évvel később 

Agócs Gergely Sociálna identifikácia Bajášov na Slovensku (A 

szlovákiai beások társadalmi identifikációja) címmel jelentette meg és 

a témakör legalapvetőbb kérdéseit tárgyalja. A korábbi cikkek 

elsősorban a teknővájással foglalkoznak és csak részben kerülnek 

fókuszba a beás közösségek és azok hasonlósága, illetve eltérése más, 

döntően foglalkozás alapján meghatározott csoportoktól (vö. 

OKRUCKÝ, 1964; STANO, 1965; HOLICOVÁ, 1977). 
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2. Dolný Les 

 

Kovalcsik a Deregnyő (Drahňov) és Kisszeretva (Stretavka) 

közötti, közigazgatásilag azonban Butkához (Budkovce) tartozó Dolný 

Lesben járt 1994 júliusában. Dolný Les egy nyárfaerdőben 

meghúzódó egyutcás aprófalu, zömében máig beás lakossággal. 

Kovalcsik eképp írja le személyes tapasztalatait: „Eredetileg kis telep 

volt, amely az utóbbi étizedekben vette fel mai képét, amikor a 

kolibák helyén kőházak épültek. A nyárfaerdő kihasználtsága ma már 

csekély. Lakói a teknőkészítés helyett a szlovák gyáriparban 

helyezkedtek el. A rendszerváltás után – hazai sorstársaikhoz 

hasonlóan – ők is rögtön munkanélküliek lettek. Ekkor megpró-

bálkoztak a kereskedéssel: szlovák mezőgazdasági termékeket vittek a 

cseh piacokra. A két ország szétválása után azonban ennek a 

lehetősége is beszűkült, mert nem tudták a magas vámokat kifizetni. 

Aki még nem felejtette el, most ismét felelevenítette a faeszközök 

készítésének tudományát: szépen díszített kanalak, gyúródeszkák, 

sodrófák és tálacskák várják a vevőket. A többség pedig kertészkedve, 

állatot tartva, halászgatva készül a jobb napokra” (KOVALCSIK, 

1994a). 

Egy helybéli férfi, mikor 20 évvel később a faluba látogattam, 

és a beás nyelv helyzetéről érdeklődtem, rögtön a tanulás 

fontosságára, s az ezzel együttjáró életmódváltásra helyezte a 

hangsúlyt, mely a nyelvcserét is elhozta a közösségbe: „Úgy vót, hogy 

minket az öregek, nagyapám már nem akart tanítni, mert aszondta: 

»Ebböl a keserves életbül ne egyél, mert ebbül én éltem eleget. Te 

erigy tanúni, legyen belőled szakma ember! Te ne tanúj tekenőköt 

csinálni!« Na és ü nem engedte, hogy tanújam. Akarta, hogy tanújak 

ki, legyen belőlem valami ember. Mer ő semmire nem tanút ki, ő vút 

egy rendes obyčajný
33

 ember, és ő csak itt a tekenőköt csinálta, a 

fakanálokot csinálta. S járták árulni, s abbol éltek.” (44 éves férfi, 

Dolný Les, 2014.) 
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3. A kutatás leírása 

 

Kutatásom során több éve terepmunkát végzek 

Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban és Ukrajnában, így 

az elemzett adatok mind saját kutatási eredmények, melyeket 

igyekeztem más dialektuscsoportból származó, saját gyűjtésű 

adatokkal összevetni és kiegészíteni. A dialektuskutatásban eddig több 

mint 70 adatközlő vett részt. Az elemzéshez felhasználom a magyar és 

más országok beás tematikájú szakirodalmát és a román 

nyelvtudomány dialektológiai tárgyú műveit egyaránt. Az elemzett 

korpusz három részből tevődik össze: mondatfordításos kérdőívet 

alkalmaztam, spontán beszélgetésre is sor került, valamint célzott 

interjúkat is felvettem beásul, magyarul és szlovákul. 

 

 

4. A „beás” terminus problematikája 

 

A cigányok kategorizációjának központi szervező ereje a nyelv, 

mióta a tudomány a cigányokkal foglalkozik, azonban a beás cigányok 

csoportja nem azonos a beás nyelvűekkel, hiszen pl. Szlovákiára 

fókuszálva jellemzően ma már minden, magát cigányként/romaként 

identifikáló közösségben a szlovák, vagy a magyar a központi nyelv. 

A beás mikroközösségeket számos kulturális közösség-élmény hozza 

létre, melynek a sok közül csak egyik jelölője a beás nyelvi variánson 

alapuló orális hagyomány, hisz a nyelvcsere folyamatának lezárultával 

sem szűnnek meg ezek a közösségek beásnak lenni (ARATÓ, 2015:6). 

A beás továbbá nem nyelvészeti és nem egzakt kategória, 

amelynek legalább két oka van: beások egyrészt heterogén eredetű 

nyelvi háttérrel és gyökerekkel rendelkeznek, másrészt a különböző, 

egymással közösséget nem minden esetben vállaló csoportok a 

nyelvükről alkotott képet, egyéni, ill. csoportidentitásukat is külső és 

belső motivációk alapján határozzák meg, amelyek eltérő feltételek 

esetén időben, térben és más nyelvi, ill. társadalmi környezetben meg 

is változhatnak (ARATÓ, megj. a.). 
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A „beás” szó etimológiájának többféle elemzésén túl a magyar 

nyelven megjelent publikációk szórványos adatokon kívül semmilyen 

konkrétummal nem szolgálnak az egyes csoportok migrációjának 

útvonalával, településtörténetével kapcsolatban (vö. KOVALCSIK, 

1988: 215; BORBÉLY, 2001: 75). A témáról és a beás történelem 

ismertebb elemeiről a legrészletesebb leírást ezidáig Landauer Attila 

készítette (LANDAUER, 2009). A beások Olténiából vándoroltak a 

Bánságba, majd egyes csoportjaik innen továbbhaladva jutottak a dél-

dunántúli megyékbe (vö. WEIGAND, 1896, 1897; FLORA, 1969), ők az 

egykori Jugoszlávia területén hátramaradó beásokkal etnikailag máig 

egységet alkotnak (MALUCKOV, 1979). Ezek a tények azonban nem 

magyarázzák a különböző csoportok eltérő dialektusát sem 

Magyarországon, sem a Balkánon, főként a számunkra kiemelten 

fontos, Szlovákiában élő máramarosi-erdélyi eredetű közösségeket 

nem, ugyanis azok nem is kerülnek említésre (ARATÓ, megj. a. 

2015:8). 

Nincs tehát olyan univerzális kifejezés, amelyet minden olyan 

csoport ismerne és elfogadna, akiknek nyelvi variánsait vizsgálni 

kívánjuk, ezért beás alatt a továbbiakban nyelvi tekintetben a román 

nyelvnek azokat az eredeti beszélőközösségből kiszakított, dialektális 

változatait értem, melyeken a migráció, ill. a különböző országokban 

való letelepedést követő többségi és/vagy más kisebbségi nyelvek 

szupersztrátumokat hoztak létre, a velük történő kontaktus, 

interferencia, ill. párhuzamos használat során fonológiai, szintaktikai 

és szemantikai változások is bekövetkeztek, és amelyeket egykori, 

döntően teknővájó, kosárfonó közösségek beszélnek, akik magukat 

többségében teknővájónak, cigánynak és/vagy beásnak tartják. A beás 

nyelv (Románián kívül) tehát nem tart fenn kapcsolatot sem a 

romániai dialektusokkal, sem a román irodalmi nyelvvel, és mára a 

helyi többségi vagy kisebbségi nyelvek (pl. szlovák, magyar, horvát 

stb.) forrásai a szóátvételnek (ARATÓ 2013a: 5, 2015: 11). 
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5. Megnevezések 

 

A kelet-szlovák beások önmaguk megnevezésére beásul a cîgan, vagy 

a băjaš nevet használják, szlovákul cigan, ritkábban pedig a korytár
34

 

szóval illetik magukat és a közösségüket. A többségi cigány 

személyekre és csoportokra a guľec elnevezés használatos. A 

kifejezés, mely gyakran gojęc alakban fordul elő, Magyarországon is 

ismeretes: Tolna megyében, a tudomány által árgyélánként 

megnevezett erdélyi-bánáti dialektust beszélő csoport a ticsánokra, 

míg ezen körös-vidéki nyelvjárást beszélő, főként Tiszafüred 

környékén élő, többnyire ticsánnak nevezett csoport a szlovák 

beásokhoz hasonlóan az oláh cigányokat (esetenként konkrétan a 

gábor cigányokat) illeti ezzel a szóval. Eredete ugyanakkor vitatott, 

adatközlőim sem tudtak információval szolgálni, a Kovalcsik Katalin 

(1996:92) által is idézett gol ‘meztelen’ eredetet annak logikus volta 

ellenére is mindannyian elutasították (Arató 2013: 49, 2015:9). Annyi 

azonban bizonyos, hogy az általában negatív felhanggal bíró guľec 

szót használják minden személyre és csoportra, amely a cigánysághoz 

(szlovákul rómovia) tartozik, ők magukat pedig nem ezen nagy 

csoport alárendeltjeként képzelik el, hanem azon kívül. Területi 

elhelyezkedésükből adódóan olyan népek megnevezéseit is ismerik és 

használják, melyek a balkánon nem jellemzők, pl. poľak ‘lengyel 

férfi’, rusńačkă ‘ruszin nő’, a balkániakat pedig nem ismerik. 

 

 

6.1. A máramarosi dialektus 

 

A kelet-szlovák beás csoportok tagjai között nem találkoztam 

olyan adatközlővel, aki emlékezett volna, hogy rokonaik lennének 

Kárpátalján, vagy hogy az azt megelőző tartózkodási helyük a 

Máramarosban lett volna. (Az ukrán beásoknál még fellelhető a 

közösségi emlékezetben az, hogy az egykori rokonaik közül valók, 

akik nyugatra vándoroltak.) Szerencsére a nyelvészeti bizonyítékok ez 
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 Teknővájó (szlovák). 
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esetben elegendőek: a kelet-szlovák beások nyelvében lévő elemek 

egy része máramarosi román eredetű – legyen a korábbi tartózkodási 

helyük akár a mai Ukrajna, akár Románia területe. 

A romániai nyelvjáráscsoportok alapján történő klasszifikáció 

önmagában véve azért nem vezet eredményre, mert a legtöbb 

distinkciós jegy esetében nem teljesülnek az egy-egy nyelvjárásra 

jellemző kritériumok. Hiába vannak kiragadott jegyek, amelyek 

valóban egy beás csoport nyelvének, valamint egy bizonyos román 

dialektuscsoportnak közös sajátosságai, ha legtöbb disktinkciós jegy 

esetében ezek a feltételek mégsem teljesülnek. Vegyünk egy példát: a 

bánáti-munténiai nyelvjáráscsoport beszélőinél mind Romániában, 

mind Magyarországon megfigyelhető az első [e] → [i] hanggá történő 

disszimilációja (fetele → fetile), majd az azt követő asszimiláció 

(fetile → fetili), főként hangsúlyos helyzetű [e] hatására, pl. fetili ‘a 

lányok’ (vö. árgy. fęćiľe, r. fetele), ugyanakkor a kelet-szlovákiai 

beásban ez a jegy éppúgy megtalálható, pl. numili ‘a név, a nevek’ 

(ARATÓ 2013b:50). 

Kovalcsik Katalin 1994-es látogatása előtt Agócs Gergely 

néprajzkutató korábbi, Dolný Lesben készült felvételeit hallgatva az 

ún. körös-vidéki nyelvjárás elemeit vélte felismerni, amelyet a 

Tiszafüred környékiek beszélik Magyarországon (KOVALCSIK, 

1994a). Nem véletlenül, ugyanis egyrészt a máramarosi dialektus több 

tekintetben nagyon hasonlít a körös-vidéki dialektusra – egyes román 

dialektológiai művek terminusai a máramarosi nyelvjárást nem is 

tekintik különállónak, vö. graiul din Maramureş de dialectul crişean 

(COTEANU, 1961:111), másrészt a kelet-szlovák beások beszédében 

mind körös-vidéki, mind máramarosi elemek fellelhetők. 

A dél-dunántúli nyelvváltozatok többségéhez hasonlóan e és i 

hang előtt palatalizáció megy végbe, a következő módon: t → ć, d → 

đ, n → ń, l → ľ, č → ś, ǧ → ź. A ć ejtése sokkal közelebb áll a ť 

ejtéséhez, a bánáti r – ŕ oppozíció, mely a dél-dunántúli 

nyelvváltozatokban is csak elvétve jelentkezik, nem bánáti nyelvjárás 

lévén nem adatolható. Egyes o-val kezdődő szavakban az illabiális 

ejtés miatt szókezdő v- hallható, pl. vopt ‘nyolc’, vom ‘ember’; az -

ǫuă- triftongus nem labializált, pl. dǫvă ‘kettő’, az -ău- diftongus 
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viszont mindig labiálisan ejtendő, pl. Dumńizău ‘Isten’. A nazális 

ejtés több helyen előfordul, pl. ǫ   n ~ ǫn ‘egy’, î  n     ~ în ‘-ban/-ben’, a 

jelenség azonban számos további vizsgálatra szorul. Szlovák 

kölcsönszavak ejtése esetén a beásban nem szereplő hangok is 

megmaradhatnak, pl. ħibă ‘hiba’ (< szlovák chyba), kuħńẹ ‘konyha’ (< 

szlovák kuchyňa). 

 

 

6.2. Nyelvtani jelenségek 

 

A mutató névmások a legtöbb beás variánsban enklitikumként 

fordulnak elő: pl. kupilusta ‘ez a gyerek’, sobaję ‘az a szoba’ (< 

Tengelic), zîvasta ‘ez a nap’, kukuruzola ‘az a kukorica’, zipkaja ‘az 

az teknő’, florilęštę ‘ezek a virágok’ (< Alsószentmárton), mujęrasta 

‘ez a nő’, vomosta ‘ez az ember’ (< Poroszló), de analatikus 

szerkesztésmódra is van példa, elsősorban kontrasztív pozícióban, pl. 

aja limbă ‘az a nyelv’, alę pušt ‘azok a puskák’ (< Alsószentmárton). 

A sztenderd románban szintén mindkét pozíció lehetséges, vö. forma 

acela ‘az a forma’ és acest lucru ‘ez a dolog’. Dolný Lesben azonban 

csak prepozícióként hallható, a mutató névmás a felgyűjtött 

korpuszban sem poszpozícióként, sem enklitikumként nem fordult elő, 

lásd az alábbi mondatokat: 

  
(1) a. Ahešć kărc akuma l-    dus poštarka. 

  ezek levél.PL.F most őket-hoz.PP postáskisasszony-DEF 

  ‘Ezeket a leveleket most hozta a postáskisasszony.’ 

 

 b. Mije   dat aha bęre, vaď  v vă? 

  nekem AUX.PP ad.PP az.F sör vagy nektek 

  ‘Nekem adta azt sört, vagy nektek?’ 

 

A magyarországi beás variánsokban az infinitivus nagyon ritkán 

használatos a jövő idő, ill. feltételes mód körén kívül, tkp. csak a pǫće 

~ pǫte ‘-hat, tud, bír’ esetén fordul elő, pl. pǫte fi ‘lehet’, nu pǫte pălti 

‘nem tud fizetni’, să pǫtă purnisî grevola ‘hogy el tudja viselni azt a 

fájdalmat’(< Alsószentmárton), más esetben nem. A pǫće ige esetében 
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is sokkal gyakoribb a pǫće + CONJ összetétel, pl. pot să mă duk la jej 

‘átmehetek hozzájuk’ (< Poroszló), nu pǫte să šadă pă kuru-š ‘nem 

tud megülni a fenekén’, la trafikă poc să kapăc cîgărętle ‘a trafikban 

lehet kapni cigit’ (< Alsószentmárton). Ezzel szemben Dolný Lesben 

a máramarosi és a körös-vidéki dialektusra jellemzően intenzív és 

kiterjedt használata van az infinitivusnak (2). 

 
(2) a. Śińevare už ar p ťe śevare d-a zîśe. 

  valaki már AUX.COND.3SG tud-

INF 

valami AUX.INF mond-INF 

  ‘Valaki mondhatna már valamit’. 

 
 b. D-a kînta maj bińe-j ka d-a s-învăca. 

  AUX.INF énekel-

INF 

inkább jól-van-

3SG 

mint AUX.INF REFL-mond-

INF 

  ‘Az éneklés jobb, mint a tanulás.’ 

 
 c. Kupilu prę gînďešťe pă gitară d-a žuka. 

  fiú-

DEF 

nagyon szeret. 

3SG 

PREP gitár AUX.INF játszik-INF 

  ‘A fiú nagyon szeret gitározni.’ 

 

A románban az I. igecsoportban az Sg3° és a Pl3° alak, pl. el 

adună ‘ő gyűjt’, ei/ele adună ‘ők gyűjtenek’, a II-III-IV. 

igecsoportokban pedig az Sg1° és a Pl3° alak kap esik egybe és kap 

zérómorfémát, pl. eu văd ‘én látok’, ei/ele văd ‘ők látnak’. A kelet-

szlovák beásoknál – az eddigi korpusz alapján úgy tűnik – mind a 

négy igecsoportban az Sg1° és a Pl3° alakja egyezik meg. 

Magyarországon a viszony fordított, mind a munténiai-bánáti 

(muncsán), mind az erdélyi-bánáti (árgyélán) dialektus esetében az 

összes igecsoportban az Sg3° és a Pl3° alak egyezik. 

 

 



 

45 

 

6.3 Szókölcsönzés 

 

A szlovákiai beások jelentős része a szlovák és a magyar nyelv 

repertoárját is felhasználja beás beszéd során, de ez nem azt jelenti, 

hogy szabadon válogathatnak a két nyelv lexémái közül. Erre csak 

akkor van lehetőség, ha vagy (a) a lexéma hasonló formában a magyar 

és a szlovák nyelvben is jelen van, pl. rampă ‘rámpa, sorompó’ (< 

szlk. rampa, m. rámpa); vagy (b) a fonetikai környezet, valamint a 

szemantika is mindkét szó átvételét azonos mértékben segíti, pl. 

pilulkă ‘pirula’ (< szlk. pilulka), pirulă ‘u.a.’ (< m. pirula) (Arató 

megj. a.) A lexémák rétegződését mutatja a 1. táblázat. 

 

 lexéma etimológia 

I. réteg: 

román eredetű  
szavak 

găsęšće < rom. găsește ‘talál’ 

bigluzesk < rom. pigluiesc ‘vasalok’ 

unuli < rom. unulea ‘első’ 

fieśe < rom. fiece ‘akármi’ 

śevare < rom. ceoare ‘valami’ 

II. réteg: 

magyar eredetű  

szavak 

palotă < m. palota 

duhăńę < m. dohányzott IMPERF 

nădrag < m. nadrág 

pălinkcă < m. pálinka 

pirulă < m. pirula 

III. réteg: 

szlovák eredetű  

szavak 

liškă < szk. líška ‘róka’ 

ruđină < szk. rodina ‘család’ 

citrun < szk. citrón ‘citrom’ 

ħibă < szk. chyba ‘hiba’ 

lukă < szk. lúka ‘rét’ 

 

1. táblázat. A kelet-szlovák beás dialektuscsoport lexémáinak 

rétegződése 
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7. Összefoglalás 

 

A beások – és általában a cigányok – nyelvi helyzetének 

meghatározása általában a többségi nyelv(változatok) és a kisebbségi 

nyelv(változatok) viszonyában történik. Több olyan beás közösség is 

létezik, mely bizonyosan kettőnél több nyelvet használ. A Dolný 

Lesben a beást még beszélők magyarul és szlovákul is beszélnek, a 

kárpátaljai beások Poroskőn (Порошково) négynyelvűek (ukrán, 

ruszin, orosz és beás). Napjainkban a cigány közösségek gyakoribb 

keveredése, valamint a vegyesházasságok miatt mind többször fordul 

elő, hogy a beások romani nyelven (is) megtanulnak (MARK, 2001: 

69; ARATÓ, 2015: 21-22)  

Dolný Lesben az adatközlőim azonban terminális beszélők. 

Ezek a beszélők még képesek arra – szemben a kontinuum végpontját 

alkotó „emlékezőkkel” (l. BARTHA, 1999: 127) –, hogy a nyelvet 

kreatívan használják, bár a folyékony beszélők normáitól a közösség 

által felismerten eltérő módon (DORIAN, 1981: 107). Noha nyelvi 

kompetenciájuk lehetővé tenné, a nyelvet egymás között sem 

használják, család ifjabb tagjai közül többen csak az interjú 

alkalmával hallották őket beásul megnyilatkozni. A beszélők száma a 

faluban nem haladja meg az 5 főt, ők is az idősebb generációhoz 

tartoznak. Kovalcsik Katalin így fogalmaz: „Ez a román nyelv is las-

san háttérbe szorul, mivel három nyelvet fenntartani meglehetősen 

nehéz dolog” (KOVALCSIK, 1994). 

A magyarországi nyelvközösségek helyzete heterogén, az 

alsószentmártoni muncsánok csak a nyelvcsere folyamatának elején 

járnak, de a tendenciák már észlelhetőek. Az árgyélán közösségekben 

hatalmas visszaesés tapasztalható az intergenerációs nyelvátadás terén 

az utóbbi évtizedekben, a szlovákai nyelvjárások néhány évtizeden 

belül végleg eltűnhetnek (ARATÓ, 2015: 59-60). 
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Szilágyi Magdolna 

Női és férfi aspektusok a nyelvmegtartás- 

nyelvcsere folyamatában a győri oláhcigány csoport 

nyelvhasználatában 

 

A téma a győri oláhcigány csoport nyelvhasználatának vizsgálatára 
irányuló terepkutatás és kérdőíves felmérés része. Terepkutatásom 

tapasztalata is, hogy a legnagyobb létszámú magyarországi kisebbség 

vizsgált csoportja erősen hagyományőrző. A kutatás célja annak 

felmérése, hol tart a nyelvmegőrzés – nyelvcsere folyamata, továbbá 

ennek milyen kihatásai vannak/lehetnek az iskolai eredményességre és 

az életutakra, elsősorban a munka világában. A  kérdőíves és 

hanganyagra rögzített vizsgálódás jelenlegi szakaszában az adatokat 

abból a szempontból elemzem, hogy mennyire hat a társadalmi nem a 

romani nyelv lovári változatának elsajátítására, a nyelvhasználatra és 

az átörökítésre. 

 

Kulcsszavak: oláhcigány, nyelvmegtartás, nyelvcsere 

 

 

Bevezetés 

 

Terepkutatásomat a legnagyobb létszámú magyarországi kisebbség 

győri oláhcigány  csoportjában végzem, amely az évtizedes 

együttélés/megfigyelés alapján erősen hagyományőrző (MÁRFI, 2005: 

33-38). A kutatás célja annak felmérése, hol tart a nyelvmegőrzés – 

nyelvcsere folyamata, továbbá ennek milyen kihatásai 

vannak/lehetnek az iskolai eredményességre és az életutakra, 

elsősorban a munka világában. A 135 kérdést tartalmazó kérdőíves és 

hanganyagra rögzített vizsgálódás jelenlegi szakaszában az adatokat 

abból a szempontból elemzem, hogy mennyire hat a társadalmi nem a 
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romani nyelv elsajátítására, a nyelvhasználatra és az átörökítésre. A 

kérdőívet Orsós Anna a beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről írt 

művéből adaptáltam (ORSÓS, 2012: 142 - 170) Empírikus 

tapasztalataim szerint az általánosan „diglossziás”-nak tekintett 

kétnyelvű nyelvhasználat során is megfigyelhető a romani 

anyanyelven is az „emelkedett” változat és a „közönséges” változat , 

nem csak a többségi-kisebbségi nyelv emelkedett- közönséges 

szembeállításában. (SZALAI, 2007: 21- 25) Ilyen példákkal 

találkoztam többek között istentisztelet, esküvő, diplomavédés, 

temetés alkalmából. 

A nyelv használati, emocionális és kulturális értékét szemlélve finom 

mintázatok figyelhetők meg, amelyek nem jeleznek feltétlenül 

szignifikáns különbségeket a női és férfi beszélők között. Ezek a 

különbségek mégis magyarázattal szolgálhatnak arra, hogy a 

különböző életkorú beszélők milyen mértékben következetes 

nyelvátörökítők, vagy –elsősorban a többségi társadalmi - környezet 

elvárásainak hatására kompromisszumra hajlók, ezzel óhatatlanul 

hozzájárulva a nyelvcsere előrehaladásához. A felnőtt beszélők mellett 

egy rövidebb kérdőív segítségével nyolcadik osztályosokat is 

kérdeztem a nyelvhasználatról és továbbtanulási terveikről. Ennél a 

legfiatalabb korosztálynál megtörni látszik a romani anyanyelv 

elsajátítása és használata iránti motiváltság és elszántság. A 

megkérdezettek nagyobb részének közlése szerint nem használják a 

nyelvet. Ennek részben ellentmond a megélt tapasztalat, ahol 

tanórákon éppen a romani nyelvet használják a tanulók az egymás 

közötti gyors információcserére. Ugyanakkor ez a jelenség 

egyértelműen a nyelv presztízsét (annak hiányát) mutatja, amelynek 

az oktatási környezet – néhány jó példa kivételével- évtizedek óta 

tétlen szemlélője. 
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Hipotézisek 

 

1.A férfi beszélők erőteljesebben képviselik családon belül a lovári 

dialektus megtartásának szándékát.  

 A női megkérdezettek – akik a hagyományos családi szereposztás 

szerint a gyereknevelés napi gondjait viselik – 

rugalmasabbak/konformisták a lovári/magyar nyelvhasználatban. 

2. Munkavégzés során domináns a magyar nyelv használata.  

3. Az intim nyelvhasználatban a nők gyakrabban választják a lovári 

dialektust, mint a magyart. 

4. A lovári dialektus és a magyar nyelv között a hasznosság, szépség 

és nehézség megitélése szerint nincs szignifikáns eltérés  

5. Az idősebb megkérdezettek mindkét nemben (1972-es születéssel 

bezárólag) erősebben ragaszkodnak a lovári nyelvváltozathoz.  

 

 

Az elemzés menete 

Az IBM SPSS 22.0-programcsomaggal történő adatfeldolgozás és 

elemzés statisztikai szakmai részét Dr.Takács Szabolcs, a Károly 

Gáspár Egyetem matematikusa végezte. 

A mintában 15 férfi és 15 nő szerepel, akik átlag életkora 38,7 év 

(legfiatalabb 20 éves volt, míg a legidősebb 73). Az életkor szórása 

14,6 év volt. Végzettségüket tekintve 22-en alapfokú végzettséggel (8 

osztály) rendelkeztek, 4 fő végzett szakmunkásképzőt, kettőnek volt 

érettségije, 1 diplomás és 1 fő nem járt iskolába. 

A hipotézisek általánosságban a férfiak és nők, lovári dialektushoz 

való viszonyára vonatkoztak, a nyelvhasználat különböző 

aspektusaiban. A kis elemszámra való tekintettel mind kétmintás t-

próbával, mind pedig Mann-Whitney teszttel is ellenőriztük az 

eredményeket, tehát csak azokat a különbségeket vettük figyelembe, 

ahol mindkét teszt szignifikáns eltérést mutatott a nemek között. 

Két olyan terület volt, ahol részint az egész populáció viselkedése volt 

számunkra érdekes, részint pedig a korcsoportok szerinti 

különbségekre voltunk kíváncsiak (’72 előtt és után születetteket 
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megkülönböztetve egymástól). Ez utóbbi esetén már nem szerinti 

bontásra nem volt lehetőségünk, hiszen önmagában véve a 30 fő 

további réteg-elemzésekre nem ad lehetőséget, hiszen a kis minta 

tovább már nem darabolható oly módon, hogy statisztikailag releváns 

információkhoz juthassunk. 

A könnyebb átláthatóság kedvéért minden esetben a t-próba 

eredményeit fogjuk ismertetni (miután a változók a lovári dialektus 

használatának gyakoriságát mérték, ezért – mint ha iskolai 

érdemjegyek lennének – a kétmintás t-próbát alkalmaztuk elemzési 

eszközként). Fokozottan kiemeljük azonban, hogy minden eredményt 

a rangsoroláson alapuló, nagyságrendi viszonyokat elemző Mann-

Whitney-teszt segítségével is ellenőriztünk, tehát minden hipotézis 

esetében csak azok az eredmények kerülnek bemutatásra, melyek 

szignifikánsak voltak mindkét teszt alkalmazása során. 

 

Nyelvhasználat családon belül 

 

Első hipotézisem szerint a férfiak lényegesen „tradícionálisabb” 

felfogásban használják a lovári dialektust, mint a nők – akik a 

gyermeknevelés kapcsán is alkalmazkodóbbak, rugalmasabbak-e 

kérdésben.  

 

 

 F SIG t df SIG 

Milyen nyelven beszél/beszélt 

gyermekeivel? 

,327 ,574 2,512 22 ,020 

Milyen nyelven beszélt 

gyermekeivel, amikor még nem 

jártak óvodába, iskolába? 

2,434 ,133 1,008 22 ,325 

Milyen nyelven beszél 

gyermekeivel, amióta óvodába, 

iskolába járnak, jártak? 

,513 ,481 ,492 22 ,627 

 

1. ábra: Családi nyelvhasználat - szignifikancia 
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A táblázatban (1. ábra) látható, hogy kizárólag a gyerekekkel való 

beszélgetések során jelenik meg különbség a férfiak és nők között 

(t(22)=2,512, SIG=0,020) – az óvodás/iskolás évek során tanúsított 

nyelvhasználatban már nem jelentkezik szignifikáns eltérés a férfiak 

és nők között (t(22)=1,008, SIG=0,325, illetve t(22)=0,492, 

SIG=0,627). 

A próba feltétele (a szóráshomogenitást ellenőrző Levene-teszt) egyik 

esetben sem volt szignifikáns, tehát nem volt szükség a robusztus 

Welch-féle d-próba alkalmazására. Mindezen eredményt a Mann-

Whitney-teszt is megerősítette, amely szintén csak az első változó 

esetében mutatott szignifikáns eltérést (z=-2,171, SIG=0,030).  

Ezek alapján, megvizsgálva a férfiak és nők átlagát (2. ábra), 

elmondható, hogy a férfiak átlaga (3,33) szignifikánsan magasabb 

volt, mint a nők átlaga (2,42), méghozzá majdnem 1 teljes ponttal, 

azaz a nők jellemzően a lovári dialektust használják a gyermekeikkel 

való beszélgetésben, míg a férfiak gyakran, gyakrabban szólnak 

hozzájuk magyarul. 

Megjegyezzük, hogy a többi átlag is 2-3 pont körül alakult, tehát 

jellemzően a magyar és a lovári dialektus egyenletes, együttes 

használata (lovári többlettel) a jellemző a vizsgált alanyokra. 

A 3.számú ábrából leolvasható, hogy a nők minden esetben 

alacsonyabb átlaggal rendelkeznek (gyakoribb lovári nyelvváltozat 

használata), mint a férfiak, azonban ez csak az általános kérdéskör 

esetében jelenik meg szignifikánsan (az iskolai/óvodai kontextusban a 

különbség eltűnik). 



 

54 

 

 

  Esetszám Átlag Szórás 

Milyen nyelven beszél/beszélt 

gyermekeivel? 

Férfi 12 3,33 ,888 

Nő 12 2,42 ,900 

Milyen nyelven beszélt 

gyermekeivel, amikor még 

nem jártak óvodába, iskolába? 

Férfi 12 2,75 1,485 

Nő 12 2,25 ,866 

Milyen nyelven beszél 

gyermekeivel, amióta óvodába, 

iskolába járnak, jártak? 

Férfi 12 3,83 1,801 

Nő 12 3,42 2,314 

 

2. ábra: Családi nyelvhasználat - átlagok 

 

3. ábra: Családi nyelvhasználat - diagram 
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Intim nyelvhasználat 

 

A nyelvhasználat másik aspektusában a férfiak és nők, intimebb, 

személyesebb helyzetben való nyelvhasználatát hasonlítottuk össze. 

Ezekben az aspektusokban nem találtunk különbségeket sem a Mann-

Whitney, sem pedig a kétmintás t-próba alkalmazása során – azaz 

elmondható, hogy intimebb, személyesebb helyzetben nincsen eltérés 

a férfiak és nők nyelvhasználatában. Az átlagokból (4. ábra) az 

látható, hogy itt a lovári dialektus és a magyar nyelv használata 

szintén megfigyelhető, jellemzően azonban gyakoribb a lovári 

dialektus használata (3 alatti átlagok is megfigyelhetők) (5.ábra). 

 

  Esetszám Átlag Szórás 

Milyen nyelven álmodik? Férfi 14 3,21 1,051 

Nő 14 3,29 1,773 

Milyen nyelven imádkozik 

magában? 

Férfi 15 2,73 1,668 

Nő 15 2,47 1,407 

Milyen nyelvet használ, 

amikor számolja a pénzt? 

Férfi 15 3,60 1,183 

Nő 15 3,00 1,558 

Milyen nyelven káromkodik? Férfi 14 2,57 1,604 

Nő 15 2,53 1,125 

4. ábra: Intim nyelvhasználat - átlagok 

 

 F SIG t df SIG 

Milyen nyelven álmodik? 3,391 ,077 -,130 26 ,898 

Milyen nyelven imádkozik 

magában? 

,001 ,980 ,473 28 ,640 

Milyen nyelvet használ, amikor 

számolja a pénzt? 

,061 ,806 1,188 28 ,245 

Milyen nyelven káromkodik? 2,949 ,097 ,074 27 ,941 

 

5. ábra: Intim nyelvhasználat -szignifikancia 
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6. ábra: Intim nyelvhasználat - diagram 

 

A személyesebb (intimebb) nyelvhasználatot bemutató 6. számú ábra 

is mutatja, hogy a nők jellemzően alacsonyabb átlagokat  érnek el 

(gyakoribb lovári nyelvváltozat használata), azonban ez a különbség 

nem szignifikáns (álom és káromkodás esetében a különbség ráadásul 

lényegében, még vizuálisan is teljesen eltűnik). A kérdőívezés során 

több ízben megfigyelhető volt, hogy a káromkodásokban mindkét nem 

részéről meglehetősen szabadszájúan nyilatkoznak meg, míg 

egyébként a szexualitás (itt nem vizsgált) témaköre gyakorlatilag a 

mai napig tabu.(HUSZÁR, 2009: 276-285) 
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Munkavégzés során alkalmazott nyelvhasználat 

 

A munkavégzés során az alábbi nyelvhasználati sajátosságokkal 

találkoztunk (7. ábra): 

 

  Válaszadások 

száma 

Mindig lovári 3 

Általában lovári 5 

Lovári és magyar 17 

Általában magyar 2 

Mindig magyar 3 

 

7. ábra: Munkahelyi nyelvválasztás 

8.  

 
 

8. ábra: Munkahelyi nyelvválasztás – diagram 

9.  

Ahogyan a 8. ábrán látható diagram is mutatja, megfigyelhető, hogy 

kiemelkedő a lovári dialektus és magyar nyelv együttes használata, 
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amit khi-négyzet próbával is alá tudtunk támasztani (khi2 (4)=26,000, 

SIG=0,000), azaz szignifikánsan ez a leginkább kiemelkedő, hogy 

vegyes nyelvhasználatban, azonos arányban magyart és lovárit 

egyaránt használnak a munkahelyükön.  

 

 

A lovári dialektus  és a magyar nyelv közötti hasznosság, szépség, 

nehézség összehasonlítása 

 

Ebben az esetben nemenkénti összehasonlításhoz egy vegyes 

variancia-analízis modellt állítottunk fel annak érdekében, hogy a 

nehézség-hasznosság-szépség közötti eltérést meg tudjuk figyelni – 

illetve mindezt nemenként is össze tudjuk hasonlítani. 

Egyetlen esetben tudtunk a férfiak és nők átlagainak különbségében 

szignifikáns eredményt kimutatni (F(1,28)=5,492, SIG=0,026), 

mégpedig a nyelv szépségének megítélésében (9. ábra). Ebben az 

esetben a férfiak szignifikánsan magasabb értékeket adtak (azaz, 

mindkét nyelv szépségét említik), szemben a nőkkel, ahol alacsonyabb 

átlagokat lehetett kimutatni (lovári nyelvváltozat irányában való 

elköteleződés). 

 

 Átlag Szórás Esetszám 

Ön szerint melyik a szebb 

nyelv, a lovári vagy a 

magyar? 

Férfi 2,33 1,113 15 

Nő 1,80 ,941 15 

TELJES 2,07 1,048 30 

Ön szerint melyik a 

hasznosabb nyelv, a 

lovári vagy a magyar? 

Férfi 2,13 ,640 15 

Nő 1,87 ,834 15 

TELJES 2,00 ,743 30 

Ön szerint melyik a 

nehezebb nyelv, a lovári 

vagy a magyar? 

Férfi 2,40 ,828 15 

Nő 2,00 ,535 15 

TELJES 2,20 ,714 30 

 

10. ábra: Nyelvek szubjektív megítélése - átlag 
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11. ábra: Nyelvek szubjektív megítélése -diagram 

 

Ez azt jelenti, hogy a szépség-hasznosság-nehézség tekintetében nem 

mutatható ki különbség a két nyelv között (nem találják egyiket vagy 

másikat szignifikánsan nehezebbnek, hasznosabbnak, szebbnek – 

általánosságban). Azt azonban ki tudtuk mutatni még a kis minta 

ellenére is, hogy a nők általánosságban szebbnek találják a lovári 

nyelvváltozatot, mint a férfiak (alacsonyabb átlag jelzi a lovár i 

nyelvváltozat irányában való gyakoribb értékeket) (10. ábra). 

 

Életkor és nyelvhasználat kapcsolata 

 

Az utolsó hipotézisben azt vizsgáltuk, hogy az idősebbek körében a 

lovári dialektus használata gyakoribb-e bizonyos helyzetekben, 

szituációkban? Itt ugyanazt az elvet követtük, mint a nemek szerint 

összehasonlításban: csak azokat a különbségeket vesszük szignifikáns 
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eltérésnek, melyek mind a kétmintás t-próbában, mind pedig a Mann-

Whitney-tesztben szignifikáns különbségként jelennek meg. 

Mindösszesen 5 kategóriában ( 11. ábra) volt kimutatható különbség a 

két korcsoport között (lényegében a kérdőív összes kérdését 

megvizsgáltuk ebben a kontextusban). Ez az öt kérdés az alábbi volt: 

 

A: Milyen nyelven beszél/ beszélt házastársával? 

B: Milyen nyelven beszél/beszélt gyermekeivel? 

C: Milyen nyelven beszélt gyermekeivel, amikor még nem jártak 

óvodába, iskolába? 

D: Milyen nyelven beszél gyermekeivel, amióta óvodába, iskolába 

járnak, jártak? 

E: Milyen nyelven beszél a lakóhelyén élő lováriakkal, akikkel 

másik városban összefut? 

 

 

 

 

 A B C D E 

 

1972 

előtt 

született 

2,40 2,43 2,07 2,36 1,67 

1972 

után 

született 

3,80 3,50 3,10 5,40 2,93 

 

12. ábra: Életkor és nyelvhasználat – kérdések 
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 F SIG t/d Df SIG 

Milyen nyelven 

beszél/beszélt 

házastársával? 

3,263 ,082 -2,711 28 ,011 

Milyen nyelven 

beszél/beszélt 

gyermekeivel? 

,044 ,835 -3,041 22 ,006 

Milyen nyelven beszélt 

gyermekeivel, amikor még 

nem jártak óvodába, 

iskolába? 

,263 ,613 -2,209 22 ,038 

Milyen nyelven beszél 

gyermekeivel, amióta 

óvodába, iskolába járnak, 

jártak? 

11,903 ,002 -4,815 12,300 ,000 

Milyen nyelven beszél a 

lakóhelyén élő lováriakkal, 

akikkel másik városban 

összefut? 

5,094 ,032 -2,699 20,651 ,014 

 

13. ábra: Életkor és nyelvhasználat - szignifikancia 

 

Az utolsó két esetben a kétmintás t-próba feltétele sérült (F=11,903, 

SIG=0,002 és F=5,094, SIG=0,032) a Levene-próba alapján, tehát 

ebben a két esetben Welch-féle d-próbát alkalmaztunk a kétmintás t-

próba helyett (mely próba kevésbé érzékeny a szóráshomogenitás 

megsértésére). 

Elmondható tehát, hogy minden esetben az 1972 előtt születettek a 

lovári dialektust preferálták inkább a magyar nyelvvel szemben, 

hiszen a fenti kérdésekben szignifikánsan alacsonyabb értékeket (12. 

ábra) értek el (a skála alsóbb értékeiben a lovári nyelvváltozat, felsőbb 

értékeiben pedig a magyar nyelv használata volt megjelölve). 
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14. ábra: Életkor és nyelvhasználat - diagram 

 

A grafikonos megjelenítés (13.ábra) itt is alátámasztja, hogy az 1972 

előtt születettek lényegesen, szignifikánsan alacsonyabb átlagokat 

érnek el e területek nyelvhasználati kérdéseiben, mint a ’72 utániak – 

tehát a preferált nyelv számukra a gyermekekkel való 

beszélgetésekben, a házastárssal való nyelvhasználatban, valamint a 

lakóhelyén élő más, lovári származású ismerőseivel a lovári dialektus 

lesz a magyar nyelvvel szemben.  

 

Értékorientációs aspektusok a nyelvhasználatban 

 

A két- és többnyelvűséggel foglalkozó szakirodalomban svájci 

szerzők (WELLING:1990, FRIGERIO SAYILIR, 2007: 53- 59) kiemelten 
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foglalkoznak a nyelvi cselekvés értékorientáltságával. Frigerio Sayilir 

megkülönböztet használati, emocionális és kulturális értéket (14. 

ábra). Ezek között nincs rangsorolás, hiszen a tárgyra vonatkozóan 

különböző dimenziókat jelenítenek meg, egymással szorosan 

összekapcsolódnak és nem választhatók el egymástól. A lovári 

dialektus használatára vonatkozóan továbbgondolva ezt az 

értékorientáltságot, úgy tűnik, a használati érték szempontjából a férfi 

beszélők megnyilvánulásai dominálnak, az emocionális értéknél a női 

beszélők nyelvi cselekvései kerülnek előtérbe. A kulturális érték 

dimenzióban mindkét nembeli beszélőknek fontos szerep jut. A 

nőknek azzal, hogy a gyermeknevelés folyamatában lépésről-lépésre 

átadják a nyelv különböző elemeit, a férfiaknak pedig a nyelvi 

cselekvés megvalósítása során személyes példájukkal, ami 

méltósággal képviselt, emelkedett beszédmódokban is megnyilvánul. 

 

Használati érték: 
a nyelv, mint eszköz 

Emocionális érték: 

a nyelv, mint 

emocionális 

tapasztalatok 

kiindulópontja 

Kulturális érték: 
a nyelv(ek), mint 

identitást alakító 

tulajdonságok hordozói 

Megnyilvánulási 

lehetőségek: 

Tudás, gondolatok, 

érzések cseréje, 

szükséglet kielégítés: 

pl. utasítások, 

köszöntők) 

Megnyilvánulási 

lehetőségek: 

Beszédöröm, későbbi 

nyelvelsajátítás és 

nyelvhasználat iránti 

motiváció: pl, 

dajkanyelv, 

gyermeknevelés 

 

Megnyilvánulási 

lehetőségek: 

-A nyelv megőrzése 

és/vagy változtatása 

területén érvelni; 

-A nyelv, mint 

identitásjelölő mód: pl. 

gyermeknevelés, 

közösségi 

beszédalkalmak 

 

 

15. ábra: Értékorientáció a nyelvhasználatban 

Forrás: Frigerio Sayilir: 2007 



 

64 

 

Összegzés 

 

A hipotézisek vizsgálata a következő eredményeket mutatja: 

Az első hipotézis esetében a nők jellemzően a lovári nyelvváltozatot 

használják a gyermekeikkel való beszélgetésben, míg a férfiak 

gyakran, gyakrabban szólnak hozzájuk magyarul. A nyelvhasználat 

során tehát a nők képviselik a folyamatosságot, a férfiak 

alkalmazkodnak rugalmasabban a környezethez, inkább elvárás 

szintjén fogalmazzák meg a lovári dialektus továbbvitelének 

szándékát, ahogyan ez a terepmunka során gyakran előfordult. 

A második hipotézis a személyesebb, intim nyelvhasználatra 

vonatkozik. 

Az elemzés azt mutatja, hogy a nők jellemzően alacsonyabb átlagokat  

érnek el (gyakoribb lovári nyelvváltozat használata), azonban ez a 

különbség nem szignifikáns (álom és káromkodás esetében a 

különbség ráadásul lényegében eltűnik. 

A harmadik hipotézis a munkavégzés során használt nyelvekre 

vonatkozott. Ebben az összefüggésben szignifikánsan az a leginkább 

kiemelkedő, hogy vegyes nyelvhasználatban, azonos arányban magyar 

nyelvet és lovári dialektust egyaránt használnak a munkavégzés során 

a beszélők. Ennek nem az a magyarázata, hogy a többségi 

munkatársak gyakran beszélnék a romani nyelv lovári változatát, 

hanem az, hogy a kisebbségi csoport tagjai közmunka végzése 

közben, vagy családi vállalkozás keretében egymás között 

természetesen anyanyelvükön beszélnek, vegyes összetételű 

munkahelyen pedig dominánsan magyarul.  

A negyedik hipotézisben a lovári dialektus és a magyar nyelv közötti 

hasznosság, szépség, nehézség összehasonlítása szerepel. Egyetlen 

esetben tudtunk a férfiak és nők átlagainak különbségében 

szignifikáns eredményt kimutatni, mégpedig a nyelv szépségének 

megítélésében. Ebben az esetben a férfiak szignifikánsan magasabb 

értékeket adtak (azaz, mindkét nyelv szépségét említik), szemben a 

nőkkel, ahol alacsonyabb átlagokat lehetett kimutatni (lovári 

nyelvváltozat irányában való elköteleződés). Ezzel is visszautalhatunk 

az értékorientáció emocionális dimenziójára. 
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Az ötödik hipotézis az életkor szerinti nyelvhasználati különbségekre 

fókuszált. 

Megállapítható, hogy minden esetben az 1972 előtt születettek a lovári 

nyelvváltozatot preferálták inkább a magyar nyelvvel szemben, hiszen 

a fenti kérdésekben szignifikánsan alacsonyabb értékeket értek el (a 

skála alsóbb értékeiben a lovári változat, felsőbb értékeiben pedig a 

magyar nyelv használata volt megjelölve). 

A vizsgálat eredményei azt erősítik, hogy a győri oláhcigány 

csoportban erős a hagyományőrzés attitűdje, így a nyelv megőrzése és 

továbbörökítése iránti szándék is (BARTHA, 2007: 244- 265). 

Ugyanakkor a korcsoportok szerinti eredmények, amelyekhez még 

hozzávehetjük a terepmunka során a nyolcadik osztályosokkal felvett 

kérdőívet, figyelmeztetnek arra, hogy hathatós segítségre lenne 

szükség a romani nyelv lovári dialektusának további folyamatos 

átadásában. 

 

 

IRODALOM 

 

BARTHA Csilla (2007): Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány 

közösségben – „A régiek a régi cigányt beszélik, mi már 

kavarjuk.” In: Bartha Csilla (szerk.)(2007):Cigány nyelvek és 

közösségek a Kárpát-medencében, Nemzeti 

Tankönyvkiadó,Budapest,2007. 

FRIGERIO SAYILIR, Cornelia (2007):Zweisprachig aufwachsen – 

zweisprachig sein, Waxmann, Münster / New York / München / 

Berlin, 2007. 

HUSZÁR Ágnes (2009): Női nyelv? Férfi nyelv? Gendernyelvészet 

Magyarországon,  Magyar Tudomány, 2009/3, 276-285. pp. 

MÁRFI Attila (szerk.) (2005):Cigánysors; A cigányság történeti 

múltja és jelene I.,Emberháza Alapítvány, Erdős Kamill 

Cigánymúzeum (Pécs) és Cigány Kulturális és Közművelődési 

Egyesület, Pécs, 2005. 

ORSÓS Anna (2012): A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről, 

PTE BTK Oktatáskutató Központ Virágmandula Kft., 2012.  



 

66 

 

SZALAI Andrea (2007): Egységesség? Változatosság? A cigány 

kisebbség és a nyelvi sokféleség In: Bartha Csilla 

(szerk.)(2007):Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-

medencében, Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest,2007. 

WELLING, Alfons (1990): Zeitliche Orientierung und sprachliches 

Handeln. Handlungstheoretische Grundlegungen für ein 

pädagogisches Förderkonzept. Bern/New York, Paris: Peter Lang 

 

 

 



 

67 

 

Verebélyi Gabriella 

Egy roma/cigány közösség nyelvhasználati 

sajátosságainak vizsgálata az iskolai teljesítményre 

gyakorolt hatás alapján 

 

Összefoglaló: A kutatási eredményeim alapján bemutatásra kerülő 
kommunikációs folyamatok adott (szub)kultúrához tartózó emberek 

sajátjai. Helytálló, igazolható kommunikációs elméleteket akkor lehet 

alkotni, ha azt a vizsgált közösség szemszögéből láttatjuk. Én arra a 

feladatra vállalkozom, hogy nevelésszociológiai és pedagógiai 

szemszögből közelítem meg az általam ismert és vizsgált roma/cigány 

közösség nyelvhasználatának feltárását, és annak az iskolai 

teljesítményre gyakorolt hatását. A kutatás eredményeinek újszerűsége 

az adott nyelvi közösség nyelvhasználati sajátosságainak 

lejegyzésében jelenik meg. A vizsgálat azon része, melyben a tanulók 

nyelvi képességeit és az iskolai követelményrendszert vetem össze, 

továbbra is a jelenlegi oktatási rendszerünk alkalmatlanságát, 

intoleranciáját bizonyítja. 

 

Kulcsszavak: nyelvhasználat, roma/cigány közösség, iskolai 

teljesítmény 

 

 

A kutatási eredményeim alapján bemutatásra kerülő kommunikációs 

folyamatok adott (szub)kultúrához tartózó emberek sajátjai. Helytálló, 

igazolható kommunikációs elméleteket akkor lehet alkotni, ha azt a 

vizsgált közösség szemszögéből láttatjuk. Én arra a feladatra 

vállalkozom, hogy nevelésszociológiai és pedagógiai szemszögből 

közelítem meg az általam ismert és vizsgált roma/cigány közösség 

nyelvhasználatának feltárását, és annak az iskolai teljesítményre 

gyakorolt hatását.  
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Az iskolába lépő gyermek nyelvi ismereteit, viszonyát az 

írásbeliséghez, valamint a későbbi szóbeli és írásbeli reprodukciókat 

alapvetően meghatározza a gyermek nyelvi szocializációja, a szociális 

környezetre jellemző tudásbázis, a szocio-kulturális tudás. Ez a 

tudásbázis befolyásolja a felhasználható kommunikációs eszközöket, 

szókincset, nyelvhasználati stratégiákat, a kognitív stílust, a nyelvi és 

kommunikatív kompetenciát. 

A gyermekek szókincse a beszéd észlelés – beszédéretés működése 

révén kezd kialakulni, ez a fejlődés jóval megelőzi a 

beszédprodukciós folyamatokat. A nyelvi fejlődésben kritikus 

szakaszként értékelik az ún. „első biológiai sorompó” előtti időszakot, 

azaz a 6-7. életév előtti időszakban szerzett ismeretek, tapasztalatok 

jelentősen befolyásolják a nyelvi fejlődés későbbi szakaszait. A 6-7 

éves, iskolaköteles gyermekek spontán beszédére jellemző, hogy a 

gyermek képes bonyolult tartalmakat, összefüggéseket megfelelő 

nyelvi szerkezetek felhasználásával megjeleníteni. Valamennyi szófaj 

és alaktani jelenség ekkorra már megjelenik a spontán beszédben. 

Elméletileg a szókincs aktív része folyamatosan gazdagodik. 

Ugyanakkor megjelennek a hezitálások, melyek mennyisége és 

minősége utalhat a nyelvi tervezés fejlettségére is. A beszédtempó 

még lassúbb, mint az idősebb tanulók esetében. (Gósy 2003) 

A nyelvi – kommunikációs képességek megfelelő szintű érettsége 

tehát elengedhetetlen az iskolai élet megkezdéséhez. Ezt az érettségi 

állapotot a kutatók egyrészt a pszicho-lingvisztika oldaláról közelítik 

meg, vizsgálataik tárgya többek között a beszédészlelés, beszédértés 

minősége. A vizsgálatok másik nagy területe a nyelvhasználat, a 

nyelvállapot leírása felöl közelíti meg a nyelvi érettség kérdéskörét.  

A dolgozatban bemutatásra kerülő vizsgálat két részből áll: az 

iskoláskorú gyermekek szóbeli nyelvhasználati sajátosságait, nyelvi 

készségeik fejlődését három éve követem nyomon. Vizsgálatom részét 

képezi a gyermekek kötetlen beszélgetéseinek megfigyelése, ezt 

egészíti ki egy szóbeli mondat-, és szövegalkotási feladat képsor 

alapján.  

"Elismerést nyert, hogy a gyermek nyelvelsajátítási folyamata csak a 

csoport felnőtt tagjai között használatos konvenciók leírását követően 
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írható le." (Solbin 1967, idézi Hymes) A tanulók esetében kapott 

eredményeket összevetem a közösség felnőtt tagjainak szóbeli 

nyelvhasználati jellegzetességeivel. Így képet kaphatok arról, hogy a 

tanulók nyelvi szocializációjuk során milyen ismereteket sajátíthattak 

el a romaközösségen belül, az elsajátított nyelvi alapok milyen 

viszonyban állnak az ’iskola nyelvezetével’. A kutatás eredményeinek 

újszerűsége az adott nyelvi közösség nyelvhasználati sajátosságainak 

lejegyzésében jelenik meg.  

A kutatásban Győr –Újváros cigány/roma közösség nyelvhasználati 

jellegzetességeit fogom bemutatni. Ezért a kapott eredmények és 

következtetések erre a nyelvi közösségre vonatkoznak. A kutatási 

mintába bekerült gyermekek és felnőttek közös jellemzője, hogy 

kétnyelvű roma közösség, legtöbben anyanyelvükként a romani 

(lovari) nyelvet jelölik meg. (Szilágyi 2014) A közösség a városon 

belül aránylag jól elkülöníthető részen él, bár a városvezetés többször 

megpróbálta már a városrész szegregált jellegét megszüntetni, jelenleg 

is folynak erre irányuló törekvések. A városrész iskoláiban a lakossági 

összetétel leképződéseként nagyon magas a cigány /roma tanulói 

arány. A közösség jellemzően romákból áll, minimális a rom-ungrók 

és a beások jelenléte. A kutatási mintát a helyi általános iskola 1. 

osztályos tanulói (N21) és a közösség felnőtt tagjai (N19) képezik. A 

tanulók és a felnőttek szorosabb vagy tágabb rokonsági 

kapcsolatokban állnak egymással. (szülő – gyermek, nagyszülő – 

unoka, unokatestvér, nagynéni). 

A nyelvhasználat feltárását célzó hazai és nemzetközi vizsgálatok 

általában a következő nem nyelvi (független) változókat szokták 

alkalmazni: lakhely, iskolázottság, foglakozás, életkor, nemek, 

etnikum, mobilitás. A jelen kutatás szempontjából a nem nyelvi 

változók közül az életkor változó értelmezhető, mert egy rendkívül 

homogén közösségről van szó. A felnőttek általában jellemzően 8 

osztályos végzettséggel rendelkeznek, egy adatkölő rendelkezik 

szakmunkás végzettséggel. A mintában szereplő felnőttek 40-55 év 

közöttiek. Szintén általános jellemző, hogy munkanélküliek vagy 

alkalmi munkából élnek. A közösség igyekszik a hagyományokat 

őrizni a családalapítás, a családhoz köthető ünnepek és a családon 
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belüli munkamegosztás terén is, bár felnőtt adatközlőim véleménye 

szerint az utóbbi 20-25 évben jelentősen megkopott a közösségben a 

hagyományok értéke, és itt elsősorban a fiatalabb generáció szokás- és 

magatartás kultúráját kérdőjelezték meg. 

A kutatásban használt nyelvi (függő) változók a következőek lesznek:  

1. KFM módszer 

2. A grammatikailag helyes és helytelen mondatok aránya.  

3. Átlagos mondathossz: a szintaktikai komplexitás mutatója 

4. A szófajok megjelenési aránya 

5. A téri és időbeli viszonyok megjelenítése a szövegekben: A főnévi 

helyragok használata 

6. Token / type mutató 

 

 

Közlésegységek Fejlődési Mutatója (KFM)  

 

A vizsgálathoz az úgynevezett KFM módszert használtam. Az eljárást 

az 1970-es években az USA-ban dolgozták ki (Lee és Carter nevéhez 

fűződik 1971). Magyar nyelvre az eljárást Gerebenné Várbíró Katalin, 

Gósy Mária és Laczkó Mária(1992) adaptálták Közlésegységek 

Fejlődési Mutatója (KFM ) néven. 

„Ez egy olyan kritériumrendszer, amely alapján a gyermek spontán 

beszédének morfológiai, szintaktikai szerkesztettsége objektívan 

megítélhető. A módszer vizsgálja a mondatok szerkezetét, az egyes 

szófajok használatának, az igeidők, valamint a kérdő és tagadó formák 

elsajátításának a szintjét. Számba veszi azt is, hogy miképpen alakul a 

gyermekek beszédében található mondatok struktúrája, hosszúsága, a 

szófajok közül vizsgálja a névmások, a számnevek, a névutók, a 

határozó szók elsajátításának szintjét, tekintetbe veszi a grammatikai 

jellemzőket, így például az igeidők és az igeragozás összefüggéseit, a 

bővítmények használatát. Az eljárás elméleti hátteréül Chomsky 

generatív grammatikája szolgált.” (Laczkó, 2011, 444.) 

A gyerekeknek egy több képből álló képsor alapján rövid történetet 

kell elmesélniük. A feladatmegoldás előmozdítása érdekében a 

tanulásban akadályozott gyermekek esetében segítő kérdéseket 



 

71 

 

alkalmaztam. A KFM pontozási rendszere a magyar nyelvtan és a 

gyermekek anyanyelv- elsajátításának szintjeit figyelembe véve került 

kialakításra. A kritériumok közt szerepelnek a szófajok, mondatok és 

szószerkezetek, ragozási rendszerek, bővítmények is. A pontozás 

szempontjából a fokozatosság elve érvényesül: a legegyszerűbb szint 

kapja a legalacsonyabb értéket, minél magasabb a szint, annál 

magasabb pont jár érte. 

Bár a magyar adaptáció gyermekek nyelvi fejlődésének összetettségét, 

fejlettségét hivatott mérni, én a felnőttek esetében is kiszámoltam 

ezeket az értékeket. A tanulók esetében az átlag érték 12,04 pont volt, 

míg a felnőttek esetében 26,4 pont. Az egyéni eltérések jelentősek 

voltak: gyermekek esetében 6,25 – 19,55 pont közötti eredmények 

születtek, felnőttek esetében 19,66 – 35,28 pont közötti tartományba 

estek az értékek. 
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1. ábra: A Közlésegységek fejlődési mutatója. Forrás: saját 

 

A felnőttek esetében nincsenek referencia értékek, amivel 

összevethetném a teljesítményt, de gyermekek esetében Neuberger 

Tilda (2013) publikációja friss adatokkal szolgál az 

összehasonlításhoz. A saját kutatási mintában szereplő első osztályos 
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tanulók a szociális hátterük miatt legtöbb esetben nem hatévesen 

kezdik meg az iskolai tanulmányaikat. Ezért az általam kapott 

értékeket a 7 évesek átlagával kell összevetni. Azt láthatjuk, hogy az 

általam vizsgált 7 évesnél idősebb, első osztályos tanulók KFM 

értékei jóval elmaradnak a többségi tanulók teljesítményeitől, mind 

átlagban, mind minimum és maximum értékeket figyelembe véve. Az 

általam kapott eredmények közelebb álnak, de nem érik el a hatéves 

többségi tanulók teljesítményeit. 

 

 KFM átlag KFM minimum KFM maximum 

6 évesek 14,11 7,54 20,13 

7 évesek 19,87 15,44 22,84 

9 évesek 22,01 14,48 30,25 

11 évesek 25,72 17,46 36,05 

13 évesek 26,19 17,19 38,40 

Teljes 

korpusz 

21,58 7,54 29,53 

 

2. ábra. A KFM érték életévekre lebontva. Forrás: Neuberger 

(2013) 

 

 

A grammatikailag helyes és helytelen mondatok aránya 

 

Az iskolában a szóbeli és írásbeli produktumok minőségét jelzi a 

mondatok grammatikailag helyes vagy helytelen megjelenítése. Az 

egyik legfontosabb értékelési szempont ez a tanulói teljesítmények 

értékelésében. Ahogy a következő ábrán is látni lehet, a tanulók 

esetében valamivel jobb az arány a grammatikus mondatszerkesztést 

illetően. Ez az eredmény azonban fakadhat abból a tényből is, hogy a 

tanulók kevésbé használtak összetett, többszörösen összetett 

mondatokat, mint a felnőttek. Az egyszerű mondatok alkotása pedig 

kevesebb hibázásra adhat alapot. Ha az iskolai megfelelés vesszük 

alapul, akkor a gyermekek teljesítménye jelentősen elmarad az iskolai 
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elvárásokhoz, főleg ha számba vesszük, hogy egyszerűbb mondatok 

esetén is csak 59,56% -ban felelnek meg közléseik a magyar 

grammatika szabályainak, ugyanez az arány a felnőttek által alkotott 

mondatok esetében is (52,38%). Az egyéni eltérések itt is nagyok 

voltak. A tanulók esetében a leggyengébb teljesítményű tanuló kilenc 

mondatából nyolc volt agrammatikus, a legjobb teljesítményt nyújtó 

tanulónak 18 mondatából 16 felelt meg a grammatikai elvárásoknak. 

Azonban sem felnőtteknél, sem tanulóknál nem találtam olyan 

adatkölőt, akinek minden mondata grammatikailag pontos lett volna. 
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3. ábra. A grammatikailag helyes és helytelen mondatok aránya. 

Forrás: saját 

 

 

Átlagos mondathossz (ÁM) 

 

Mindkét csoport esetében megvizsgáltam az átlagos 

mondathosszúságot (ÁM), azaz, hogy egy mondat hány 

közlésegységből áll. A nyelv fejlődésével foglalkozó szakirodalom 

szerint ebből az értékből következtethetünk a nyelvi 

megnyilatkozások szintaktikai komplexitásra.  
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„A közfelfogásban és a szociolingvisztikában a szintaktikai 

bonyolultságot hagyományosan a hatalmat és presztízst magában 

foglaló társadalmi különbségekkel hozzák összefüggésbe. Pl. Basil 

Bernstein jól ismert és vitatott elmélete a korlátozott és kidolgozott 

beszédkódokról a szintaktikai bonyolultságot a középosztálynak, az 

egyszerűséget pedig a munkásosztálynak tulajdonítja. Ez az elmélet 

pongyolán és tendenciózusan van megfogalmazva, ezért nem kínál 

hasznos alapot a további munkához. Az azonban kétségtelen, hogy a 

bonyolult szintaxis a tudás és a tekintély beszédének sajátossága.” 

(Fowler, 2008:242) 
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4. ábra. Az átlagos mondathossz értéke szóban megadva. Forrás: 

saját 

 

Az átlagos mondathossz meghatározásakor láthatjuk, hogy a felnőttek 

ÁM értéke12,4, míg az első osztályos tanulók esetében ez az érték 

7,44. Azaz a felnőttek szintaktikailag jóval bonyolultabb mondatokat 

alkotnak, mint a tanulók, de ez természetes. A szintaktikai 

bonyolultság alapját a felnőttek esetében az összetett mondatok 

magasabb aránya, valamint a névszói kifejezések összetettsége is 

magyarázhatja. 
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A szófajok megjelenési aránya 

 

Az általam vizsgált közösség nyelvhasználatának minőségi 

mutatójaként értelmezhető a szófaji gyakoriság. Az alábbi diagramon 

jól látható az a tendencia, hogy milyen szófajú szavakat, milyen 

arányban használnak a nyelvközösség tagjai a magyar nyelvi 

kommunikációjuk során. Nagyon érdekes, hogy a gyakorisági sorrend 

a tanulók és a felnőttek esetében is azonos, egyetlen kivételt a 

számnevek jelentik, mert ezt a szófajt a felnőttek többet használták. 

Az ige és a hozzájuk kapcsolódó igekötők, a főnév, a kötőszavak és a 

névelők, valamint a határozó szók vezetik a gyakorisági listát. Érdekes 

eredmény, hogy a melléknevek, névutók, igenevek használata nagyon 

minimális. 
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5. ábra. Szófaji gyakoriság. Forrás: saját 
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Többségi tanulók felmérési eredményei némileg eltérnek az általam 

kapott eredményektől. Míg az általam vizsgált közösségben az igék 

használata a leggyakoribb, addig a többségi tanulók esetében a főnevet 

használták a legtöbbször, hasonlóan magasabb a határozószó 

használata is. Névmások és melléknevek, viszonyszók használati 

gyakorisága viszont jóval elmarad a többségi tanulók értékeitől. A 

többségi tanulók adatait ebben az esetben is Neuberger (2013: 124) 

kutatásaiból merítettem. A szófaji kategóriák az ő besorolását 

tükrözik, és itt szeretném megemlíteni, hogy a szófajok felsorolásából 

azért hiányzik a számnév, mert a szerző valamiért a számneveket a 

melléknevekhez sorolta, amely összevonás számomra 

értelmezhetetlen. Saját adataimban a melléknév kategóriába csak a 

tiszta érték szerepel. A felnőttek eredményeit csak tájékozódási 

jelleggel tüntettem fel a táblázatban. 

 

 

Szófajok többségi 

tanulók (7 

évesek) 

cigány/roma 

tanulók (1.o.) 

cigány/roma 

felnőttek 

Főnév 17,97% 15,49 16,12 

Ige 16,95% 19,4 18,61 

Határozószó 7,86% 11,3 12,09 

Névmás 5,63% 1,49 8,44 

Melléknév 5,01% 0,28 7,67 

Igenév 4,16% 1,56 0,76 

Viszonyszó 31,64% 8,25 16,24 

Egyéb 10,78% 2,46 4,22 

 

6. ábra. Szófaji gyakorisági szórend. Forrás. Neuberger 

(2013) és saját adatok 
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A téri és időbeli viszonyok megjelenítése a szövegekben: A főnévi 

helyragok használata 

 

A szófajok közül szeretném kiemelni a téri és időbeli viszonyok 

jelöléséhez használatos kategóriákat. A téri és időbeli viszonyok 

megfelelő ismerete és ennek nyelvi jelölése elengedhetetlen az iskolai 

követelmények teljesítéséhez. Ezek az ismeretek meghatározzák az 

olvasás, írás és számolási készségek kialakulását, fejlődését. A 

megfelelő térbeli és síkbeli tájékozódás és ennek nyelvi kifejezése, 

értése és alkalmazása nélkül komoly tanulási lemaradások, zavarok, 

súlyosabb esetben akadályozottság alakulhat ki. 

„A magyar nyelvben a helyragok, a helyi névutók, az igekötők és a 

határozószók is leírhatják a téri viszonyokat. A helyragok egyszerűbb 

tipológiai viszonyokat (-ban, -on), a névutók általában bonyolultabb 

kognitív szerkezetű, referenciakeretekre hivatkozó viszonyokat 

kódolnak (mögött, alatt, között stb.). A téri kifejezések rendszere 

formailag szisztematikus: a magyar nyelv minden téri viszont az 

irányhármasság mindhárom típusában azonos formai komplexitású 

nyelvi kifejezéssel kódol.” (Lukács – Szamarasz 2014:903) 

A téri viszonyok kódolásának lehetőségei a nyelvben a hol, hová, 

honnan irányhármasság nyelvi megjelenítése által válik lehetővé. A 

főnévi helyragok vizsgálatánál a hol irány jelölésnél a felnőttek 

esetében magasabb arányban találtam helytelen raghasználatot, mint a 

tanulók esetében. Az emberek legtöbbje hétköznapi helyzetekben 

kevésbé figyel a ba/ban, be/ben helyragok helyes alkalmazására 

szóbeli közlései alkalmával, azonban a vizsgált nyelvi közösségben a 

helyes és helytelen jelölés aránya független a hétköznapi vagy a 

hivatalos helyzetektől. A hol irány nyelvi megjelenítésének 

helyes/helytelen aránya általában jellemző a közösség tagjainak 

magyar nyelven folyó kommunikációjára. 

„…akkor analfabéta volt a szülő többnyire, így meg kiszakadtunk 

abból és akkor odafigyeltek ránk az iskolába.” (F1) 

„…én egyedüli voltam abba az osztályba cigány…” (F2) 

„…ami ugyan nem kötődött az iskolához, de iskolás éveimbe vót.” 

(F3) 
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„Az egér bent van az üvegbe.” (T1) 

Ha szigorúan az iskolai elvárásokat vesszük figyelembe, akkor azt 

látjuk, hogy sem a tanulók, sem a nyelvi mintát adó felnőtt közösség 

jellemző nyelvhasználata nem felel meg az iskolai elvárásoknak. A 

vizsgálathoz használt szövegkorpusz-részben található helyes 

/helytelen jelölések aránya az alábbi táblázatban látható:  

 

 hol (-ban/ben) hová (ba/be) 

első osztály jelölések száma:9/1 

helyes jelölések 

aránya: 10% 

helytelen jelölések 

aránya: 90% 

jelölések száma 31/1 

helyes jelölések 

aránya: 96,87% 

helytelen jelölések 

aránya: 3,13% 

felnőttek jelölések száma: 

15/1 

helyes jelölések 

aránya: 6,25% 

helytelen jelölések 

aránya: 93,75% 

jelölések száma: 34/0 

helyes jelölések 

aránya: 100% 

helytelen jelölések 

aránya:0% 

átlag helyes jelölés 

aránya: 8,12% 

helytelen jelölés 

aránya:91,87% 

helyes jelölés aránya: 

98,43% 

helytelen jelölés 

aránya:1,57% 

 

7. ábra. A –bV/ -bVn helyragok jelölésének aránya. Forrás: 

saját 

 

A magyar nyelvben az igekötők használatával is pontosíthatjuk a téri 

viszonyok jelölését. A tanulói és a felnőtt szövegkorpusz vizsgálata 

alapján elmondható, hogy az igekötők használata irányok tekintetében 
megfelelő, azonban sorrendiségében gyakran helytelen: elmennek – 

mennek el. Ez a magyar nyelvben helytelennek számító sorrend 

adódhat a romani nyelvből átvett szerkesztési szabályokból, azonban 

nem akadályozza a használót a megértésben. 
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A határozó szók használata mindkét korosztálynál jellemző, azonban 

inkább az idői orientáció jelölése a jellemző, a térbeli viszonyok 

határozószóval való jelzése kisebb arányban fordul elő. 

 

Token / type mutató 

 

A token / type mutatót a szógazdagság mérése használjuk, azaz egy 

adott szöveg szóelőfordulásainak (token) és a szöveg megalkotására 

használt lexémák (type) számát arányosítjuk. Token / type-érték 

megmutatja, hogy átlagosan hányszor ismétlődik egy lexéma a 

szövegben, minimális értéke: 1. A vizsgált szövegkorpuszok alapján a 

tanulók esetében ez az érték 52,98 pont, a felnőttek esetében 

valamivel magasabb: 67, 94 pont. Azaz az első osztályos tanulók 

szövegeikben átlagosan 53 különböző lexémát használtak, míg a 

felnőttek 68 különböző lexéma segítségével alkották meg szövegeiket.  
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8. ábra. A Token / type érték. Forrás: saját 

 

Az összes szó és a tartalmas szavak arányából pedig jól látható, hogy 

a tanulók nagyon sok névelőt és kötőszót használtak fel 
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mondataikban. Az összes különböző szó szövegbeli aránya méri a 

lexikai sokszínűséget, utalhat a szókincsméretre is. 

 

 

Összegzés 

 

A fent bemutatott vizsgálat célja, hogy bemutassa a Győr –Újvárosi 

cigányok /romák nyelvhasználati sajátosságait, elsősorban minőségi és 

csak másodsorban mennyiségi mutatók alapján. A vizsgálati mintában 

nem szerepel kontroll csoport, de ahol vannak összehasonlítás alapját 

képező friss eredmények, azokat igyekeztem viszonyítási pontként 

felhasználni.  

A gyermekek és felnőttek spontán beszédének grammatikai 

szerkesztettsége fontos mutatója annak, hogy a gyermek milyen 

grammatikai komplexitású minta alapján sajátíthatja el a nyelvet. Az 

általam bemutatott vizsgálatban szereplők esetén ez a második 

nyelvként elsajátított magyar nyelv használatának komplexitására 

vonatkozik. A közlésegységek fejlődési mutatója a gyermek spontán 

beszédének grammatikai komplexitását hivatott jelölni. A vizsgálat 

eredményei azt mutatják, hogy a magyar nyelvet második nyelvként 

használó első osztályos tanulók nyelvi komplexitása nem éri el a 

hasonló korú többségi tanulók nyelvi fejlettségét. Azonban 

véleményem szerint ennek az elmaradásnak nem elsősorban a 

kétnyelvűség az oka, sokkal inkább a hátrányos helyzetből adódó 

hiányok nyelvi jelenléte az ok. A vizsgálatban részt vevő tanulók 

rövidebb, egyszerűbb mondatokat alkottak, főként főnevekkel alkotott 

tárgyas szerkezeteket figyelhetünk meg mondataikban. A felnőtteknél 

már megjelentek az összetett, sok esetben a többszörösen összetett 

mondatok, azonban az összetettség nem jelentette a grammatikailag 

helyes formák alkalmazását. Sem a tanulók, sem a felnőttek esetében 

nem volt olyan vizsgálati személy, aki ne vétett volna valamilyen 

grammatikai hibát. A felnőttek esetében sokkal többször fordult elő 

ún. megakadásijelenség a mondatalkotás folyamatában. Hazai és 

nemzetközi tanulmányok is alátámasztják, hogy a szintaktikai 

komplexitás és a beszéd folyamatossága között összefüggés van. 
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Minél bonyolultabb egy szöveg, annál többször szakítja meg hezitálás 

a beszédfolyamatot.  

A szintaktikai komplexitás mutatója lehet az általános mondathossz 

(ÁM) meghatározása is. A szófaji gyakoriság meghatározása 

elsősorban a szókincs minőségére utalhat. .A korpuszban nem minden 

szófaji kategóriára találunk adatot. A szófajok reprezentáltsága 

egyénenként óriási különbségeket mutat. A szófajok közül az igék, 

főnevek, kötőszók, határozószók használata a legjellemzőbb. Feltűnő 

az igenevek és a melléknév használatának rendkívül alacsony aránya. 

Ezek a jellegzetességek a felnőttek és a gyermekek nyelvhasználatára 

egyaránt jellemzőek. A szófajokkal összefüggésben kiemelten 

foglalkoztunk a térbeliség és időbeliség kifejezésének pontosságával, 

hiszen ezek az ismeretek és alkalmazásuk pontossága jelentős 

előnyökkel, hiányuk viszont óriási hátrányokkal járhat az olvasás, írás, 

számolás elsajátítása során. A nyelvközösségben alapvetően 

helytelenül használják a - bV / - bVn helyragokat. a hol kérdésre 

válaszoló – bVn helyrag használata majdnem 100%-ban helytelen. Ez 

az arány túlmutat a spontán beszéd esetében általában jellemző 

alacsonyabb tervezési szintből adódó hiányosságon. Az igekötők 

szintén pontosíthatják a térbeli és időbeli tájékozódás jelölését. A 

közösségben jellemzően az irányoknak megfelelően jól használják az 

igekötőket, azonban gyakran vétenek a magyar nyelv által megkívánt 

sorrendiségnek, azaz legtöbbször az ige után szerepel az igekötő a 

vizsgált szövegekben. Ez a megértést nem zavarja, és valószínűleg a 

romani nyelvből „átültetett” nyelvtani szabály leképeződéseként kell 

értelmezni. A szókincs mennyiségére és gazdagságára 

következtethetünk a szavak elemzése alapján. A Token / type mutató 

meghatározása alapján azt látjuk, hogy a cigány/roma tanulók és 

felnőttek szókincsgazdagsági szintje nem mutat nagy eltérést.  

A tanulmány célja egy nyelvi közösség nyelvhasználati 

sajátosságának néhány szempont alapján történő bemutatása volt. A 

vizsgált szempontok alapján több pontnál mutattak a cigány / roma 

tanulók elmaradásokat a többségi tanulókhoz képest. Ezeknek a 

negatív irányú eltéréseknek oka lehet, hogy a magyar, mint második 

nyelv jelenik meg, mind a tanulók, mind a felnőttek esetében. További 
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ok lehet a közösség szociálisan gyenge státusza, a szociális alapú 

hátrány megjelenése a közösség felnőtt tagjainak nyelvi 

igénytelenségében. Ez sajnos gyenge alapokat biztosít a közösség 

gyermek tagjainak ahhoz, hogy az iskola nyelvezetéhez közel eső 

nyelvváltozatot sajátíthassanak el. Mivel a jelen iskolái egyre kevésbé 

tolerálják az iskolába lépő gyermekek nyelvhasználati sajátosságait, 

így valószínűsíthető, hogy az általam vizsgált tanulók nyelvi 

hátrányaik miatt jelentős hiányokat fognak felhalmozni iskolai éveik 

alatt, ezzel jelentősen csökkentve a továbbtanulás esélyeit. 
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Heltai János Imre 

Sztenderdizációs dilemmák a romani és a beás 

nyelvi tervezésben 

 

Magyarországon az iskoláskor elején nyelvi nehézségekkel találja 

szembe magát számos egynyelvű és kétnyelvű roma/cigány gyermek. 
Magyar egynyelvű közösségekből iskolába érkező gyerekek esetében 

okként szokás megjelölni a hiányzó kisgyermekkori „betűélményt” 

(Réger 2001: 86-89, Császár é.n.), utalva e közösségek kultúrájának 

erősebben orális jellegére. Kétnyelvű gyermekek esetében ehhez 

hozzáadódik a romani és a beás nyelvű oktatás feltételeinek hiánya 

(Orsós 2012: 85-86), ami miatt e nyelvek a magyar iskolarendszerben 

legfeljebb idegen nyelvként jelennek meg.  

Végső soron mindkét esetben az a probléma, hogy az iskolában nem 

úgy kell beszélni, ahogy otthon lehet. A magyar közoktatási 

rendszerben magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen, hogy az 

oktatás nyelve a köznyelv. Az iskolai sikerességhez iskolakezdéskor 

mindenkinek rendelkeznie kell magyar köznyelvi kompetenciával, 

akkor is, ha egyébként többnyelvű életvilágból (Gogolin 1994/2008, 

2004), azaz olyan közösségből érkezik, amelyben nem csak magyarul 

beszélnek.   

Pedig a magyarországi roma/cigány közösségekben általában nem a 

sztenderd magyar nyelvet használják: nyelvjárásokat, regionális 

színezetű köznyelvet beszélnek, és sokan kétnyelvűek, a romani vagy 

a beás nyelveket is használják. De szívesebben fogalmazok úgy, hogy 

egyszerűen csak más nyelvhasználati gyakorlatok szerint beszélnek, 

mint ahogy az iskolában kell: ebbe ugyanis területi, a szociális vagy 

akár etnikai különbségekből és a kétnyelvűségből adódó nem 

sztenderd beszédmód is beleérthető. 

Ha megkérdezzük ezeket a nyelvtudományban ’nem sztenderd 

beszélőként’ vagy ’kétnyelvűként’ leírt embereket arról, hogyan 
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beszélnek, észrevehetjük, hogy nem használnak a nyelvváltozatokhoz, 

a kétnyelvűséghez köthető kifejezéseket: más kategóriák szerint 

gondolkodnak. Hatványozottan igaz ez, ha jellemzően az oralitás 

kultúrájában élő, sztenderdet nemigen használó, kétnyelvűnek tartott 

beszélőket kérdezünk. Ilyenek például a moldvai magyarok 

közösségei, de jellemzően ilyenek a romani vagy a beás kétnyelvű 

közösségek is. Ha moldvai kutatásaink során az után érdeklődtünk 

munkatársaimmal, hogy melyik nyelvet használják többet, a helyiek 

majdnem mindig a beszélésről tettek említést válaszaikban: így is úgy 

is beszélnek, úgy beszélnek ahogy most is mondják, vegyítik, 

fordítják a nyelvet  – ilyen elemek ismétlődtek válaszaikban. Jellemző 

például ez a mondat: Hát egy nyelvet beszélhetek akárhogy, a 

köjöknek mindegy, magyarul is tud, oláhul is, rományul is (Heltai 

2014: 76). Nem a nyelv vagy változata hangsúlyos, nem a beszélőtől 

függetlennek elképzelt és mesterségesen létrehozott nyelvi 

(al)rendszer, hanem a beszélés módja.  

E jelenség oka, hogy azok, akiket kétnyelvűként szoktak emlegetni, 

saját maguk nem élnek meg nyelvhasználatukkal kapcsolatban 

kettősséget. Ahogy azok sem éreznek beszédjükben két független 

rendszert, akiket kettősnyelvűként (Kiss 2003: 235-238) ír le a 

dialektológia. Ha használjuk a sztenderd változatot otthonunkon kívül, 

és egy nem sztenderd változatot szűkebb közösségünkben, nem 

gondoljuk, hogy duális jellegű lenne nyelvtudásunk: csupán 

beszédünk változik ilyenné vagy olyanná. Valahogy így vannak ezzel 

a kétnyelvűek is. 

Ennek a megállapításnak a hátterében egy, a nyelvekről és a 

beszélésről szóló, újszerűnek ható, de nem feltétlenül új 

gondolkodásmód áll. A kiindulási pont az a gondolat, hogy a nyelv 

nem a beszélőktől és közösségeiktől függetlenül is létező és leírható 

rendszer, hanem csakis társas viszonylatban létezik, minimum két 

ember kell hozzá, aki használja. Használat nélkül nincs nyelv. Ez a 

tudtommal magyarul először Karácsony Sándornál ([1938] 2010: 15-

18) megjelenő gondolat tulajdonképpen az utóbbi harminc év 

szociolingvisztikai alapvetése, a társas nyelvészet egyik fő tétele (vö. 

pl. Sándor 1999: 145-148).  
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Ennek ellenére amikor a szociolingvisztikában nyelvváltozatokról 

vagy a sztenderd nyelvváltozatról beszélünk, továbbra is rendszerként 

gondolunk a nyelvre: részrendszereket nevezünk meg, ami által rögtön 

létre is hozzuk őket gondolkodásunk, tudatunk számára. Kategóriákat 

teremtünk, amelyek szükségesek gondolkodásunkhoz, de egyúttal meg 

is határozzák, korlátozzák azt. De nem csak a nyelvváltozatoknak, 

hanem magának a nyelvnek a kategóriája is e logika mentén születik 

meg. Számos szerző (például Gal-Irvine 1995, Makoni & Pennycook 

2007 nyomán) rámutat arra, hogy az autonóm, egymástól 

elkülöníthető nyelvek, mint hogy angol, német, vagy akár magyar, 

romani, beás olyan „ideológiai konstrukciók, amelyek létrejötte 

összefonódott a nemzetállamok 19. századi születésével” (Blommaert-

Rampton 2011: 4, saját fordításom – HJI.). Európában, az éppen 

születő nemzetállamokban – más modernizációs folyamatokkal 

párhuzamosan – kialakult az egy terület, egy nép, egy nemzet, egy 

állam összefüggésrendszere, és ehhez kapcsolódott az egységes 

nemzeti nyelv ideológiája.  Ennek a nemzeti nyelvnek színtiszta, 

legkívánatosabb megvalósulása a sztenderd változat. A 

sztenderdizáció során létrehozunk egy uniformizált változatot: egy 

eszményi rendszert. A sztenderdizáció tulajdonképpen modernizációs 

kényszerként jelenik meg például a magyar nyelv esetében: a 

nemzetállami stabilitás megteremtéséhez és megmaradásához járul 

hozzá. Az uniformizált sztenderd változatok azonban nem csak 

megerősítenek egy közösséget – más felfogások szerint nem az egész 

közösséget, csupán annak az elit csoportjait (vö. Tolcsvai Nagy 2004: 

115-116) –, de hierarchiát is létrehoznak a beszélési lehetőségek 

között, hatalom és hegemónia eszközeivé is válnak mind egy 

nyelvközösségen belül, mind a nyelvközösségek között. 

Ezek a kategóriák ugyanis, mint ’nyelv’, ’sztenderd nyelvváltozat’, 

’nyelvjárás’ – minden más kategorizációhoz hasonlóan – „sosem 

semlegesek vagy ártatlanok, hanem mindig valamifajta ideologikus 

világlátás kifejezői“ (Busch 2013: 102, saját fordításom – H.J.I.).  

Az európai nemzetállami ideológiák a romákkal kapcsolatos 

diskurzusokra is hatottak már a XIX. századtól: a nemzeteket 

konstruáló közös föld, közös történelem és közös nyelv hármasából az 
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utóbbi kettőt lehetett többé-kevésbé a romákra is alkalmazni. Törzsök 

Judit szerint ezek az alapvetően a közösségeken kívülről érkező 

ideológiák esetenként interializálódtak: „ezt az elismertnek tekintett 

nemzetmodellt elfogadva (a cigányok – kiegészítés tőlem, HJI) maguk 

is a gyökerek kutatásával kísérlik meg megoldani az 

identifikáció/identitás problémáját” (Törzsök 2001 o.n.). 

A XX. század második felében, a dekolonizáció időszakában az 

említett sztenderdizációs eljárásokat a nyelvi tervezés kiterjesztette 

minden más, nem nemzetállami kontextusra is. Jól mutatják a 

meghatározó ideológiákat Haugen alábbi sorai: „Egy korábbi 

tanulmányomban a nyelvi tervezést úgy határoztam meg, mint olyan 

tevékenységet, amely elkészíti a normatív helyesírást, nyelvtant és 

szótárt az írók és a beszélők számára egy nem homogén 

beszélőközösségben  (1959: 8). Ma mindezt inkább a nyelvi tervezés 

eredményének tekintem, a nyelvtervezési döntések kivitelezésének a 

részeként. A nyelvi tervezés lényege inkább a rendelkezésre álló 

nyelvi formák értékelése a közülük való választás révén” (Haugen 

1998 [1966] 12-13, kiemelés helyén a forrásban idézőjel). 

A romani és a beás nyelv magyarországi sztenderdizációjával 

kapcsolatos diskurzus legfontosabb megállapításai a következők: 1. A 

sztenderdizáció szükséges (Lakatos 2010, Orsós 2012, Hegyi 2012, 

Arató 2014a, ). 2. A sztenderdizációs folyamat elején járunk (Szalai 

2007, Orsós 2012) 3. A sztenderdizáció többek szerint néhány 

szempontból problematikus (Hegyi 2012, Arató 2014a). 

A sztenderdizáció szükségességéről szóló vélekedés európai 

hagyományainkból következik tehát. A sztenderdizáció problematikus 

volta pedig annak következménye, hogy a romani és a beás esetében a 

nemzetállami ideológiákat nem nemzetállami viszonyokra 

alkalmazzuk. Felmerül a kérdés, hogy van-e a sztenderdizációnak az 

európai nemzetállami viszonyok között alternatívája, van-e olyan 

megoldás, ami a sztenderd változat létrehozása nélkül (is) felszámolja 

a lingvicista gyakorlatokat például az oktatásban.  

A magyarországi romani és beás etnikai csoportok és az általuk 

beszélt nyelvváltozatok sokszor egymásba olvadó sokféleségének 

leírására Erdős Kamill alapvetése (1958 [1989]) óta számos kísérlet 
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volt már (Réger 1988, Tálos 2001, Szalai 2007, Arató 2014b). A 

feladat látványosan nehéz, ellentmondásos. Afrikai nyelvekkel 

kapcsolatban rámutattak arra, hogy a kolonizáció idején az európai 

szakemberek gyakran önkényesen kategorizáltak etnikus és nyelvi 

csoportokat, felülírva ezzel a helyi beszédmódok természetes 

összetettségét és sokféleségét (Busch 2013: 107-108). A romani és a 

beás beszédmódok  esetében is óhatatlanul átírjuk, egyszerűsítjük a 

valóságot a különféle kategorizációkkal. Erre a megállapításra 

mintegy reakcióként fogalmazódnak meg az olyan vélekedések, 

melyek szerint a nyelvi tervezés csak akkor lehet sikeres, ha 

eltávolodik ”attól a felfogástól, hogy a nyelv reális, létező entitás”. A 

nyelv kategóriájának „megkonstruálása és e képzelt ’valamivel’ való 

manipulálás helyett” arra kell a nyelvi tervezésnek koncentrálnia, 

hogy „megértse és megerősítse a beszélők mindennapi nyelvi 

gyakorlatait” (Deumert 2010: 247, saját fordításom). 

A vitára bocsátás szándékával megfogalmazott javaslataim ebbe az 

irányba mutatnak. Ha a nyelvet nem a beszélőtől és a közösségtől 

független rendszernek tekintjük, a nem sztenderd beszédmódra és a 

kétnyelvűségre is újszerűen tekinthetünk: a nyelvek nem struktúrák, 

hanem legalább két embert között megvalósuló cselekvési módok, 

melyek nem függetleníthetők az embert körülvevő szociális tértől 

(Garcia 2014a: 149). A baj az, hogy az iskola viszont éppen ezt teszi: 

elválasztja a hatéves gyerekeket az őket körülvevő szociális tértől és 

az arra jellemző beszédmódoktól, és egy másik beszédmódot kínál fel 

nekik: a sztenderdet. Minél nagyobb a szakadék a kétféle beszédmód 

között, annál nehezebb a gyerekek feladata az iskolában. 

Évtizedek óta arról folynak a szakmai viták, hogyan tehetjük a 

gyermekeket iskoláskor elejére sztenderd beszélővé, hogyan 

változtathatjuk úgy meg beszélési gyakorlataikat, hogy azok  

alkalmasak legyenek a sikeres iskolai előmenetelre. Olyan nyelvek 

esetében pedig, amelyeknél nincs sztenderd változat, annak 

létrehozására törekszünk, hogy aztán az ahhoz kapcsolt beszédmódot 

kínálhassa fel az iskola. Tehát: sztenderd vagy semmi. Sztenderddel 

nem rendelkező nyelv nem jelenhet meg az iskolában. 
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Ezt a gyakorlatot a diglosszia elmélete legitimálja, amely szerint a két 

beszélt nyelvváltozat (Ferguson 1959) vagy nyelv (Fishman 1967) 

szükségszerűen funkciómegoszlást is mutat: az egyik a családon, 

közösségen belüli kommunikációs színtereken, a másik azokon kívül 

jut érvényre. Ez az oppozíció azonban szintén érvényét veszíti, ha 

elszakadunk a kétnyelvűség duális elgondolásától. A romanit, illetve a 

beást és a magyart funkcionális egymásrautaltságában használó 

közösségek beszédmódjai inkább leírhatók a García (2009, 2014b) 

által javasolt transzglosszia fogalmával, ami a beszédmódok 

változatosságát és dinamikus összefonódását hivatott kiemelni.  

A sztenderdizáció alternatívája annak felismerése, hogy nem a gyerek 

nyelvhasználatát kell az iskolához igazítani, hanem fordítva: az iskola 

nyelvhasználatát kell a gyerekekhez igazítani. A kétnyelvű gyerekek 

otthon transzglossziás módon beszélnek: ezt a néven nevezett nyelvek 

paradigmája úgy írta le, hogy folyamatos kódváltás jellemző a 

kommunikációra: beszélnek így is, úgy is. Ezt meg lehet engedni, sőt 

támogatni lehet az iskolában is. Ebben az esetben nem az a két 

alternatíva áll rendelkezésre, hogy romani/beás nyelvoktatás, illetve 

romani/beás nyelvű oktatás. Ehelyett a kisebbségi nyelvek minden 

órán a maguk természetességében, a maguk szerepében jelennek meg: 

úgy, ahogy a kétnyelvű közösségek életének többi kommunikációs 

színterén. Mindez természetesen csak az iskolakezdés idején 

értelmezhető elképzelés, amely hangsúlyozom, nem kiváltja a 

sztenderd nyelvhasználat elsajátítását, hanem jó módszertan mellett 

megkönnyíti azt. 

 Ebben az esetben persze a nyelvi tervezés fókuszába a 

sztenderdizáció helyett a tanárképzés és a didaktikai kérdések 

kerülnek: a pedagógusok felkészítése arra, hogyan alkalmazkodhatnak 

a kétnyelvű közösségek létező beszélési gyakorlataihoz, és hogyan 

vezethetik el tanítványaikat ezek figyelembevételével, iskolai 

bevezetésével a többségi nyelv sztenderd változatának biztos 

használatához. A fenti gondolatokból következő, a transzglossziás 

beszélésen alapuló módszertani kísérletek eredményeként létezik már 

bilingvális osztályokban használható feladatgyűjtemény (Celic-Seltzer 

2011), de a módszertani alapvetés korszaka még nem zárult le 
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(Borbély 2014: 70). Természetesen számos kérdés felmerül azzal 

kapcsolatban, hogy ki, milyen iskolatípusban és milyen beszélési 

módokkal érkező gyerekek esetében alkalmazhat egy ilyen 

módszertant. Ezek ma megválaszolatlan kérdések, megválaszolásuk 

nem egyértelmű és könnyű feladat, de nem is feltétlenül nehezebb és 

ellentmondásosabb, mint a sztenderdizáció: érdemes talán megkezdeni 

egy erről szóló vitát. 
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Buzás Géza- Pápai Boglárka 

Az Arany János Kollégiumi Programok előkészítő 

évfolyamainak sikeresség mutatóinak vizsgálata 

 

Összefoglaló: A Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Programja 

2004/ 2005 -ös tanévben került bevezetésre. A program célja, hogy a 
középiskolás kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszköz 

rendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél 

lényegesebben magasabb számban, eredményesen tanulhassanak 

tovább nappali tagozatos érettségit adó szakközépiskolai és 

gimnáziumi osztályokban az aluliskolázott szülők gyermekei. Az öt 

éves képzés első évében a résztvevők előkészítő évfolyamának 

elvégzése kötelező, amely a kulcskompetenciák fejlesztését kívánja 

megvalósítani.  

Kutatásunkban egy új szemszögből szeretnénk választ kapni a 

kérdéseinkre, az érintett pedagógusoktól, hogy véleményük szerint 

mekkora segítséget jelent az Arany János Kollégiumi Programban 

tanuló diákoknak a program előkészítő évfolyama. 

 

Kulcsszavak: Arany János Kollégiumi Program, szolgáltatások, 

lemorzsolódás 

 

 

 

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program 

pedagógiai rendszere 

 

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programra 

(AJKP) való jelentkezést az Oktatási Minisztérium 2003-ban és 2004-

ben pályázat keretében hirdette meg a pályázati felhívásban foglalt 

feltételek alapján. A program bevezetésére a 2004/2005. tanévben 
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kerül sor. A program célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által 

alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével biztosítani 

lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban 

tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó 

szakközépiskolai és gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, 

legképzetlenebb szülők gyermekei. 

A programban középiskolai kollégiumok vállalnak felelősséget azért, 

hogy a program jól körülírt célcsoportjához tartozó, meghatározott 

számú gyermeket - egy felkészítő munkát követően - 

szakközépiskolába vagy gimnáziumba beiskolázzanak, és az öt éves 

program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi 

bizonyítványhoz segítsék őket.  

A kollégiumi program kiegészül egy középiskolai tanulmányokra 

felkészítő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztését felvállaló - 

előkészítő kilencedik évfolyammal, amelyet valamelyik, a 

kollégiummal együttműködő középiskola szervez meg.  

  

A programban részt vevő intézmények a program végrehajtása során a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

törvény) szerinti pedagógiai rendszer alapján működnek. A törvény 

szerint a pedagógiai rendszer részét képezi a tanterv, a ráépülő 

tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer, a gyakorlati 

alkalmazást lehetővé tévő, illetve segítő akkreditált pedagógusképzési 

és - továbbképzési kínálat, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató 

tevékenység. Az itt közreadott közlemény egy olyan komplex 

pedagógiai rendszert készít elő, amelynek központi eleme a 

középiskolai kollégiumi tanulást és szocializációt egyaránt segítő 

pedagógiai eszközrendszer. Országos és helyi fejlesztések 

eredményeként olyan akkreditált tantervek és kollégiumi foglalkozási 

tervek készülnek, amelyek az integrált középiskolai tanulmányok 

céljaihoz illesztett értékelést működtető, a pedagógusok munkáját 

speciális továbbképzési kínálattal, illetve a szolgáltatás feladatait is 

ellátó pedagógiai rendszerrel segítik majd. 

  

A program az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának 
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szükségességéből indul ki. A differenciálás nem azonosítható a 

felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a 

tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás 

mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának 

leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, 

figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb 

területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, 

személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és 

gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt is 

jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. 

  

Ha az AJKP intézményei ezt a célt elérik, a program képes lesz 

teljesíteni küldetését, és a közoktatás a programon keresztül jelentős 

mértékben járulhat hozzá a legszegényebb, legképzetlenebb szülők 

gyermekeinek társadalmi mobilitásához.
35 

 

 

Az öt éves kollégiumi program általános tartalmi elemei: 

 

•Bemeneti szociális és kompetencia-mérések (központi 

eszközrendszer igénybevételével) a 9. előkészítő évfolyamon 

•Pályaorientáció, integrált osztályokba történő átvétel koordinálása a 

9. előkészítő évfolyamon 

•Szociális mérések évente 

•Kompetencia mérések három havonta 

•Családdal való együttműködés 

•Középiskolákkal való együttműködés 

•Szocio és kulturális fejlesztés 

•Tanulmányi segítségnyújtás, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés 

•Szociális segítségnyújtás 

•Pályaorientáció, érettségi utáni életút tervezés a 11-12. évfolyamon 

                                                  
35 

 www.ajkp.hu  

http://www.ajkp.hu/
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Az előkészítő évfolyam célja 

 

Az éves munkarendre ajánlott a szakaszos (epochális) tanítás, az év 

három részre bontása (bemenő, helyzetfeltáró szakasz, felvételire, 

iskolaválasztásra irányuló orientációs szakasz, korrekciós, pótló, 

ismétlő szakasz), valamint a kiscsoportos tanulásszervezés lehetőség 

szerinti alkalmazása 

Az előkészítő évfolyam tanórái a következők:  

 Magyar nyelv és irodalom 5 óra 

 Matematika 5 óra 

 Idegen nyelv 3 óra 

 Projekt 3 óra 

 Testnevelés 3 óra 

 Patrónusi foglalkozás 2 óra 

 Természettudományok 3 óra 

 Szabadon tervezhető 7,5 óra 

 összesen 31,5 óra  

 

 

Kutatói kérdések: 

 

Kihasználják-e a diákok 0. évfolyam lehetőségeit? 
Kihasználják-e a diákok a Kollégiumi Program által felkínált 

lehetőségeket? 

Ha van lemorzsolódás, milyen arányban? 

Milyen eszközök, lehetőségek vannak az AJKP-ban? 

Miként alakul a felsőoktatásban továbbtanulók száma? 

Miben nyújt többet a diákok számára az AJKP? 

Milyen kiegészítő juttatások illetve kötelezettségek vannak a 

diákoknak? 

Van-e ehhez humánerőforrásuk, speciális szakemberük az AJKP 

keretében? 
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Kutatásunk célja, hogy Az Arany János Kollégiumi Program elő 

készítő évfolyamának vizsgálatával a sikerek és sikertelenségek 

számba vétele és a háttérben álló okok feltárása. 

A kutatás célcsoportja: program vezetők, programban dolgozó 

pedagógusok, mentorok, AJKP_ban részt vevő diákok főleg 12. 

évfolyam 

Mélyinterjú készítése a kiválasztott programvezetőkkel és 

mentorokkal, fókuszcsoportos beszélgetés diákokkal és statisztikai 

adatgyűjtés. 

 

 

A kutatás 

 

A kutatás első fázisának megvalósítása: AJKP Jubileumi Konferencia- 

Pécs, 2014. Június 7. 

Nincs jelen: Ózd, Salgótarján, Püspökladány, Ibrány
36

. 

 

 

A kutatási módszerek és eredmények 

 

A pedagógusok (intézményvezetők) körében kérdőívezés módszerét 

választottuk.  

A kérdőíves kutatás egy kvantitatív kutatási módszer, egy olyan 

standard adatgyűjtés, amely során egy formális kérdőív segítségével 

szerzi meg a kutató a számára releváns információkat a 

megkérdezettektől.  

A fókuszcsoportos beszélgetés félig strukturált kérdőív alapján 

történik, tehát a kérdések és az azokra adható válaszok nem szigorúan 

követendők. A moderátor témavázlat alapján irányítja a beszélgetést. 

 

 

                                                  
36 

 A felsorolt iskolák nem vettek részt az AJKP jubileumi 

konferencián, és megkeresésünkre sem vállalták a kérdőívek kitöltését. 

http://mediapedia.hu/kvantitativ-kutatasi-modszer
http://mediapedia.hu/kerdoiv
http://mediapedia.hu/informacio
http://mediapedia.hu/kerdoiv
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A diákok körében végzett fókusz csoportos megbeszélés 

eredményei a következők: 

 

Mely szolgáltatásokkal vannak megelégedve a diákok? 

 Külföldi kirándulások (100%) 

 Kirándulások (100%) 

 Sí tábor (100%) 

 Program hétvége (100%) 

 

„Nem hiszem , hogy önerőből eltudnék ilyen helyekre jutni: 

Görögország, Olaszország.” 

„Más országok kultúráját is megismerhetjük”
37 

 

Milyen javaslatokat tennének a jövőre nézve a Program vezetőinek, 

min változtatnának? 

 Több kommunikációt az AJKP –ban részt vevő intézmények 

közt. (100%) 

 Több követelményt az előkészítő évfolyamban (80%) 

 Több nyelv óra (40% ) 

 

„Az előkészítő évfolyamban vannak olyanok is, akik behozzák a 

lemaradást, ezzel 

szemben mások már előzetesen tudnak mindent, így ellustulnak a 

nulladik végére”
38 

 

 

                                                  
37 

 A megkérdezett diákok válaszaiból. 

38 
 A megkérdezett diákok válaszaiból. 
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Pedagógusok kérdőíves lekérdezésének eredménye 

 

Az előkészítő évfolyam hasznosságára vonatkozó kérdésünkben arra 

szerettünk volna választ kapni, hogy a pedagógusok egy számmal 

miként értékelik a programot.
39 

Erre a kérdésre a megkérdezett pedagógusok közül négy fő választotta 

a négyest, egy fő az ötöst, egy fő a hatost és szintén egy fő a hetest.  

 

Átlagban a pedagógusok közepes megelégedésének okát a következő 

néhány idézet szemlélteti: 

„Sokat segít, de nincs tét. Nincs bukás, és a hiányzás szankciója is 

gyenge. 

Segít a beilleszkedésben, a szocializációban és közösséget épít” 

„ A tantárgyi stukatúra megváltoztatásával sikeresebb lehetne a 

tanulók felzárkózása” 

„ A tanulók szociokulturális hátrányokkal érkeznek, nulladik nélkül 

szinte lehetetlené válna A 9. évfolyam elvégzése” 

 

A szolgáltatásoknál nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a 

tanulóknak a Kollégiumi Programban való részvétel ideje alatt 

lehetőségük van letenni az alábbi táblázatban felsoroltakat: ECDL 

tanfolyam, B kategóriás jogosítvány és nyelvvizsga. Így erre is 

rákérdeztünk a pedagógusoknál, hogy milyen arányban élnek a 

tanulók az adott intézményekben ezekkel a szolgáltatásokkal? 

                                                  
39 

 Jelölje bekarikázással az alábbi skálán, hogy a diákok tanulmányi 

előmenetelében milyen mértékű segítséget nyújt az előkészítő évfolyam? 

(1=egyáltalán nem, 7=teljes mértékben) kérdést tettük fel a pedagógusoknak. 
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 ECDL Jogosítvány Nyelvvizsga 

A 0 % 4 % 50 % 

B 30 % 40 % 15 % 

C 5 % 40 % 1 % 

D 0 % 5 % 3 % 

F 90 % 20 % 0 % 

G 0 % 0 % 10 % 

H 26 % 30 % 0 % 

I 90 % 20 % 0 % 

J 100 % 100 % 20 % 

  

1. számú táblázat: Az Ön intézményében az AJKP-s tanulók 

hány százaléka rendelkezik az alábbiakból? (Saját táblázat) 

 

A pedagógusok iskolai lemorzsolódásra adott válaszaik nagyon 

megdöbbentőek, hiszen a program kifejezetten ezt hivatott 

megakadályozni, valamint célja szerint, a rendszerben tartás, további 

magasabb szintű oktatási intézményekbe való irányítás a cél.
40

  

Az erre irányuló kérdésünkre a következő válaszokat kaptuk: a 

megkérdezett intézmények közül négyben 50 %-os a képzést nem 

                                                  
40 

 www.ajkp.hu  

http://www.ajkp.hu/
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elvégzők száma, további két iskolában 30 % marad ki az oktatásból, 

egyben 20 % és egyben 15 % illetve 12,5 %.  

A tanulók körében végzet fókusz csoportos megbeszélésből a 

lemorzsolódás okának a legtöbben a korai gyermek vállalást hozták 

indokként, illetve a hiányzásokat. 

A végzett tanulók általában milyen arányban tanulnak tovább és 

milyen típusú képzési formákban? 

A kérdőívek alapján a felsőoktatásban tovább tanulók létszáma 

nagyon elenyésző. Ezzel szemben az OKJ-s képzésben továbbtanulók 

a végzet tanulók 70% teszi ki.  

Ennek oka lehet, hogy a programban résztvevő tanulók túlnyomó 

többség nem szerzi meg azokat a plusz kompetenciákat (lásd: pl. 

nyelvvizsga), melyek megkönnyebbítenék a felsőoktatási 

intézményekbe való bejutásukat. Napjainkban egy „általános jó 

érettségivel is ” plusz pontok nélkül nehézkes bekerülni a 

felsőoktatásba.  

 

A kutatásunk további tervezett lépései: 

 12. évfolyamos tanulók kérdő íves lekérdezése 

 Pedagógusokkal mély interjúkészítése 

 Az el nem ért intézmények felkeresése 

 Rendelkezésre álló további szakirodalmak feltárása. 

 Adatbázis elemzés 

 

Összegzés 

 

Úgy gondoljuk, hogy az eddig bemutatott eredmények a kutatás 

folytatására sarkallnak, hiszen egy eddig feltáratlan problémára 

szeretnénk válaszokat kapni.  

A konferencia előadásunkra kíváncsi volt egy a programban dolgozó 

pedagógus, mert a mindennapi munkája során az általunk feltett 

kutatói kérdésekre szeretne választ kapni, illetve segítséget a 

lemorzsolódás okának megszűntetésére.  
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

www.ajkp.hu 

46/2013. (VII.4.) EMMI Rendelet az Arany János Tehetséggondozó 

Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János 

Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési 

rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes 

szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300046.EMM 

AJKP Kerettanterv és országos alapprogram 

Az oktatási és kulturális miniszter 1/2010. (I. 8.) OKM rendelete   

Az oktatási és kulturális miniszter 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelete   

Az AJKP 9. évfolyamának számára készült kerettanterv (2. számú 

melléklet az 1/2010. (I. 8.) OKM rendelethez).  

Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának módosítása (36/2009. 

(XII. 23.) OKM rendelet). A rendelet AJKP-ra vonatkozó része (5. sz. 

melléklet)  

http://mediapedia.hu/kerdoives-kutatas  

http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudase

rvenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KM/04_kutatasmodszertan4_kerd

oivkeszites.pdf  

 

 

http://www.ajkp.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300046.EMM
http://mediapedia.hu/kerdoives-kutatas
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KM/04_kutatasmodszertan4_kerdoivkeszites.pdf
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KM/04_kutatasmodszertan4_kerdoivkeszites.pdf
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/kari_projektek/informaciotudaservenyesules/tananyagok/1_alprojekt/KM/04_kutatasmodszertan4_kerdoivkeszites.pdf
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Melléklet 

 

 Teljes létszám Előkészítő évf. 12. évf.  

A 102 fő 33 fő 8 fő 

B 84 fő 19 fő  11 fő 

C 118 fő 26 fő 20 fő  

D 81 fő  22 fő 2013-tól  van AJKP 

F 76 fő 17 fő 11 fő 

G 59 fő 23 fő 2013-tól  van AJKP 

H 83 fő  26 fő 6 fő 

I 76 fő 17 fő 11 fő  

J 107 fő 25 fő 17 fő 

összesen 679 fő 208 fő 84 fő 

 

A tanulói létszám alakulása (saját táblázat) 
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Oláh Dezső 

A cigányság, isten, egyház, avagy három empirikus 

kutatás a váci egyházmegyében  

 

Összefoglaló 

 
A cigány nép szocializációja egy fontos és aktuális téma jelenkori 

társadalmunknak, amiben az egyház is érintett. Ezen tanulmány célja 

bemutatni, hogy az egyház miként tudja a cigányságot megtéríteni. 

Három empirikus kutatás eredményeit fogom ismertetni, melyeket 

cigány családok, lelkipásztorok és hittanárok körében végeztem. 

Mindhárom kutatásban közös téma volt az egyház és a cigányság 

viszonya. A tanulmányban feltárom melyek a cigány misszió 

előmozdító és melyek annak hátráltató tényezői. Az empirikus 

kutatások eredményei alapján konkrét javaslatokat fogalmazok meg a 

cigány misszió sikeréhez. 

 

Isten, Egyház, Cigányság 

 

 

1. Bevezetés 

 

A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai betekintést 

nyújtanak több évtizedre visszamenőleg a magyarországi vallási 

felekezethez tartozók létszámáról és arányáról. A legkorábbi adatok 

1930-ban keletkeztek, majd 1940-en és 1949-es adatok állnak 

rendelkezésre. Ezután a Rákosi és a Kádár rendszerben is tartottak 

népszámlálást, azonban a politikai rendszer sajátossága miatt a vallási 

felekezethez való tartozás nem volt része a népszámlálásnak. A 

rendszerváltást követően a 2001-es népszámlálás idején rögzítették 

újból a felekezeti hovatartozást és ezt a 2011-es népszámlálás 
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kérdőíve is tartalmazta. A disszertáció jelen részében nem közlöm a 

teljes táblázatot, ezt a melléklet tartalmazza. Az 1930 és 1949 között 

eltelt időben a katolikus egyház rendelkezett a legtöbb hívővel, a 

népesség több mint kétharmada vallotta magát katolikusnak. A 

reformátusok aránya 21%, míg az evangélikusok aránya 6% körül 

mozgott. Az izraelita vallású népesség aránya már ebben az 

időszakban csökkenésnek indult, 1930-ban még a népesség 5%-a, míg 

1949-ben már csak 2% vallotta magát izraelitának. Ez a csökkenés az 

ebben a korban lejátszódó történelmi  eseményeknek  - második 

világháború és annak előzményei- volt köszönhető.  

A 2001-es népszámlálás (amely tartalmazta a vallási hovatartozásra 

vonatkozó kérdést is) adatai tükrözik azt a változást, ami a magyar 

társadalomban végbe ment a 20. század közepe és vége között. A 

magukat a történelmi egyházakhoz tartozónak vallok aránya csökkent, 

megjelentek új, kis egyházak, illetve létrejött a felekezethez nem 

tartozók tábora is. Ez a tendencia folytatódott 2001 és 2011 között. Az 

adatokból elsőre az a következtetés vonható le, hogy a katolikus 

egyház veszített a híveiből 2011 és 2001 között. 2001-ben 5,3 millió 

fő, míg 2011-ben majdnem 3,7 millió fő vallotta magát a római 

katolikus egyházhoz tartozónak. Ez azt jelenti, hogy 2011-ben a római 

katolikus egyház a híveinek majdnem harmadát elvesztette 2001-es 

képest. Az adatokból az is látszik, hogy jelentősen növekedett azok 

aránya, akik nem kívántak válaszolni a vallási hovatartozást firtató 

kérdésre, 2001-ben ezen válaszadók száma 1,1 millió, míg 2011-ben 

már  2,7 millió főt tett ki. Ez azt is jelenti, hogy a népesség azon 

tagjai, akik elfordultak a katolikus egyháztól, többségük nem egy 

másik vallási közösséget választott.  Az adatokból azonban is látszik, 

hogy az átalakulásnak nyertesei voltak a kisebb keresztény és ortodox 

közösségek, amelyek 10 év leforgása alatt megnégyszerezték, illetve 

megötszörözték a híveiknek számát. Kiemelendő továbbá, hogy a Hit 

Gyülekezete szintén jelentős mértékben tudta növelni híveinek 

számát, 2001-ben még 3708 fő, míg 2011-ben már 18 220 fő vallotta 

magát a Hit Gyülekezetéhez tartozónak, ami ötszörös különbség a 

2001-es állapothoz képest.  Az itt ismertetett adatok tükrében a római 

katolikus egyháznak szükséges intézkedéseket tennie annak 
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érdekében, hogy a híveinek a száma ne csökkenjen tovább. Ennek 

egyik eleme lehet, hogy az egyház aktívabb missziós tevékenységet 

fejt ki a cigányság körében. 

  

  

1930 1941 1949 2001 2011 

Fő Arány Fő Arány Fő Arány Fő Arány Fő Arány 

Katolikus 

5
8

3
2

2
3

8
 

67% 

6
3

5
3

0
5

4
 

68% 
6

4
8

8
7
5

5
 

71% 

5
 5

5
8

 9
6

1
 

55% 

3
 8

7
1

 9
2

2
 

39% 

Ebből: 

                    

római katolikus 
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1

1
4

6
 

65% 

6
1

1
9

2
1

8
 

66% 

6
2

4
0

3
9

9
 

68% 
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 5
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1
 

52% 

3
 6
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1
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9
 

37% 

görög katolikus 
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2
 

2% 

2
3

3
8

3
6
 

3% 

2
4

8
3
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1. Táblázat: Magyarország népességének felekezeti megoszlása 

1930 és 2011 között 

(Forrás: KSH népszámlálási adatok) 
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2. Kutatás módszere, céljai 

 

A római katolikus egyház számára- ahogy az előző alfejezetben 

említettem- szükséges a cigány misszió sikere, mivel ezzel azt 

segítheti elő, hogy ne csökkenjen tovább a híveinek száma. A 

kutatásom célja elsősorban annak bemutatása, hogy az egyház 

számára melyek azok a tényezők, amelyek elősegítik és melyek azok, 

amelyek gátolják a cigány misszió sikerét. Annak érdekében, hogy 

ezeket feltárjam, több szempontból kellett vizsgálnom a problémakört 

és ebből kifolyólag több, konkrétan három felmérést készítettem, 

amelyek összefoglaló eredményeit ebben alfejezetben ismertetem.    

Az első felmérést vallásos cigány családok körében végeztem 2010 

november és 2011 március között. A kérdőív, amely segítségével az 

interjúkat végeztem, egyszerre tartalmazott zárt kérdéseket (adottak 

voltak a kérdésre adandó válaszlehetőségek), illetve nyitott kérdéseket 

(nem voltak előre meghatározottak a válaszlehetőségek). Összesen 67 

család válaszait dolgoztam fel. A célom az volt ezzel a felméréssel, 

hogy megismerjem a vallásos cigányság családi hátterét, kötődését 

valláshoz, illetve megtérés hatását a család életére. Ezen keresztül 

pedig lehetőség nyílt arra, hogy megvizsgáljam, miként járulhat hozzá 

a vallás a cigányság a többségi társadalomba való integrációjához.  

Ennek megfelelően a kérdőív olyan témákat járt körül, mint hogy a 

cigány családoknak milyen volt az élete a megtérés előtt és után, 

hogyan tértek meg és milyen a kapcsolatuk a többségi társadalommal 

mind a mindennapi mind a hitbéli életben. 

A második mérésre 2011 március és április között került sor, melynek 

keretében a Váci egyházmegyében hitoktatókat kérdeztem meg 

hagyományos kérdőíves módszerrel.  A kérdőívet összesen 300 

hitoktatóhoz jutattam el postai úton, melyből a megadott határidőre 

összesen 25 darab érkezett vissza. A hitoktatókat arra kértem, hogy a 

kérdőívet a hittanórára járó cigány gyermekekről töltsék ki. Mivel az 

egyik hitoktató csoportjába egyáltalán nem jár cigány gyermek, így ő 

üres kérdőívet küldött vissza, ebből kifolyólag összesen 24 hitoktató 

válaszait összesítettem.   A felmérés célja volt megismerni, hogy 

milyen a roma gyermekek kapcsolata a hittel, milyen gyakran 
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látogatnak szent-misét és hittanórát, illetve, mi a véleményük a 

megkérdezett lelkipásztoroknak a roma gyermekek hitoktatásáról és a 

lelkipásztoroknak vannak-e előítéleteik a romákkal szemben. Ezek 

alapján a kérdőívben olyan témákat jártam körül, mint a roma 

gyermekek jelenlegi családi körülményei, iskolai előmenetelük, 

hitoktatása és szent-mise látogatási szokásai.  

A harmadik mérés keretében pedig 100 lelkipásztorral készítettem 

interjút három különböző felekezetből (katolikus, református és 

evangélikus). A cél az volt, hogy feltárjam a lelkipásztorok életútját, a 

cigányságról való ismereteinek mélységét, illetve, hogy a 

lelkipásztorok miként vélekednek a cigányság egyházba történő 

integrálásának lehetőségeiről. A 100 lelkipásztorral először 

mélyinterjúkat készítettem majd az elmondottakat egy előre megírt 

kérdőív alapján rögzítettem, aminek az előnye az, hogy a 

lelkipásztorok által elmondottakat számszerűsíteni tudtam. A mérés 

2011 november és 2012 májusa között zajlott le.   

 

 

3. Sikeres cigány missziót elősegítő tényezők 

 

Ebben az alfejezetben azon tényezőket fogom ismertetni, melyek 

segítik a római katolikus egyházat abban, hogy sikeres cigánymissziót 

tudjon végrehajtani.   

Az első ábra mutatja, hogy a megtért család tagjai között volt-e valaki 

vallásos. A megkérdezettek 80%-a nyilatkozott úgy, hogy a 

családjában a megtérése előtt is volt már vallásos családtag. Ez azt 

jelenti, hogy a cigány családok számára nem idegen a vallás, valamint, 

hogy a cigányság számára Isten létezése nem újdonság, azaz az 

egyház számára kevesebb erőfeszítésbe kerül megtéríteni a cigányság 

jelentős részét, mintha egy olyan közösségbe kellene elvinnie Isten 

üzenetét, amely számára az Istenhit ismeretlen.    
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Családodban volt-e valaki vallásos? %
Elemszám: Teljes minta n=67

Igen

Nem

 
1.ábra: Vallásosság a megtértek családjaikban 

 (Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A megkérdezett megtért cigány családoknak feltettem azt a kérdést is, 

hogy vallásos nevelésben részesítik-e a gyermekeiket. 60%-a 

válaszadóknak nyilatkozott úgy, hogy vallásosan neveli a gyermekét 

és mindössze negyedük állította ennek az ellenkezőjét. Ez abból a 

szempontból fontos az egyház számára, hogy amennyiben egy nem 

katolikus család egyik tagját képes megtéríteni, nagy valószínűsége 

annak, hogy a családban következő generáció tagjai is a római 

katolikus egyház hívei lesznek. 
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2. ábra: Gyermekek vallásos nevelésének gyakorisága 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A családoktól azt is megkérdeztem, hogy milyen változásokat 

tapasztaltak az életükben a megtérés után. A 3. ábra tanulsága szerint 

pozitívumként a nyugodtabb lelki életet emelték ki leginkább, 62%-os 

említéssel. Ezenfelül 50%-a válaszadóknak mondta, hogy a megtérés 

erőt adott a számára, míg 46% említette az elmélyültebb hitet 
Istenben, valamint az életének új értelmét. Ami még kiemelendő, hogy 

egyrészről a megkérdezettek 46%-a említette, hogy új közösségbe 

tudott beilleszkedni és mindössze 8% nyilatkozott úgy, hogy nem 

tapasztalt pozitív változást a megtérése után. Ezek az adatok azt 

üzenik, hogy a megtérés a cigányság számára nem anyagi előnyökben, 

hanem lelki megújulásban fog megjelenni. Mivel ez elvont fogalom, 

ezért érdemes a cigányság számára azt hangsúlyozni, hogy a 

megtéréssel egy új közösség fogja őt befogadni és ennek az új 

közösségnek a megbecsült tagjává tud válni.  
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3. ábra: Pozitív változások a megtérés után 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A 4. ábra mutatja, hogy a megkérdezettek 77%-a egyáltalán nem 

tapasztalt a megtérése után negatív változást az életében, míg 23% 

arról számolt be, hogy megromlott a viszonya a barátaival. A megtérés 

egyben egy új közösségnek a taggá való válását is jelenti, azaz a 

megtért sosem marad egyedül az új hitével. 

 



 

114 

 

 

 

4. ábra: Negatív változások a megtérés után 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás 

 

A családokat ezenkívül arról is faggattam, hogy milyen összetételű 

vallási gyülekezetet tartanak jónak. 73% nyilatkozott úgy, hogy a 

vegyes, azaz roma és nem roma tagokkal rendelkező gyülekezetet tart 

jónak, míg 9% említette, hogy tisztán a roma gyülekezet számára a 

megfelelőbb. Ezek az adatok azt az üzenetet hordozzák, hogy a 

cigányság számára a megtérés egyben azt is jelenti, hogy képesek a 

nem cigányokkal egy közösséget alkotni. Ebből kifolyólag 

elmondható, hogy a cigányság megtérítésével az egyház hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a cigányság minél inkább tudjon integrálódni a többségi 

társadalomba.  
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tartod-e jobbnak?%

Elemszám: Teljes minta n=67

Tisztán roma 

Vegyes gyülekezet 

 
 

5. ábra: Preferált vallási gyülekezet összetétel szempontjából 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A következő ábra adatai már egy másik kutatás, konkrétan a roma 

gyermekekről a hitoktatóktól lekérdezett kérdőív alapján kinyert 

adatokat mutatja. Azon gyermekek esetében látnak a hitoktatók 

nagyobb esélyt a bérmálkozásra, akik jelenleg már elsőáldozók. Ebből 

az következik, hogy a cigány gyermekek számára kulcskérdés, hogy 

elsőáldozó váljék belőlük, mert ez teremti meg az alapját egy 

elmélyültebb hitnek, azaz a szilárdabb tagságot a katolikus egyházon 

belül.  
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6. ábra: Szentségek felvételének esélye 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A 7. ábra mutatja, hogy a hitoktatók többsége, azaz 59%-a szerint a 

hittanórára járó cigány gyermekek hasonló számban barátkoznak 

cigány és nem cigány gyermekekkel és mindössze 18%-a 

hitoktatóknak nyilatkozott úgy, hogy a hittanórát látogató cigány 

gyermekek többségében cigány gyermekekkel barátkoznak. Ebből 

kifolyólag elmondható, hogy a cigány gyermekek képesek egy olyan 

közösségbe beilleszkedni, ahol nem feltétlenül ők vannak többségben.    
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7. ábra: Cigány gyermekek baráti köre 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A 8. ábra mutatja, hogy a hittanórára járó cigány gyermekeknek 

milyen a kapcsolatuk a nem cigány hittanos társaikkal. A hitoktatók 

18%-a nyilatkozott úgy, hogy nagyon jó, míg 73%-a szerint jó a 

cigány gyermekek kapcsolata nem cigány társaikkal a hittanórákon. 

Mindössze hitoktatók 9%-a említette, hogy rossz a viszony a 

hittanórán a cigány és a nem cigány gyermekek között. Ezek alapján 

elmondható, hogy a cigány és a nem cigány gyermekeket a hitoktatás 

képes összehozni és egy közösséget teremteni közöttük. 
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8. ábra: Cigány gyermekek kapcsolata a hittanos társaival 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A hitoktatókat megkérdeztem arról is, hogy látnak-e különbséget 

cigány és nem cigány gyermek hitoktatása között. A többség szerint 

nincs különbség, azonban 42%-a hitoktatóknak úgy nyilatkozott, hogy 

van különbség cigány és nem cigány gyermek között a hitoktatásban. 

Utóbbi esetben érvként főleg az hangzott el, hogy a cigány 

gyermekeknek más a szocializációs közegük és ebből kifolyólag más 

a viselkedési kultúrájuk. Ellentétben ezzel, azon hitoktatók, akik nem 

látnak különbséget cigány és nem cigány gyermek hitoktatásában, úgy 

érvelnek, hogy az örömhír egy, amit mindenkinek tovább kell adni. 
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9. ábra: Cigány és nem cigány gyermek közötti különbség a 

hitoktatásban 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A következő ábra mutatja, hogy a hitoktatók jelentős hányada nem 

választaná külön a cigány gyermekeket a nem cigány gyermekektől a 

hitoktatásban. 73%-a hitoktatók nyilatkozott úgy, hogy nem érdemes 

elválasztani, míg 21% szerint érdemes elválasztani a cigány és nem 

cigány gyermekeket a hitoktatásban. Ez megerősíti azt a tényt is, hogy 

a cigány és nem cigány gyermekek jól kijönnek egymással a 

hittanórán, így különválasztás egyet jelente a jól működő közösségek 

megbontásával. Azok, akik amellett érveltek, hogy a cigány és nem 

cigány gyermekeket külön kell választani, legtöbbször- hasonlóan az 
előző pontban emlegetett érvekkel- az eltérő szocializációs közeget és 

annak negatív következményeit a viselkedésre emelték ki. Az integrált 

hitoktatás mellett érvelők azonban azt említik, hogy Jézus számára 

mindenki egyforma, illetve egy vegyes közösségben a cigány 

gyermekek sokat tanulhatnak a nem cigány gyermekektől és így 

érezhetik, hogy rájuk is szükség van.  
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10. ábra: Cigány és nem cigány gyermekek a hitoktatásban 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A gyermekekről szóló kutatás kérdőívének végén megkértem a 

hitoktatókat, hogy magukra nézve értékeljenek néhány olyan állítást, 

amelyek a cigánysággal kapcsolatosak. Ezzel az volt a célom, hogy 

megvizsgáljam, mennyire van jelen az előítéletesség a cigánysággal 

szemben a hitoktatók gondolkodásmódjában. A válaszok alapján azt 

találtam, hogy ugyan létezik előítéletesség a cigányokkal szemben, 

azonban ezek nem a cigány gyermekekre, hanem inkább a szüleikre 

vetülnek ki. 75%-a hitoktatóknak egyetért azzal, hogy a cigány 

gyermekeket egy padba kell ültetni a nem cigány gyermekkel, 
azonban 54% ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a cigányok gondjai 

megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni. 
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11. ábra: Cigánysággal kapcsolatos attitűdök 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A következő ábra már a lelkipásztorok körében végzett kutatásom 

eredményeit tartalmazza. A lelkipásztoroktól megkérdeztem, hogy a 

cigányok tagjai-e az egyháznak. A katolikus papok 100%-a 

nyilatkozott igennel, azaz a lelkipásztorok alapvetően nyitottak arra, 

hogy a cigányságot befogadják az egyházba. 



 

122 

 

 

4

96

0

100

6

93

0 20 40 60 80 100

Nem

Igen

A cigányok tagjai-e az egyháznak? %
Elemszám: Teljes minta 

Nem katolikus 
(n=65)
Katolikus (n=35)

 

 

12. ábra: Cigányság és az egyház 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 

  

A megkérdezett lelkipásztorok jelentős része járt már cigány 

családoknál, így számukra nem idegen ez a közeg. Érdekesség, hogy a 

katolikus papok 82%-a, míg a nem katolikusok 72% nyilatkozta azt, 

hogy járt cigány családoknál. Ez azt jelenti, hogy a cigányságot 

jobban ismerhetik a katolikus papok, mint a más felekezetek 

lelkipásztorai, így a katolikus egyház előnyben lehet a cigány misszió 

sikeressége szempontjából, mint az evangélikus vagy a református 

egyház. 
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13. ábra: Cigány családoknál történő látogatás előfordulási 
gyakorisága 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 

 

Hasonlóan a hitoktatókhoz, a lelkipásztorok többsége nem választaná 

külön a cigányokat a nem cigányoktól vallási szempontból. Ez 

mindenképpen pozitívum és jó alapot tud teremteni egy sikeres cigány 

misszióhoz. Lényeges, hogy a katolikus papok 80%-a nyilatkozott 

úgy, hogy nem választaná külön a cigányokat a nem cigányoktól 

vallási szempontból, míg a többi felekezet lelkészei esetében a szóban 

forgó arány 65%. Ez megerősíti azt a tényt, hogy katolikus egyháznak 

szilárdabb alapjai vannak a sikeres cigány misszióhoz, mint az 

evangélikus vagy a református egyháznak. 
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14. ábra: Cigányság elválasztása a nem cigányoktól vallási 

szempontból 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 
 

 

4. Sikeres cigány missziót hátráltató tényezők 

 

Ebben az alfejezetben azon tényezőket fejtem ki részletesen, melyek 

hátráltathatják a katolikus egyházat sikeres cigány misszió 

végrehajtásában. 

 

A családok körében végzett interjúk során megkérdeztem, hogy 

éreznek-e késztetést arra, hogy kifejezetten a cigányságnak adják át a 

hitüket. Válaszokból vegyes kép rajzolódik ki, mivel a római 

katolikusok 39%-a nyilatkozott úgy, hogy nemcsak a cigányoknak 

adná tovább a hitét, míg 14% említette, hogy kifejezetten a 

cigányoknak adná át a hitét. Azonban a római katolikusok több, mint 

egyharmada azt a választ adta, hogy nem érez késztetést a hitének 

továbbadására, míg a nem római katolikusok esetében ez arány 
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pusztán 11%. Ez azt jelenti, hogy a cigányság egy részére nem 

számíthat az egyház a cigány pasztorizáció során. 

 

 
 

15. ábra: Hit továbbadásának hajlandósága a cigányságnak 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A cigány családoknál járva megkérdeztem tőlük azt is, hogy mi a 

véleményük a magyarokról, milyen pozitív tulajdonságaik és hibáik 

vannak.  A következő ábra alapján elmondható, hogy a megtért 

cigányság jelentős része, konkrétan 72%-a azt rója fel a magyaroknak, 

hogy előítéletesek. Ráadásul mindössze 6%-a a megkérdezetteknek 

említette, hogy nem lehet általánosítani. Ez nagyban hátráltatja a 

cigány missziót, mivel a cigányság egy része negatívan állhat hozzá 

egy nem cigány által közvetített valláshoz. 
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16. ábra: Cigányok véleménye a nem cigányokról- hibák 

(Forrás: Családok körében végzett kutatás) 

 

A gyermekekről végzett kutatásom során kiderült, hogy jóval 

ritkábban látogatják a cigány gyermekek a szent-miséket, mint a 

hittanórákat. A hitoktatók 91%-a nyilatkozott úgy, hogy a cigány 

gyermekek rendszeresen járnak hittanra, míg pusztán 18%-a 

hitoktatónak mondta, hogy a cigány gyermekek rendszeresen 

látogatják a szent-misét. A hitoktatók több, mint harmada számolt be 

arról, hogy a cigány gyermekek alig járnak templomba. Ez komoly 

akadálya annak, hogy a cigány gyermekek elmélyüljenek a hitben és 

ezáltal szilárd tagjai lehessenek az egyházi közösségnek.  

 



 

127 

 

36

9

32

91

18 14

0 20 40 60 80 100

Hittanra

Templomb
a

Gyermek milyen gyakran jár… % 

Elemszám: Jár roma gyermek hittanra a 

településen (n=22) 

Alig Néha Rendszeresen Nem jár templomba

 

 

17. ábra: Hittanóra és templomba járási gyakoriság a cigány 

gyermekek körében 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 

 

A következő ábra azt mutatja, hogy megkérdezett lelkipásztorok 

plébániáján többségében, azaz 79%-ban működnek közösségi 

csoportok, mégis  a 19. ábra szerint a lelkipásztorok több, mint fele 

úgy nyilatkozott, hogy nem járnak cigány gyermekek a közösségi 

csoportokban. Ez azt jelenti, hogy a cigány gyermekekkel nem tud az 

egyház mély kapcsolatot kialakítani és emiatt a cigány gyermekek egy 

része ki van zárva az egyházi közösségi 
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18. ábra: Közösségi csoportok a plébánián 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 
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19. ábra: Cigány gyermekek előfordulása a plébániai közösségi 

csoportokban 

(Forrás: Gyermekekről szóló kutatás) 
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A következő ábra azt mutatja, hogy megkérdezett lelkipásztorok közel 

fele nem foglalkozik cigányok lelki gondozásával. A katolikus papok 

körében pedig 57% azok aránya, akik foglalkoznak cigányok lelki 

gondozásával, ami ugyan több, mint más felekezetek esetében, de ez 

alacsony arány abból a szemszögből nézve, hogy a papok majdnem 

fele mélyebb tapasztalatokkal nem rendelkezik a cigányságról és nem 

ismeri, hogy mi játszódik le bennük. 

 

 

 

9

47

44

17

26

57

5

58

37

0 20 40 60 80 100

Egyéb

Nem

Igen

Ön foglalkozik cigányok lelki gondozásával? %
Elemszám: Teljes minta 

Nem katolikus (n=65)

Katolikus (n=35)

Összesen (n=100)

 

 

20. ábra: Cigányság lelki gondozása 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 
 

Amennyiben nem foglalkoznak cigányok lelki gondozásával, a papok 

többsége azzal érvelt, hogy a településükön nem élnek cigányok, 

azonban negyedük említette azt, hogy a cigányok nem jönnek a 

gyülekezetbe. Ez egy olyan érv, ami egy passzivitást tükröz és ez gátja 

lehet a sikeres cigány missziónak, mivel  a missziós tevékenység 
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alapvetően proaktív, azaz nem megtérítendők mennek az egyházhoz 

maguktól hanem az egyháznak kell aktívnak lennie, hogy elérje őket. 

 

 
 

21. ábra: Cigányság lelki gondozásának elmaradásának okai 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 

 

A következő ábra mutatja az arra a kérdésre adott válaszokat a 

lelkipásztoroknak, hogy ki vagy kik nevezhetőek cigánynak. A 

válaszadók 33%-a nyilatkozott úgy, hogy az nevezhető cigánynak aki 

annak tartja magát, azonban 25% szerint a származás, míg 14% a 

rasszjegyek határozzák meg, hogy valaki cigány vagy sem. Ez azt 

jelenti, hogy a lelkipásztorok harmada egységes homogén 

közösségként tekint a cigányságra és kevésbé személyközpontúan. Ez 

gátja lehet a cigány misszió sikerének, hiszen így a megtérítendő 
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egyént nem személyként hanem közösség részeként tekintik és így 

nehéz lesz személyre szóló üzenetekkel megtéríteni a cigányságot. 

 

 

 

22. ábra: Cigányság meghatározása 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 

 
A lelkipásztoroknak azt a kérdést is feltettem, hogy szerintük ma 

Magyarországon hány cigány ember él. A megkérdezettek 38%-a 

300 - 900 ezer főre, míg 32% 1 -3 millió közötti főre, valamint 6% 
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3 millió felettire tette a Magyarországon élő cigányság létszámát. 

Ezenfelül az is beszédes adat, hogy a lelkipásztorok közel negyede 

nem tudott véleményt formálni a kérdésben, azaz nem tudta 

megmondani, hogy hány cigány ember élhet ma Magyarországon. 

Mivel a felmérés időpontjában kizárólag a 2001-es népszámlálási 

adatok álltak rendelkezésre, ahol 205 984 főre tették a cigány 

népesség számát Magyarországon, így elmondható, hogy a 

lelkipásztoroknak kevés ismeretük van a cigányságról. 

 

 

 

23. ábra: Cigányság becsült lélekszáma 

(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 

 

A kevés ismeret pedig magával vonhat egy előítéletes gondolkodást, 

amelyet a következő ábra tükröz. A megkérdezettek mindössze 11%-a 
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válaszolta arra kérdésre, hogy milyen negatív jegyekkel rendelkeznek 

a cigányok, azt, hogy nem lehet általánosítani. Ezenkívül 19% szerint 

a cigánysággal az a probléma, hogy nem akar dolgozni. Ebből az 

következik, hogy a lelkipásztorok körében jelen van az előítéletes 

gondolkodás a cigánysággal szemben és ez komoly gátja lehet a 

sikeres cigány missziónak. 

 

 

24.  ábra: Cigányságság negatív tulajdonságai 
(Forrás: Lelkipásztorok körében végzett kutatás) 
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5. Javaslatok 

 

Ebben az alfejezetben összefoglalom, hogy milyen javaslatokat tennék 

annak érdekében, hogy a római katolikus egyház egy sikeres cigány 

missziót tudjon véghezvinni.  A kutatási eredmények alapján 

elmondható, hogy egy komplex, több tényezőt figyelembevevő 

programot érdemes kidolgozni, hogy valóban hatékony lehessen a 

jövőben a cigány misszió.  

A kutatás eredményei alátámasztották azt a feltevést, hogy a 

lelkipásztorok kevés ismerettel rendelkeznek a cigányságról. Ahhoz 

sikeres legyen a cigány misszió, az egyháznak meg kell ismernie azon 

a közösségek történelmét, hagyományait illetve belső működési 

törvényeit, melyet meg szeretne téríteni. Ebből kifolyólag első 

lépésként egy átfogó ismeretanyag átadását javasolnám a 

lelkipásztoroknak. A kutatási eredmények továbbá azt is láthatóvá 

tették, hogy a lelkipásztorok gondolkodásmódjában van előítéletesség 

a cigánysággal szemben, azonban ez inkább a mindennapi életvitelhez 

és nem valláshoz, illetve a vallási közösségen belüli szerepekhez 

kapcsolódik. Így második lépésként a cigányságról szóló mélyebb 

ismeretek birtokában érdemes olyan szemináriumokon, 

beszélgetéseken részt venni, melyek segítenek lebontani az 

előítéleteket a cigánysággal szemben. Amennyiben ezek a lépések 

megtörténtek, a következő fázisként az új ismeretanyag gyakorlatban 

történő alkalmazása következne. Egyrészről ezeket az újonnan szerzett 

ismereteket fel lehet használni a cigánysággal történő érintkezés 

során. Ez nemcsak vallási közösségen belüli, hanem a minden olyan 

érintkezésre vonatkoztatható, ahol interakció zajlik a cigányság és a 

római katolikus egyház között. Ennek a közvetlen haszna úgy fog 

jelentkezni, hogy az egyház összetartó közösségeket lesz képes 

létrehozni, amelyben a mind a cigányok mind a nem cigányok 

hasznosnak érezhetik magukat. Ehhez azonban szükséges olyan 

programok megrendezése, mint nyári táborok, iskolai utáni 

foglalkozások, melyeken a cigány és nem cigány gyermekek együtt 

vesznek részt és ezáltal jobban megismerik nemcsak az egyházat, 

hanem egymást is. Ezenfelül az átadott ismeretanyag a cigányokról 
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abban is segíthet, hogy a lelkipásztorok azon része, aki passzivitást 

tanúsított ideáig, proaktív tudjon lenni. Ehhez viszont az is szükséges, 

hogy minél többet tapasztaljanak első kézből a cigányságról, azaz az 

adott településen keressék fel felebaráti gesztussal a cigány 

közösségeket.   
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Balatonyi Judit  –  Cserti Csapó Tibor 

Diszkriminációs mechanizmusok vizsgálata a 

magyarországi lakhatási politikák 

dokumentációjában 

 

Summary 

Examining mechanisms of exculison of Gypsy people in Hungary 

with the analysis of documents of housing policy 

 

Our research group at the University of Pécs, Department of Gypsy 

Studies took part in the years 2013-2014 in the work of that 

international research project financed by the European Unions 

"Fundamental Rights and Citizenship" Programme with collaborating 

partners from seven EU countries which entitled WE - Wor(l)ds which 

exclude.  

The aim of the project was to collect and analyze those documents 

from the national level to the local level which defines the frameworks 

of the housing policy. We looked for in this documents those lingual 

forms, expressions, or mechanisms in acts which lead to the social 

exclusion of the roma group during the handle of housing questions.   

We examined  government decisions and policies from the 

governmental level, regional cooperation agreements, development 

plans and municipal decisions, local development plans, program 

documentations at local level.  

The primary sources of the research were of course the analized 

documents but to understand better what happens in the examined 

settlements we used media reports and organised workshops to 

experience the opinion of the collaborating partners of the housing 

policy and the concerned groups. The result of the research was a 

booklet for the policy makers and administrative workers about what 
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kind of mechanisms lead to the discrimination, what to do and what not 

to do to avoid this situations.  

 

Kulcsszavak: lakhatás, diszkrimináció, roma 

 

 

A kutatás célja 

 

A PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék kutatócsoportja 

2013-2014-ben az Európai Unió „Alapvető jogok és állampolgárság”
41

 

programjának keretében egy hét országra kiterjedő nemzetközi 

kutatási projekt együttműködőjeként vett részt abban a kutatásban, 

amelynek címe WE – Wor(l)ds which exclude (Kirekesztő szavak-

kizárt világok) volt. A projekt keretében olyan, a cigányok/romák 

lakhatási helyzetének megoldásával kapcsolatos dokumentumokat 

gyűjtöttünk össze és elemeztünk, amelyek a 2003-2013 közötti 

időszakban jöttek létre a kormányzati szinttől kezdve 

(kormányhatározatok, irányelvek) a regionális szinten keresztül 

(regionális együttműködési megállapodások, fejlesztési tervek) a helyi 

szintig bezárólag (önkormányzati határozatok, helyi rendezési tervek, 

program dokumentációk, egyedi lakhatási kérelmekkel kapcsolatos 

ügyintézés dokumentumai). A vizsgálat célja annak megállapítása 

volt, a kutatásba bevont uniós tagállamok lakhatási politikájában 

működnek-e olyan rejtett, vagy nyílt mechanizmusok, a 

dokumentumokba beépített nyelvi megfogalmazások, a szövegek 

szintjén megjelenő toposzok, vagy a mindennapi ügyintézés 

gyakorlatát nehezítő sajátos eljárásrendek, buktatók, amelyek az 

irányelvek szintjén megfogalmazott esélyegyenlőség és jogegyenlőség 

ellenére mégis hátrányos helyzetbe hozza az ezen országokban élő 

cigány, roma, traveller csoportokat és elvezet a lakhatási 

szegregálódásukhoz. 

 

                                                  
41

 "Fundamental Rights and Citizenship” 
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Résztvevők 

 

A projektet a Firenzei Michelucci Alapítvány
42

 koordinálta, olasz 

részről a Veronai Egyetem Néprajzi és Antropológiai Kutatócsoportja
43

 

vett részt benne Leonardo Piasere irányításával. Portguál partnerként a 

lisszaboni egyetem kulturális antropológusai
44

, a Derby Egyetem 

kutatói
45
, Spanyolországban a Granadai Egyetem kutatói, illetve egy 

antropológiai kutatásokra szakosodott nonprofit szervezet 

munkatársai
46
, román részről a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet

47
 

kollégái kapcsolódta be a az elemzésbe, amelyet minden országban a 

Nizzai Egyetem filmes antropológuai 
48

 által készített film és fotó 

dokumentáció egészített ki. 

 

 

A kutatás módszerei 

 

A kutatás módszere a szövegelemzés volt, a dokumentumokban olyan 

nyíltan megjelenő, vagy rejtett sztereotíp megközelítéseket, toposzokat, 

nyelvi formákat, vagy azok előírt intézkedéseiben megjelenő hátrányos 

megkölönböztetést eredményező eljárásokat kerestünk, amelyek végső 

soron a romák/cigányok társadalmi kirekesztődéséhez vezetnek. A 

kutatás módszertani, elméleti és szemléletmódbeli sajátosságai egy 

viszonylag új, vagy inkább magyar nyelvterületen még kevésbé ismert 

társadalomtudományos paradigmába illeszkednek: a „public”, „public 

engaged” anthropology (nyilvános, elkötelezett antropológia) 

                                                  
42

 Fondazione Giovanni Michelucci Onlus, Firenze, Fiesole 
43

 CREAa - Centro di Ricerche Etnograche e di Antropologia applicata - 

“Francesca Cappelletto”, Università di Verona 
44

 CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia 
45

 iCeGS - International Centre for Guidance Studies – University of Derby 
46

 Taller ACSA - Taller de Antropologìa y Ciencias Sociales Aplicadas 
47

 ISPMN – Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritailor Naionale 
48

 University of Nice Sophia Antipolis LIRCES - 

Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures et Sociétés 
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legfontosabb feltételeit próbáltuk szem előtt tartani. De mik is ezek a 

sajátos szempontok? Megemlíthető a nyilvánosság és közhasznúság 

érvényesítésének a kérdése. Vállalt célkitűzéseinknek megfelelően a 

kutatási eredményeinket összegző munkáinkkal elsősorban a 

közigazgatási és adminisztratív szférában dolgozók munkáját 

szerettük volna elősegíteni, felhívva a figyelmüket az általunk 

beazonosított romák lakhatásával kapcsolatos problémákra, továbbá 

iránymutatásokat, javaslatokat is előkészítettünk a számukra. Ebből 

következően a kutatás során elsősorban közhasznú kérdésekkel, 

problémákkal foglalkoztunk, olyan problémákkal, amelyeket a 

vizsgálat első lépéseként magunk határoztunk és definiáltunk 

problémaként. 

 

 

A kutatás terepe és adatforrásai Magyarországon 

 

A dokumentumgyűjtés helyszínéül két magyarországi régiót, Dél-

Dunántúlt és Észak-Magyarországot választottuk. A két terepet jól 

indokolja, hogy ez hazánk két olyan területe, ahol a cigány népesség 

lélekszáma és egyúttal a régiók összlakosságához viszonyított aránya 

is az országos átlagot meghaladó. Feltételezhető, hogy a cigány 

népesség magas lélekszáma és emiatt a cigány és nem cigány lakosság 

intenzív együttélése és kapcsolatai miatt e régiókan találkozunk a 

lakhatás legproblematikusabb eseteivel, helyzeteivel, súrlódási 

pontjaival, s épp emiatt nagy számban találunk olyan 

dokumentumokat, amelyek szabályozni hivatottak ezt az együttélést, 

kezelni rendeltettek a kialakult problémás helyzeteket. A közös pont 

tehát a cigányság magas koncentrációja a területeken. Mindemellett a 

közös vonás mellett számos ponton találhatunk különbségeket is a két 

országrész között, mind általános társadalmi-gazdasági háttere, 

története, mind célzottan az ott élő cigány népesség helyzete, 

integráltsága és lakhatási körülményei tekintetében. Ezek a 

különbségek is indokolták, hogy szűkebb pátriánk, a Dél-Dunántúl 

mellett egy egészen más hátterű és eltérő adottságokkal rendelkező 
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régiót is beemeljünk a vizsgálatba a párhuzamosságok kimutatása, s az 

eltérések összehasonlíthatósága érdekében. 

A különbségek a két országrész között sok szempontból 

nagyok, más szempontból természetesen hasonlóságok is vannak. A 

hasonlóságok között kiemeljük az aprófalvas településszerkezetet, a 

munkahelyek nehéz elérhetőségét – ezzel is összefüggésben a nagy 

arányú munkanélküliséget. A különbségeket e pillanatban talán 

legjobban a politikai szerveződés és politikai akciók mutatják. 

(CSERTI CSAPÓ, 2014) Az ország keleti, észak-keleti térségében erős 

párt a Jobbik, amelyet többek között éppen a cigánysággal kapcsolatos 

türelmetlenség jellemez. De miért éppen ott, és nem a mi dél-

dunántúli térségünkben találkozunk ezzel a türelmetlenséggel? A déli 

országrészben miért nem vezetnek az ott élő cigány csoportok a velük 

szembeni türelmetlenség politikai megnyilvánulásához? Kutatásunk fő 

kérdése természetesen nem e kérdések megválaszolása, csak az 

eltérések érzékeltetésére szolgálnak. Mindenesetre azt föltételezzük, 

hogy a cigányságon belüli támogató, önsegítő szerveződések és 

szervezetek működése az egyik legfőbb oka annak, hogy az ország 

dél-nyugati térségében nem jellemzik éles konfliktusok az együttélést. 

(FORRAY, CSERTI, HELTAI, HÍVES, KOZMA, 2015) Ebben az 

országrészben nagyobb fokú az ott élő cigány népesség 

beágyazottsága, integráltsága, nagyobb hagyományokkal rendelkezik 

az önszerveződés, a cigányság érdekképviselete. A rendszerváltás  

utáni időkig visszanyúló hagyományokkal rendelkezik a civil 

szerveződésük, oktatási szerepvállalásuk és törekvéseik, iskolai és 

óvodai nemzetiségi programok. Ebben a régióban jött létre hazánk 

egyetlen és a világban is egyedülálló középiskolája a hátrányos 

helyzetű, elsősorban cigány fiatalok számára – a Gandhi Gimnázium, 

később itt, a Pécsi Egyetemen jött létre a cigányság felsőoktatásában 

és kutatásában fontos szerepet betöltő Romológia Tanszék, majd épült 

ki a képzés egészen a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi 

Doktori Iskolájában működő Romológia programig. Olyan intézményi 

és szervezeti háttér infrastruktúra jellemzi tehát a Dél-Dunántúlt, 

amely az itt is meglévő problémák ellenére élhetőbbé teszi a térséget a 

cigány emberek számára és csökkenti a szociális, iskolázottságbeli, 
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társadalmi rétegződés béli eltérésekből eredő éles konfliktusokat a 

többségi és a kisebbségi lakosság közt. Az Északi országrészben ez a 

háttér infrastruktúra még kezdetlegesebben van jelen és a többség-

kisebbség viszony is kiélezettebbnek tűnik. 

A kutatás elsődleges forrásául maguk a gyűjtött dokumentumok 

szolgáltak, de másodlagos forrásként az egyes településeken zajló 

folyamatok jobb megértéséhez sajtóhíreket is felhasználtunk, illetve 

workshopok keretében igyekeztünk megismerni a lakáspolitikát 

meghatározó szervezetek (önkormányzat, civil szektor), s maguk az 

érintettek tapasztalatait, véleményét.  

Az országos döntéshozói szint dokumentumain kívül 

középszintnek a két régió néhány kistérségi társulását választottuk 

(Siklósi és Sásdi Kistérség, ileetve Encsi és Edelényi Kistérség), helyi 

szinten pedig külön kategóriában vizsgáltuk a két régió egy-egy 

nagyvárosának (Pécs, valamint Miskolc) helyi lakhatási politikáját, a 

térség néhány kiválasztott  kisvárosának és községének gyakorlatát (a 

Dél-Dunántúlon Sásd és Siklós, illetve Gordisa és Mágocs; Észak-

Magyarországon Edelény és Encs, valamint Szakácsi és Szendrőlád volt 

a terep). 

A gyűjtött dokumentumok száma 234 volt, ezen belül a 

nagyvárosokban találtunk legnagyobb mennyiségben a helyi lakhatási 

politikát és ügyintézést érintő anyagot (176 db.), kistérségi szinten 

jóval kisebb aktivitást tapasztaltunk e téren (mindössze 6 db. 

dokumentum), a vizsgálatba bevont kisvárosokban 17, a községekben 

5 anyag került elemzésre (helyi szinten összesen 199). Regionális 

bontásban az összes dokumentumból 135 a Dél-Dunántúlhoz, 69 

pedig Észak-Magyarországhoz kötődik. A gyűjtött dokumentumok 

mennyisége az országos szinten 29 db. volt. 

 

 

 

 



 

142 

 

 
 

A gyűjtött dokumentumok típusai (db.) 

 

A kutatás főbb eredményei 

 

Elemzéseink alapján egy Javaslat gyűjteményt készítettünk a lakhatási 

politikát megalapozó döntéshozók és az önkormányzati szektor 

munkatársai számára arról, milyen rossz gyakorlatok, diszkriminatív 

mechanizmusok épültek be az eljárásrendbe, min és hogyan kéne 

változtatniuk az esélyegyenlőség és jogegyenlőség biztosítása 
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érdekében (BALATONYI, BARACSI, CSERTI, ORSÓS, 2014a). A részt 

vevő országok nemzeti jelentései a projekt honlapján
49

 E-book 

formájában
50

 és papíralapon (BALATONYI, BARACSI, CSERTI, ORSÓS, 

2014b) is megjelenésre kerültek. A kutatást egy filmes-antropológiai 

dokumentáció is kiegészíti. 

A projekt eredményeit több hosszabb-rövidebb angol és 

magyar nyelvű beszámolóban tettük közzé. Az első eredményeinket 

egy úgynevezett Nemzeti jelentésben (2014) foglaltuk össze, majd ezt 

követően Javaslatgyűjteményt (2014) írtunk, végül az európai 

partnereinkkel közösen egy Word(l)s Which Exlude: The Housing 

Issue of Roma, Gypsies and Travellers in the Acts and Administrative 

Documents in Europe címet viselő terjedelmes kötetben összegeztük a 

tapasztalatainkat (MICHELUCCI 2014). Mindezeket kiegészítendő, 

elkészült egy európai romák lakhatási körülményit bemutató 

dokumentumfilm sorozat is, a magyarországi kisfilmet egy közeli 

baranyai faluban, Velényben forgatták. A következőkben röviden 

számba vesszük a kutatás tényleges eredményeit, elsőként a nemzeti 

jelentés fontosabb hozadékairól, majd ezt követően a magfogalmazott 

Javaslatokról lesz szó.  

A Nemzeti jelentésben egyrészt a pragmatikai elemzés során 

beazonosított nyelvi sztereotípiák bemutatása kapott helyet, másrészt 

olyan helyi, regionális és országos autoritások által elfogadott 

döntések, határozatok par exellence foucault-i apparátusok
51

 

kontextusait is vizsgáltuk, amelyek a romák lakhatási problémáit 

különféle hatalmi kontrollmechanizmusokkal próbálták orvosolni. A 

sztereotípiák, nyelvi metaforák beazonosítása, értelmezése rendkívül 

összetett folyamatot jelentett, a vizsgálat során számos módszertani 

problémával szembesültünk. Jelesül az első körben a saját, étikus, 

külső kategóriarendszerünknek megfelelő fogalmakon akadt meg a 

                                                  
49

 http://weproject.unice.fr/ 
50

 http://weproject.unice.fr/country/hungary?content_type=document 
51

 Michel Foucault használja először az apparátus fogalmát (‘dispositif)’ mint 

hatalmi eszközök, a hatalomgyakorlás eszközeinek összessége, a majd őt 

kommentálva veszi át Gilles Deleuze, illetve Philippe Ortel és Giorgio 

Agamben (lásd Bussolini 2010: 85–107). 
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szemünk, és gyűjtöttük csokorba a romákkal kapcsolatos nyilvános 

diskurzusokból megismert előítéletes kifejezéseket. Nagyító alá 

vettünk minden olyan szöveget, szövegrészletet, amelyekben szó volt 

a romák deviáns életkörülményeiről, az általuk leamortizált 

lakóhelyekről, azok strukturális és kulturális körülményeiről, 

feltételeiről, és felfigyeltünk a többségi normáktól eltérő etnicizált 

viselkedésmódok leírásaira is. Ez a vonal zsákutcának bizonyult, 

elkeveredtünk a tények, sztereotípiaként beazonosított tények, illetve 

saját előítéleteink, tehát a saját értelmezéseink útvesztőiben. 

Ugyanakkor a szövegek, szövegcsoportok alaposabb újraolvasásai, 

illetve az egyéb másodlagos források (jegyzőkönyvek, 

médiareprezentációk, ügyészségi vádiratok stb.) bevonását követően 

újabb összefüggésekre bukkantunk. Elöljáróban le kell szögeznünk, 

hogy a dokumentumelemzés során rendkívül kevés explicit és 

viszonylag magas számú implicite romák lakhatásával kapcsolatos 

sztereotípiával találkoztunk, sőt a legtöbb általános dokumentum, és 

irányelv szintjén sem fordultak elő kimondottan a romákra/cigányokra 

történő utalásokat. Ezek az irányelvek bár gyakran 

romáknak/cigányoknak készülnek, nem feltétlenül nevesítik őket 

direkt módon. Hozzátartozik mindehhez, hogy az elmúlt évek során, 

éppen többek között a különféle pályázati projekteknek köszönhetően 

az önkormányzatok kiválóan megtanultak politikailag korrekten 

kommunikálni. Úgy találtuk, hogy a lakhatási politikák a célcsoport 

jellemzőit etnikai kategóriák használata nélkül próbálják megalkotni, 

körülhatárolni: rászorultsági, szociális vagy éppen területi alapon 

szerveződnek. A hátrányok elsősorban szociális hátrányként kerültek 

megfogalmazásra: a „hátrányos helyzetű” kategória gyakorlatilag a 

romák szinonimájává vált. A területfejlesztéssel, a hátrányos helyzetű 

régiók fejlesztésével kapcsolatos dokumentumok esetében sem az 

etnikus csoportokat, hanem olyan régiókat, településeket vagy 

városrészeket (szegregátumokat, zárványokat) céloznak meg, 

melyekben a romák felülreprezentáltak: így szó van „hátrányos 

helyzetű régiók fejlesztéséről, vagy szegregált területek fejlesztéséről. 

Továbbá a hátrányos helyzetű településrészek, szegregátumok nyelvi 

kontextusaiban nyüzsögnek a sztereotípiák: a deviáns, bűnös 
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életstílus, a kriminalizáció, a rossz lakhatási körülmények leírásai 

folyamatos kísérői a romák lakta településrészekkel kapcsolatos 

iratoknak. Vannak továbbá Roma-specifikus dokumentumok is, ahol a 

nemzetközi elvárások eredményeként a romák speciális célcsoportként 

kerülnek meghatározásra. Jellemző az EU nyelvezetének átvétele, 

alkalmanként bizonyos terminusok félrefordításaival vagy a 

kifejezések másfajta definícióival találkoztunk: pl. inklúzió helyett 

integráció és így tovább. Elmondható továbbá, a pc kommunikáció 

ellenére, ellentétben más policy területekkel ahol az elismerés 

diskurzusa legalább elemeiben megjelenik, a lakhatási 

dokumentumokban akár explicite használják a roma szót vagy sem, a 

deprivációval, szegénységgel, hátrányokkal, munkanélküliséggel, 

alacsony képzettségűként vagy támogatások haszonélvezőiként 

jellemzett személyek szinonimaivá válik.  

Áttérve a hatalmi fellépések kérdésére most három esetet 

mutatunk be. Az első 2009-es példa egy olyan beavatkozásról szól, 

amely során a romák rossz lakhatási körülményeit a lakcímbejelentés 

helyi szabályainak módosításával kívánták orvosolni Miskolcon (a 

lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 38/2009 (XII.2) sz. 

rendeletet, előterjesztést, rendeleti tervezet, és határozati javaslat 

szövegét vizsgáltuk) A rendelet 2011-ben újratárgyalják, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője 

alkotmányellenesnek találta majd visszavonásra került). A rendeletet 

több közeli település adaptálta (pl. a vizsgálatba beemelt Encs 

önkormányzata). A rendelet explicite a Miskolc megyei jogú város 

közigazgatási területén „lakóhellyel rendelkező”, illetve állandó 

lakóhelyet vagy ideiglenes tartózkodási helyet létesíteni szándékozó 

„magyar állampolgárokra”, „bevándorolt”, „letelepedési engedéllyel 

rendelkező” és „menekültként elismert személyekre” terjed ki. 

Implicite, az egykori fészekrakók, avasi elsősorban (avasi) roma 

„beköltözők”-re, önkényes lakásfoglalókra. A rendelet célja a romák 

„beköltözésének” megállítása: a romák beköltözésének visszaszorítása 

érdekében került sor a lakcím-bejelentés helyi szabályainak 

megalkotására oly módon, hogy a vonatkozó központi szabályozást 

mintegy kiegészítve rendelettel határozták meg a bejelentkezéshez 
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szükséges minimálislakás, illetve lakrész fogalmát (6 m
2
per fő), 

valamint azokat a műszaki paramétereket, melyeknek meg kell 

felelnie a lakásként használt épületnek, építménynek (mellékhelység, 

fürdő, stb.). Rendkívül fontos a rendelet explicit szakmai indoklása: 

„A rendelet megalkotására azért került sor, mert a városban egyre 

gyakrabban fordult elő, hogy egyrészt külterületi, zártkerti 

ingatlanokon álló, többségében gazdasági épületekbe, építményekbe 

költöztek és jelentkeztek be állampolgárok, másrészt egyes 

ingatlanokba jóval többen költöztek be, mint amit a lakás mérete, 

befogadóképessége megengedne. Ehhez a jelenséghez társult, hogy az 

érintett területeken, lakóépületekben romlott a közbiztonság, 

elszaporodtak a tulajdon elleni, rendbontó és garázda cselekmények és 

ezzel párhuzamosan az ingatlanok értéke is jelentősen csökkent. Két 

további olyan esetet is megemlíthető, amikor technikai jellegű 

intézkedéssel (térfigyelő kamerák elhelyezésével, a rendőrőrs 

bővítésével) próbálták javítani Miskolc és Edelény több 

szegregátumában a közbiztonságot. Több térségben, így a vizsgált 

településeink között Miskolcon és Edelényben is több előterjesztés 

foglalkozott, majd rendeletben írták elő a közbiztonság javítását a 

romák lakta szegregátumokban, többféle jellemzően technikai 

természetű intézkedéssel. Térfigyelő kamerákat szereltek fel (Miskolc 

vasi és diósgyőri városrészben, valamint Martin-kertvárosban; illetve 

a Cserehát több településén). Elsőként 2005-ben, majd 2009-ben, 

2010-ben és 2011-ben foglalkoztak Miskolcon a térfigyelő kamerák 

bevezetésével és a helyszínek kijelölésével. Az avasi városrészben az 

önkormányzat kezdeményezésére 2005 novemberében kezdődött meg 

a térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése. 2011-ben a vonatkozó 

határozati javaslat tárgya szerint térfigyelő kamerák (képfelvevők) 

elhelyezése, a megfigyelt közterület kijelölése az avasi és diósgyőri 

városrészben, valamint Martin-kertvárosban. A határozati javaslatban 

a megfogalmazó azt nyilatkozza, hogy szükséges a kamerarendszer 

kiépítése, bővítése bizonyos városrészekben (Avas, Diósgyőr, Martin-

kertváros) azzal a szándékkal, hogy egy hiedelmet váltson ki az 

interpretálóban, miszerint ezek bűnmegelőzési, bűnüldözési 

szempontból kiemelt közterületek, feltételezve, hogy ezen szándékát 
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felismerik. Ez a nyilatkozat preszupponálja azt, hogy a fent 

megnevezett területeken a többi városrészhez képest magasabb 

arányban fordulnak elő a közbiztonságot-, személy- és 

vagyonbiztonságot sértő bűncselekmények. Ez azonban a szöveg többi 

szegmentumában viszonylag explicit módon ki van fejtve. Nem 

mehetünk el azonban szó nélkül az előfeltevés implicit elemének 

figyelembe vétele mellett sem. A városrészek direkt kijelölésével a 

hatalmi szövegek nemcsak a bejelentések nyomán regisztrálható 

bűncselekmények számára kívánnak utalni, hanem azt a közös 

háttértudást is előfeltételezik, hogy az említett közterületek a város 

szegregált kerületei (szegregátumai), amelyek lakóinak nagyrésze 

cigány származású. Az előző pédához hasonlóan szintén preventív 

céllal (és a közbiztonság javítása érdekében) 2012-ben több 

irodahelyiséggel kívánták bővíteni a miskolci Lyukóvölgy 

rendőrörsöt, erről határozatot szövegeztek meg (VI-116/4909/2013.), 

majd 2013-ban újabb előterjesztés született.  

A nemzeti jelentés megszövegezését az eredmények helyi 

szintű disszemináció követte, pécsi civil szerveztek, önkormányzati 

dolgozók részvételével workshopot tartottunk, amely során közösen 

próbáltunk megoldásokat keresni, és javaslatokat megfogalmazni. 

Egyetértettünk abban, hogy a mind a dokumentumok szintjén és a 

mindennapi ügyintézés során megfigyelt hibák, hiányosságok, 

egyszerűsítések és kétértelműségek döntő tényezői lehetnek a 

lakhatással kapcsolatos intézkedések sikertelenségének. Továbbá 

abban is egyet értettünk, hogy bár a fentebb néhány példával illusztrált 

represszív jellegű cselekvések széleskörű egyetértésre találnak, de 

nem oldják meg vagy csak ideiglenesen oldják meg problémát, sőt 

további táptalajt biztosítanak az intolerancia, a diszkrimináció, 

esetenként az erőszak számára is. Úgy látjuk, hogy szükséges és 

megéri energiát fektetni olyan kutatásokba és tervezési folyamatokba, 

amelyek a helyi problémákat, helyzeteket más megvilágításba 

helyezik. A javaslatok megfogalmazása során próbáltuk 

megkérdőjelezni az egységes, uralkodó, mondhatni „mainstream” 

társadalmi leírásokat és kategóriákat és új, értelmező fogalmi 

kereteket megalkotására törekedtünk. Összesen 19 ajánlást, javaslatot 
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írtunk össze: nyelvi jellegű, és általánosabb lakhatással kapcsolatos 

javaslatokat. Javaslatot tettünk a különféle lakhatással kapcsolatos 

fogalmak tisztázásáraa, pontosítására, reflexívebb használatára. 

Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy mivel az ügyfelek és a döntéshozók 

között nincs személyes kapcsolat, így a bizottsági döntéseket 

kizárólag a hivatalnokok által gyártott dokumentumok alapján hozzák 

– tehát különösen fontos a pontos szóhasználat és az általánosítások 

kerülése. Egy nyelvi jellegű javaslatot említek, amely a hivatali 

eljárásrend, az ügyintéző és a kliens között kommunikáció 

defektusaival foglalkozik. A dokumentumelemzés során ugyanis 

számos olyan pécsi és miskolci iktatásra került hivatalos levelet 

találtunk (elsősorban az illetékes szociális, lakhatási hivatal és a roma 

kliensek közötti hivatalos levelekről van szó, elutasításokról, 

támogatásokról, kilakoltatásokról és kérvényekről), amelyből kitűnik, 

hogy a kliensek és a hivatalos ógyintézők gyakran nem beszélnek 

közös nyelvet. A problémát a worshopunk résztvevői is 

megerősítették a mindennapos hivatalos ügyintézés tetületén. Annyi 

bizonyos, hogy a jogi eljárásokban (a lakhatási rendeletek, határozatok 

megvitatásában és elfogadásában) gyakorlatilag minden eljárási 

cselekmény a nyelv szintjén zajlik, amire egy sajátos kettőség 

jellemző: a hivatalt képviselő és a hivatal nyelvét beszélő szakember 

áll szemben és rendeli alá saját professzionális nyelvhasználatának a 

laikusok nyelvhasználatát. Mindez számos kellemetlen helyzetet, 

félreértést, kevésbé gördülékeny ügyintézést eredményezhet. Hasznos 

lenne ezen a téren mentorokat bevonni, akik segítik a klienseket a 

jogi, hivatali nyelvezet útvesztőiben és vagy hivatalos jogi 

nyelvezettel fogalmazott szövegek további alkalmazása mellett a 

hivatal mellékeljen mindezekhez egy köznyelven íródott, ábrákkal 

ellátott értelmezési, kitöltési útmutatót. Esetenként kevés, ha pusztán 

elmondja a tudnivalókat. Mindkét esetben fontos kiemelni, hogy egy 

ilyesfajta szolgáltatás sokféle egyén számára tenné hozzáférhetőbbé, 

és hozzáférhetőbbé, érthetőbbé az eljárásokat. 
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people 

 

Abstract 
 

Following the economic crisis and the consequent social tensions, 

prejudice against Roma people increased as a sign of a strong social 

demand (GIMES, JUHÁSZ, KISS, & KREKÓ, 2009).  

Our research investigated the nature of anti-Roma prejudices in 

Hungary. Our aim was to identify how prejudicial dispositions, 

demographic variables, political orientation, national identity and 

other group-specific factors predict anti-Roma attitudes. We studied 

this phenomenon using a representative national survey conducted in 

the autumn of 2014. One thousand and five participants completed an 

online survey about attitudes toward several minority groups. 

Our results help us formulate an overview about prejudice against 

Roma people in Hungary. We expected some demographic variables 

(e.g. age, qualifications, financial status) of anti-Roma prejudice to 

function as powerful predictors, yet, when modelling rejection using 

regression analysis, either no connection, or very weak connections 

were found between these variables and measures of rejection. 

Furthermore, political orientation and national identity played only a 

minor role in the rejection of Roma people. In contrast, attributions of 

responsibility and entitativity played an outstanding role in predicting 

their rejection. 

Therefore the main result of this research is that due to the general 

lack of communication taboos in the current political and public 

speech, blatant rejection of Roma people is so strongly socially 

sanctioned that none of the usual variables explaining prejudice bear 
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a predictive power. Therefore, in the search for successful prejudice 

reduction methods, we have to take into consideration that there is no 

moral obstacle to express anti-Roma prejudices in Hungary, and 

consequently it is present in all segments of the society including even 

those who hold egalitarian values. 

 

Keyword: roma, prejudice, social dominance orientation  

 

 

Introduction: Attitude research towards Roma people in Hungary 

 

Prejudice research in Hungary is mostly concerned with the largest 

ethnic minority group, Roma people. The issue is one of the most 

popular social science research topics in Hungary today, it is still full 

of controversy, leaving many aspects for further exploration. Roma 

people experience prejudices on ethnic, economic and cultural 

grounds (CSEPELI, FÁBIÁN, & SIK, 1998). According to research 

conducted after the regime change, explicit prejudice against Roma 

people decreased as a result of a more tolerant public communication 

between 1994 and 2000, but negative attitudes were still present, 

although in less explicit ways (ENYEDI, FÁBIÁN, & SIK, 2004). By the 

first decade after 2000, two third of the population had rejecting and 

distancing attitudes toward Roma people (SZÉKELYI, ÖRKÉNY, & 

CSEPELI, 2001).  

 

Following the economic crisis and the consequent social tensions, by 

2009 prejudice increased even further. As a result of the extraordinary 

growth of social demand, the extreme right became stronger in 

Hungary (KREKÓ, JUHÁSZ, & MOLNÁR, 2011), and a political supply 

appeared for the negative attitudes against Roma people (GIMES, 

JUHÁSZ, KISS, & KREKÓ, 2009). Between 2002 and 2009 the 

percentage of the extreme right sympathizers increased from 10 to 

21%. Parallel to this phenomena, prejudice and fear against Roma 

have increased (KREKÓ, JUHÁSZ, & MOLNÁR, 2011). According to 

opinion polls, less educated citizens and residents of rural areas are 
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more likely to develop negative attitudes toward them. Furthermore, 

research results showed that prejudice decreases with age (ELTE, 

2013). 

Social dominance orientation is a primary source of prejudice. High 

SDO value correlates to prejudice and rejection towards minority 

groups exemplified by several international and Hungarian studies 

(OLDMEADOW & FISKE, 2007; CSEPELI, MURÁNYI, & PRAZSÁK, 

2011). Because of the wider acceptance of prejudice towards Roma 

people the political orientation and national identity does not clearly 

predict the rejection Roma people in Hungary, anti-Roma sentiments 

appear across the board (CSEPELI, 2001). Although system-

justification beliefs have an unclear role in prejudice, the connection 

between politically sanctioned ideas about intergroup relations and 

system justification is strongly connected (JOST & HUNYADY, 

2005). We therefore expected a positive connection between anti-

Roma prejudice and system justification beliefs. Prejudice against 

different social groups is not only dependent on the specific 

characteristics of the prejudiced person and the societal context, but it 

is also related to group perception, and prevalent beliefs about target 

groups. Therefore, entitativity beliefs and attribution of responsibility 

function as triggers for prejudice and need to be examined to gain 

insights into the nature of prejudice against Roma people (POSTMES, 

HASLAM&JANS, 2013; SACCHI, CASTANO, BRAUER, 2008; ROETS & 

VAN HIEL, 2011; HAQANEE, LOU, & LALONDE, 2014). 

      

 

Current research 

 

The questionnaire measured prejudice against several minority groups 

– LMBTQ, Hungarian minorities abroad, homeless people, Jewish 

people, disabled people and other control groups, from which the 

current paper discusses the prejudice against Roma people. As the 

entire Hungarian society has become impregnated with prejudice, the 

aim of this study was to find out whether those typical predictors 
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which characterized prejudice toward Roma people in the two 

thousands are still demonstrable in 2014.    

 

 

Hypothesis 

 

 The strongest predictor of prejudice is social dominance 

orientation (OLDMEADOW & FISKE, 2007),  

 Prejudice declines with age (ELTE, 2013; SZOBOSZLAI, 2006) 

 Less education indicates higher prejudice (KREKÓ, 2011; 

CSEPELI ET AL, 2011)  

 Higher level of prejudice is indicated in rural areas (KREKÓ, 

JUHÁSZ, & MOLNÁR, 2011; CSEPELI, MURÁNYI, & PRAZSÁK 

2011) 

 The significance of responsibility and entitativity are 

connected with prejudice (POSTMES, HASLAM, & JANS, 2013; 

SACCHI, CASTANO, & BRAUER, 2008) 

 The political orientation has no influence whereas national 

identity does have an influence on prejudice. 

 

 

Sample 

 

We conducted an online representative survey in 2014 with 1005 

participants. The sample is representative for the total population of 

Hungary regarding age (18-64; Mean = 41.56; SD = 13.3), gender 

(51.1% male), type of municipality (capital: 17,71%; larger city: 

21,19%; city: 32,24%; town/village: 28,86%) and education (less than 

8 grades: 0,1%; primary school: 19,70%; vocational schools: 25,27%, 

secondary degree: 29,95%; university degree: 24,98%). 
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Measures 

 

Dependent variable:  

Index of rejection towards Roma people: we created an index to 

measure the level of the explicit and more subtle rejection of Roma: 

direct rejection was measured by the classical Bogardus scale and the 

Feeling thermometer and the implicit instrument was the Denial of 

positive emotions subscale of the Subtle prejudice scale (Pettigrew & 

Meertens, 1997) 

 

Independent variables: 

Social dominance orientation (predisposition): The 16 items 

measuring the social dominance orientation (Pratto & Sidanius, 1994) 

were divided into 2 factors: the SDO-D indicates the dominance 

preference while the SDO-E indicates the egalitarian intergroup 

relations (Ho, Sidanius, Pratto et al. 2012). The system-justification 

scale (SJS) was developed by Kay and Jost (2003 adapted to 

Hungarian by Berkics, 2008) for measuring the tendency of the 

amount of the individual justification of the existing social, economic 

and political system.  

National identity and political orientation: We measured political 

orientation in three dimensions: left – right, liberal – conservative, 

moderate – radical. National identity was measured by two different 

scales: the national identification scale (Becker et al., 2011) and the 

national disidentification (Becker & Tausch, 2014).  

Contacts: For measuring the quantity of encounters with Roma. We 

asked how frequent they meet Roma people in their living 

environment and to evaluate the quality of their personal contacts.  

Group specific attributions: We measured perceived entitativity by the 

entitativity scale of Sacchi, Castano, & Brauer (2008), and attribution 

of responsibility by an own item.  
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Scale item M SD Cronbach α

Bogardus scale (Babbie, 2001) 1-6 4 1.75

feeling thermometer (own item) 1-9 3.96 1.97

denial of positive emotions (Pettigrew and Meertens, 1997) 1-5 1.95 1.01

social dominance orientation (Pratto&Sidanius, 1994) 16 1-5 2.22 0.68 0.839

system-justification scale (Kay and Jost, 2003) 8 1-5 2.22 1.79 0.832

political orientation (own items) 3 1-7 11.26 3.56 0.647

national identification scale (Becker et al., 2011) 3 1-5 12.56 2.593 0.782

national disidentification scale (Becker & Tausch, 2014) 3 1-5 6.54 2.77 0.737

frequently of meeting with Roma people (own item) 1 1-5 3.87 1.17

quality of their personal contacts (own item) 1 1-5 2.00 1.03

entitativity scale (Sacchi, Castano, Brauer, 2008) 4 1-5 3.99 1.011 0.855

attribution of responsibility (own item) 1 1-5 3.01 1.479

0.7834

Dependent variable:

Index of rejection towards Roma

KMO=.713, factor > .71

Independent variables

 
 

1. Measures 

 

 

Results  

 

Based on the answers given to the Bogardus scale (M=4,00; SD=1,75) 

we find that the highest level of acceptance would be Roma people as 

neighbors, and the low standard deviation indicates a general 

agreement about the overall rejection (see graph 2.). On a scale of 9, 

Feeling thermometer scores had a mean of 3,96 (SD=1,97) also 

indicating a rather homogenous, explicitly negative attitude. Denial of 

positive emotions was rather high and homogenous as well (M=1.95, 

SD=1,01). 
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2. Results of Bogardus scale – Acceptance of a Roma person 

(n=1005) 

 

Social dominance orientation scores indicate that participants held a 

rather egalitarian view with a law standard deviation (M=2,22, 

SD=0,68). Furthermore we can identify that there are no big 

differences in terms of the justification of the current system. There is 

consensus in critical attitudes towards the current system (M=2,22, 

SD=0,79). 

In terms of left-right orientation, the means show that the sample leans 

a little bit toward right-wing, liberal and moderate directions (left-

wing - right-wing, M = 4.06, SD = 1.502; liberal-conservative M = 

3.63, SD = 1,621; M = moderate-radical 3.47, SD = 1.533).  
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In contrast with political orientation, national identification scores 

indicate a more heterogeneous population with a higher level of 

national identity, (Min=3, Max= 15; M=12,56; SD=2,593). 

Few participants indicated no contact with Roma people (3,7%), while 

the rest of the respondents meet with Roma people with some 

frequency. The personal contact with Roma is evaluated as a negative 

experience for 50,7%, neutral for 31,9%, and positive for 17,4%. 

Participants consider the Roma a homogenous and entitative group (α 

= 0.855; 1-5 Likert, M = 3.99, SD = 1.011).  

The attribution of responsibility of actual social status was judged for 

the total sample therefore there is no consensus about the group’s 

responsibility (1-5 Likert, M=3.01, SD=1.479). 

In line with our predictions, index of rejection strongly correlates with 

SDO, quality of contact and there are medium correlations with group 

perceptions, but we did not find correlations between index of 

rejection and measures of national identity (see graph 3). 

 
Likert M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 index of rejection 1 ,454*** ,258*** ,256*** ,207*** -,666*** ,469*** ,279***

2 SDO 1-5 2.22 0.68 1 ,174*** ,092** ,353*** ,282*** ,249*** -,335*** ,277*** ,134***

3 system-justification scale 1-5 2.22 0.79 1 ,273*** ,394*** ,332***

4 national identification scale 1-5 1 -,124*** ,237*** ,246*** -,067* ,104**

5 national disidentification 1-5 12.56 2.593 1 -,083** -,107*** ,070* -,092**

6 left-wing - right-wing 1-7 4.06 1.502 1 ,538*** ,346*** -,166*** ,190*** ,170***

7 liberal-conservative 1-7 3.63 1.621 1 ,258*** -,209*** ,196*** ,165***

8 moderate-radical 1-7 3.47 1.533 1 -,169*** ,190***

9 quality of the contact 1-5 1 -,410*** -,260***

10 attribution of responsibility 1-5 3.01 1.479 1 ,287***

11 entitativity scale 1-5 3.99 1.011 1

Scale

 
 

1. Correlations between the variables 
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We conducted a hierarchical regression analysis, entering variables 

indicating general prejudicial tendencies first, followed by 

demographic variables in the second step, political orientation and 

national identity in the third step, contact information in the fourth 

step and group specific attributions lastly. We identified significant 

predictors in each phase, as well as the change in variance explained 

by each model.  

General prejudicial tendencies predicted 33.4% of the variance in the 

rejection of Roma people.   In the second step involving demographic 

variables, financial background and residence fall out of the model, 

and the age, sex, education level add 2.2% to explanatory power of the 

model.  

In the next step only national disidentification and the liberal-

conservative dimension remain in the model as significant predictors, 

raising the variance explained by 1.8%. Quality of contact however 

increases the power of the model by 10.8 %. Finally the entitativity 

and the attribution of responsibility add 6% to the model’s explanatory 

power. In the final model 52.2% of total variance is explained.  
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Model of prejudice toward Roma 

 

 
 

2. Model of prejudice toward Roma (regression analysis with stepwise 

method) 
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Discussion 
 

We could partially confirm our hypothesis about the connection 

between the assumptions and prejudice against Roma. As we 

supposed the strongest predictors were SDO and quality of contact. 

The fact that SDO functioned as the strongest predictor underlines that 

prejudice against Roma people is deeply embedded in Hungarian 

society.  

We did not have a clear prediction about the role of system-

justification beliefs in the rejection of Roma people due to a lack of 

previous research in the field, but SJB appears as a significant 

predictor in the model - although it adds very little to the explanation 

of the rejection model.  

In line with  numerous studies we presumed that the demographical 

characteristics would be significant predictors in the model of 

prejudice against Roma (ELTE, 2013; SZOBOSZLAI, 2006; 2011; 

KREKÓ, JUHÁSZ, & MOLNÁR, 2011; CSEPELI, MURÁNYI, & PRAZSÁK, 

2011), however we found a   lack and poor explanatory power of these 

variables. We found that acceptance increases with age and lower 

level of education was associated with higher prejudice as found in 

e.g.Krekó, (2011) or Csepeli et al.(2011), but living in different 

settlement types did not make a difference in the rejection towards 

Roma people as opposed to previous findings (KREKÓ, JUHÁSZ, & 

MOLNÁR, 2011; CSEPELI, MURÁNYI, & PRAZSÁK, 2011). 

Political orientation and national identity do not influence the 

rejection the way we supposed. National identity and prejudice against 

Roma people did not show any significant correlations with anti-

Roma prejudice, so the weak or no effect was expected, while the 

connection between the negative attitude towards Roma and political 

orientation was indicated in every dimension. The more conservative 

and radical, right-wing individuals were more likely to reject Roma 

people, but only the liberal-conservative dimension could significantly 

predict variance in prejudice. 

Entitativity beliefs did not influence prejudice notably but 

responsibility did (Postmes, Haslam&Jans, 2012; Sacchi, Castano, 
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Brauer, 2008). The more homogenous we perceive the Roma, the 

more likely we are to mix up its’ members, explaining stereotyping 

and discrimination. Entitativity can affect the amount of rejection, but 

it is not as significant as supposed. Sherman and Percy (2010) pointed 

out the connection between entitativity and responsibility, which was 

also proved in our research. 

 

 

Limitations 

 

Our results are based on correlations, so we cannot conclude which 

factors are causes and which are the effects, only the level to which 

one variable predict variance on another variable. However, for 

example positive quality of contact may be just as well the 

consequence of low prejudice as the cause of it. In connection with the 

correlational design, attribution of responsibility and the contact could 

have been part of the dependent variable, it was the researchers’ 

decision that they were treated as independent variables. The 

dependent variable was clearly  not precise enough, and creating an 

index using different items may have grasped different aspects of 

rejection of Roma people in Hungary.   

 

 

Conclusion 

 

To sum up our research, due to a general lack of communication 

barriers to expressing prejudice against Roma people in the current 

political and public speech, blatant rejection is so strongly sanctioned 

socially that many of the usual factors explaining prejudice did not 

bear with a predictive power.  As a consequence it is present in all 

segments of the society including those who state egalitarian values.  

Therefore, when searching for successful prejudice reduction 

methods, we need to take into account that there is no moral obstacle 

of expressing anti-Roma prejudices in Hungary. 
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Angyal Magdolna 

Cigányokkal/romákkal kapcsolatos attitűdvizsgálat 

a felsőoktatás egészségtudományi területein 

tanulmányokat folytató hallgatók körében  

 

 
 

Összefoglaló 

 

A vizsgálat során feltett kérdésekre kapott válaszok nyomán 

körvonalazódott eredmény világosan szemlélteti azt, hogy csak úgy 

remélhető pozitív elmozdulás a kisebbségek (itt elsősorban a 

cigány/roma kisebbség) korszerű, elfogadó és befogadó egészségügyi 

ellátása terén, ha először az ellátásban résztvevő jelenlegi és leendő 

szakemberek képzésének vonatkozó tartalmát és a kisebbségekkel 

kapcsolatos ismeretszintet vizsgáljuk meg, hogy vajon az 

szolgáltathat-e egyáltalán megfelelő alapot a probléma helyes 

kezelésére, megoldására, esetleges megszüntetésére. A jelenlegi 

helyzet egyelőre csak részben bíztató, mert csak ott és azoknál jelzik a 

szegregáció felszámolására alkalmas elmozdulást a kapott válaszok, 

akinél a cigány kultúráról bevezetésre kerültek kurzusok, illetve helyet 

kaphatott a tematikában a népcsoportot és szokásait részletesebben 

bemutató bárminemű ismeretterjesztés. 

 

 

Kulcsszavak: egészségtudományi felsőoktatás, előítélet, romológiai 

ismeretek 
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Bevezetés 

 

Bármely etnikum kulturális örökségének megismerése különösen 

fontos az olyan szakterületeken, ahol egészségügyi és szociális jellegű 

munkát végző szakemberek tevékenykednek, hiszen az ellátás ezen 

relációiban a kliens/gondozott/beteg kiszolgáltatott, és a vele szemben 

elkövethető diszkrimináció fakadhat akár abból a félreértésből is, 

amely az egymás kultúrájának és szokásainak nem ismeretéből 

táplálkozik. A multikulturális társadalommal való együttélés és ezen 

együttélésre történő pontos felkészítés új elem az egészségtudományi 

képzésekben. Az előítéletek és sztereotípiák elkerülése érdekében 

elengedhetetlen olyan ismereteket beépíteni a képzési rendszerébe, 

amely foglalkozik a cigány/roma társadalom szokásaival, kultúrájával, 

egészségkultúrájával, valamint érték- és normarendszerével. 

(ANGYAL, 2007: 7-9) 

 

 

Előítéletesség az egészségügyben a cigány/roma emberekkel 

végzett kutatások alapján 

 

A rendszerváltás óta számos kutatást végeztek és sok tanulmány 

született a cigány kisebbség egészségi állapotáról, egészséghez való 

viszonyáról. Ezen kutatásoknak szinte mindig részét képezi a romák 

által elszenvedett előítéletes viselkedés, amely az orvosok és 

egészségügyi szakdolgozók részéről éri őket az ellátás során. 

Az évezred elején az Egészségügyi Minisztérium megbízásából 

reprezentatív vizsgálat készült, amely többek között a romák 

szubjektív élményét elemzi az egészségügyben tapasztalható 

hátrányos megkülönböztetésükről. A tanulmány rámutat arra, hogy 

minden tizedik cigány ember beszámolt valamilyen, a kisebbségi 

hovatartozása miatt őt ért diszkriminációs történésről, legyen az nyílt 

vagy rejtett, közvetett vagy közvetlen megkülönböztetés. Ez a kutatás 

többek között rámutat arra is, hogy a cigány populáció tagjai inkább 

élnek meg diszkriminációs élményeket a szakellátás kórházaiban vagy 

rendelőintézeteiben, mégha az ezekhez tartozó ellátási formákat 
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ritkábban veszik is igénybe, mint a szűkebb lakókörnyezetükben 

történő alapellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársai részéről. 

(SOLYMOSY 2007: 28-55)  

A cigány kisebbséghez tartozók egészségügyi ellátásuk során a 

többségi társadalom normáit követő szakszemélyzettel találkoznak, 

így számukra nem csak a hely idegen, hanem az a szokásrendszer, 

amely távol áll tőlük az eltérő szocializációs sajátosságukból 

fakadóan. A kórházak, rendelőintézetek szigorú ellátási rendje és a 

hierarchikus viszonyokon alapuló ellátás folyamata sokszor 

rugalmatlan, így körülményesebb (bár nem lehetetlen) az ellátó 

személyzet tagjainak alkalmazkodni a kulturális mássággal élő 

ellátottak speciális igényeihez, mint az alapellátást végző szektor 

orvosainak, védőnőinek és más egészségügyi munkatársainak, akik 

szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani klienseikkel annál fogva, 

hogy ők az ellátást teljesen „közel viszik” a lakossághoz. Nem 

véletlen Neményi Mária tanulmányának megállapítása, amely szerint 

a legjobb viszonyt a roma páciensekkel a velük állandó kapcsolatban 

álló védőnők alakították ki. (NEMÉNYI, 1998: 133-144) 

Több kutatás is bebizonyította azt, hogy mindkét oldalon, tehát mind 

az egészségügyi alkalmazottakban, mind a romákban sztereotípiák, 

negatív beidegződések élnek a másik félre vonatkozóan. Így tovább 

mélyülhet a két fél egymás iránti bizalmatlansága, ennek 

következtében pedig csökken az ellátás hatékonysága, amely – számos 

más tényező mellett – felelőssé tehető a hazai cigányság igen rossz 

egészségi állapotáért. 

 

Az eltérő kultúrájú csoportok ellátásának specifikumai az 

egészségügyben 

 

Az USA-ban az 1960-as évek elején kezdtek el tudományos alapon 

foglalkozni a többségi társadalométól eltérő kultúrájú kliensek 

speciális gyógyításának, ápolásának és gondozásának kérdéskörével. 

Felismerték, hogy az egyénnek az egészséghez és a betegséghez való 

viszonya a saját kulturális normáira vezethető vissza, és az 
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egészségügyi ellátás során a kultúraérzékenységnek jelentős szerep 

jut, vagyis a holisztikus és személyre szabott ellátás folyamatában 

figyelmet kell fordítani az eltérő kulturális mássággal bíró csoportok 

sajátosságaira. 

Az egészségügyi ellátásban dolgozónak meg kell szerezniük azt a 

tudást, azt a jártasságot és érzékenységet, amellyel kompetenssé 

válnak a többségi társadalom normáitól eltérő, egyedi szükségletű 

csoportok tagjainak ellátására. 

Az egészségügyi dolgozók csak akkor várhatják el a munkájuk iránti 

tiszteletet, ha ők maguk is tiszteletben tartják a sajátos kultúrát és 

szokásrendszert, amellyel klienseik rendelkeznek, és amely szerint 

élnek, még ha azok az ellátók számára idegennek, értehetetlennek is 

tűnnek. A hagyományaikat erősen őrző, zárt közösséget alkotó roma 

csoportok tagjai nagyon ragaszkodnak sajátos szokásaikhoz, 

hiedelmeikhez, amelyek befolyással vannak életmódjukra és 

egészségmagatartásukra is. Mivel a tágan értelmezett kultúra része az 

egészségkultúra is, ezért az egészség- és betegségképet, az 

egészségügyi ellátáshoz való viszonyt jelentősen befolyásolja, de 

hatással van a betegség tüneteinek és a gyógyulás folyamatának, 

módjának értelmezésére is. (BALOGH, 2014) 

Az elérő hagyományok, a kulturális másság tiszteletben tartásának 

mellőzése következtében konfliktusok léphetnek fel a kliensek és 

ellátók között, és a konfliktusforrás alapja többnyire a másik fél 

szokásrendszerének ismerethiányán alapul. (CARRIE-DUNDES, 2004: 

27-32)  

 

 

Romológiai / transzkulturális ismeret oktatása az egészségügyi 

szakdolgozók képzésében 

 

Transzkontinentális népmozgalmak idejét éljük napjainkban. Az ezzel 

együtt jelentkező idegen kultúra megjelenésének problémaköréből az 

egészségügyi szektor sem tud elszeparálódni, és nem is szabad 

kimaradnia. A helyzet kezelése nehéz feladat, nagyfokú toleranciát, 

empátiát igényel az ellátói kör tagjaitól. Nem bagatellizálva a 
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problémákat mégis elgondolkodtató az a tény, hogy a hazánkban már 

évszázadok óta tartózkodó, más kultúrával és eltérő normarendszerrel 

élő csoportok, – mint például a cigány kisebbség – tagjaival szemben 

is problémaként merül fel az elfogadás hiánya, az előítéletes, illetve a 

sztereotip gondolkodás, a roma kliensek beskatulyázása egy negatív 

előjelű tulajdonsághalmazba, amely érvényesülni látszik az 

egészségügyi ellátás napi gyakorlatában is.  

Ezért váltak fontossá a multikulturális szemléleten alapuló kurzusok a 

felsőoktatás egészségtudományi képzésekben, amelyek a cigány/roma 

kisebbség szociokulturális sajátosságait, a többségi társadalom 

tagjaitól eltérő életkörülményeit, egészégi állapotát és egészséggel-

betegséggel kapcsolatos szokásait mutatják be, azaz olyan 

ismeretanyagot sikerülhet így a hallgatóknak átadni, és ezáltal bennük 

olyan empatikus affinitást és attitűdváltást lehet kialakítani, amely 

éppen a kölcsönös bizalom irányába hat előmozdítóan az interakció és 

a kommunikáció terén. Ezáltal értelemszerűen az ellátás hatékonysága 

még inkább növekedhet, sőt az egészségügyi ellátáson túlmutató 

következménye is pozitív lehet. A „szembenállás” ennélfogva 

nemcsak együttműködéssé változhat, hanem a valódi multikulturális 

társadalom mielőbbi kialakulását is előre mozdíthatja. (ANGYAL, 

2008: 59-69) 

A kultúrák ismerete motiválhatja az egészségügyi szakembert a 

kultúrák iránti érzékenységre, amely elvezethet az eltérő szokásokkal 

élő kliensek elfogadásához, csökkentve az előítéletes gondolkodásból 

fakadó, toleranciát nélkülöző ellátást.  

Több szakember is megfogalmazta a felsőoktatás felelősségét a 

témával kapcsolatban.   

Puporka és Zádori publikációjukban idézik Aszmann Annát, aki 

szerint a problémák leküzdésében jelentős szerepet játszana, ha az 

egyetemeken és a főiskolákon oktatnák a romák kultúrájából eredő 

ismereteket. (PUPORKAZÁDORI 1999) 
Krémer Balázs is „az egészségügyi képzés keretein belül 

felhasználandó tananyagok és tanmenetek” kidolgozásában látja a 

helyzet javításának lehetőségét. A szociálpolitikus a Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségi Hivatal és az Európa Tanács közös szakmai 
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tanácskozásán könyörtelenül úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi 

alkalmazottak a magyar lakossággal általában véve sem képesek 

„normálisan kommunikálni, de különös érzéketlenséggel mellőzik a 

kapcsolatteremtést az iskolázatlan lakossággal”. Márpedig a cigányság 

jelentős része ez utóbbi kategóriába tartozik. (PRÓNAI, 2000: 631-

637). 

Neményi Mária szerint „a sikeres kommunikáció alapfeltétele az, 

hogy a felek ismerjék egymást, hogy fölfogják a másik fél szándékait 

és cselekedeteit, és hogy képesek legyenek a másik fél várható 

reakcióinak előrebecslésére”.  A szociológusnő a két fél közötti 

interakció és kommunikáció javítására szolgáló lehetséges 

javaslatokat fogalmazott meg, amelyek a képzés szemléletének – 

esetleg a tematikát is módosító – változtatását is körvonalazza. 

Elsőként javasolja, hogy az egészségügyi pályára készülők képzésébe 

kerüljön be a cigányokra/romákra vonatkozó ismeretek oktatása. 

(NEMÉNYI, 1998: 133-144) 

Solymosi szerint a betegellátásban és gondozásban résztvevők 

képzésének alapszakában olyan hatékony kommunikációs ismereteket 

kellene oktatni, amelyek az erőszakmentességet és a társadalom által 

marginalizált csoportok közötti helyes interakciót célozzák. 

(SOLYMOSY 2007: 28-55) 

 

 

Hallgatók körében végzett vizsgálat 

 

A vizsgálat alapgondolata az volt, hogy azok a hallgatók, akiknek 

döntő többsége észleli és felismeri a cigány kisebbség tagjaival 

szembeni előítéletek különböző megnyilvánulásait az ellátás napi 

gyakorlatában, hogyan döntenének egy-egy, a való életben előforduló 

eset kapcsán, amellyel a hivatásuk közben találkozhatnak majd. 

A vizsgálat célja volt rámutatni arra, hogy az egészség- és 

orvostudományi képzésben résztvevő hallgatók a gyakorlataik során 

észlelnek-e előítélteket a roma populáció tagjaival szemben, és ha 

igen, ez milyen formában nyilvánul meg, továbbá a napi gyakorlatban 
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előforduló, a diszkrimináció lehetőségét magában rejtő esetekben 

milyen döntéseket hoznának, mint egészségügyi dolgozók.  

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar és az 

Egészségtudományi Kar nappali tagozatán tanuló azon hallgatók 

körében készült, akik szakmai gyakorlatokon már részt vettek és 

tapasztalatokat szerezhettek a kliensekkel kapcsolatos ellátásban, 

annak módjában, a velük való kommunikációban, interakcióban. A 

felmérés kérdőíves módszerrel történt, a kutatásban résztvevők száma 

387 fő volt.  

 

Ápoló hallgató 30 fő 

Gyógytornász hallgató 72 fő 

Mentőtiszt hallgató 11 fő 

Népegészségügyi ellenőr hallgató 54 fő 

Dietetikus hallgató 72 fő 

Védőnő hallgató 94 fő 

Szülésznő hallgató 9 fő 

Orvostanhallgató 45 fő 

Összesen 387 fő 

 

1. táblázat: A hallgatók szak szerinti megoszlása 

 

A hallgatók közül csak a leendő védőnők és leendő népegészségügyi 

ellenőrök vehettek részt korábban olyan kurzuson, amely a cigányság 

történetével, kultúrájával, szokásrendszerével és egészségi állapotának 

bemutatásával foglalkozott. A többi szakot végző hallgatók csak 1-1 

óra terjedelemben egyéb tantárgyak kapcsán – mint pl. a szociológia, 

népegészségtan, közösségi ápolás és orvoslás, transzkulturális ápolás, 

stb. – kaptak ismereteket a hazai cigány kisebbségről, amely ismeretek 

nagyon kevés információval szolgáltak a hallgatók számára, erősen 

megkérdőjelezve, hogy azok segítik-e egyáltalán ezeknek a fiatalokat 

abban, hogy a cigány kisebbségről kialakított sztereotip 

gondolkodásuk vagy nézeteik helyes irányba változzanak.  
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Előítéletek a szerzett tapasztalatok alapján 

 

Mivel az ebben a témakörben végzett hazai kutatások eredményei azt 

mutatják, hogy a hazai egészségügy képviselői előítéletes magatartást 

tanúsítanak az ellátás során, a vizsgálat kitért arra, hogy a hallgatók 

tapasztaltak-e ilyen jelenséget gyakorlataik során. A válaszadók 72 %-

a  arról számolt be, hogy találkozott a cigányok/romákkal szembeni 

negatív diszkriminációval. Legnagyobb arányban a védőnő hallgatók 

tapasztaltak előítéletes magatartást. (Ők azok a leendő egészségügyi 

szakemberek, akik képzésük során a legtöbb ismeretet kapták a cigány 

kisebbségről.) 

 

 
 

1. ábra: Hallgatói tapasztalatok az egészségügyben előforduló,  

a cigányokat/romákat sújtó előítéletekről (n= 387) 

 

 

Nyitott kérdés formájában a vizsgálat választ kívánt kapni, hogy a 

fiatalok szerint, a gyakorlatokon szerezett tapasztalataik alapján, 

milyen interakciókban nyilvánulnak meg az előítéletes 

viselkedésformák az egészségügyi ellátásban. Az alábbi vélemények 

kerültek felsorolásra a leggyakrabban: 

% 
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− Verbális és nonverbális kommunikáció nem megfelelő; 

− Kevésbé udvariasak, kedvesek velük szemben; 

− A roma betegekhez történő negatív hozzáállás; 

− Negatív megjegyzéseket tesznek rájuk a hátuk mögött; 

− Kevesebb figyelmet fordítanak rájuk; 

− Nem kapnak megfelelő ellátást; 

− Empátia hiánya az egészségügyi dolgozó részéről; 

− Elmarad a tájékoztatás; 

− Türelmetlenség; 

− Lekezelő viselkedés. 

 

Minden képzésben a szakmai gyakorlatok elsődleges célja, hogy az 

elméleti képzés során megszerzett tudáshalmazt a hallgató a saját 

szakterületének megfelelő „terepen” kipróbálhassa a választott 

életpálya mindennapi tevékenységébe integrálva. Ezen túl lehetőséget 

adnak a gyakorlatok arra is, hogy a hallgatók szociális és empátiás 

készségei, valamint a kommunikációs képességük fejlődjön, közel 

kerüljenek olyan kliensekhez az ellátás során, akik viselkedésükben 

esetleg eltérnek a többségi társadalom tagjaitól, azaz egy sajátos 

normarendszer alapján élnek.  

Sajnálatos, hogy a hallgatók közel 18 %-ának problémát jelentett a 

cigány/roma emberekkel történő kapcsolat, további 21%-uk pedig 

csupán „érdekesnek” találta a cigány kisebbséghez tartozó 

személyeket. Mindezek a megállapítások valószínűsíthetően a tudás 

hiányából fakadtak. Meg kell jegyezni, hogy az „általában jók” 

válaszlehetőséget a védőnő hallgatók közül jelölték meg a legtöbben 

(23%-uk), és közülük válaszolták a legkevesebben (6,3 %-uk), hogy 

„problémát jelentettek számomra”. Az adatok itt is jól mutatják, hogy 

a megszerzett tudás, amelyet a „Romológiai alapismeretek” kurzuson 

sajátítottak el a védőnő hallgatók, kamatozott a gyakorlatokon a 

cigány kisebbséggel kapcsolatos interakcióban. 
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2. ábra: A hallgatók szakmai gyakorlatok során szerzett tapasztalatai a 

romákkal/cigányokkal kapcsolatban (n= 387) 

 

 

 

Etikai tartalommal is bíró szakmai döntéshelyzetek 

 

A továbbiakban szakmai és etikai tartalmú kérdések kerülnek 

bemutatásra. Szemináriumok, tantermi gyakorlatok alkalmával, 

esetbemutatások segítségével készülnek fel a hallgatók arra, hogyan 

legyenek képesek jól reagálni váratlan jövőbeli szituációkban. Egy-

egy eset kapcsán elgondolkodnak a megoldási lehetőségeken.  

 

Az első etikai tartalmú kérdésfeltevés a következő volt: „Mit tenne, ha 

egy nem cigány/roma beteg/gondozott/kliens arra kérné Önt, mint 

egészségügyben dolgozót, hogy ne azonos helyiségben 

gyógyítsa/kezelje/ápolja/gondozza, illetve a cigány/roma betegtől 

elkülönítve, külön helyiségben helyezze el?” 
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Döntésalternatíva Fő % 

Határozottan elutasítaná a kérését 112 29 

Mérlegelné a helyzetet és annak függvényében esetileg 

döntene 257 

66 

Teljesítené a kérést 18 5 

Összesen 387 100 

 

2. táblázat: Diszkriminációra vonatkozó döntés 

3.  

A válaszolók kevesebb, mint harmada utasítaná el ezt a kérést, amely 

a cigány/roma személyeket szegregált helyzetbe hozná az ellátás 

kapcsán. Jelen esetben a helyzet mérlegelése is diszkriminatív 

gondolkodáson alapul, mert az egészségügyi ellátás során sérülhet az 

igazságosság, amely az öt bioetikai alapelv egyike. Ahogy a többi 

humán szolgáltató szektor szolgáltatásai során is történik, – mint 

például az oktatásban, – komoly erőfeszítéseket kell tennie az 

egészségügyi szektornak a cigány kisebbség tagjainak integrációjáért. 

 

A második kérdés a hallgatók szociális és empátiás készségét 

vizsgálta egy művi terhesség-megszakítás kapcsán: „Egy rossz anyagi 

körülmények között élő, sokgyermekes cigány/roma család várandós 

nőtagja Önhöz (mint egészségügyi dolgozóhoz) fordul segítségül, 

mert abortuszt szeretne kérni, hogy erőszakból fogant terhességét 

megszakíttassa, de nincs rá pénze. Mit tenne Ön az alábbiak közül?” 

 

A bioetika „sláger-kérdéseinek” egyike a művi abortusz. A más-más 

etikai megközelítések azonos értékítéletet hordoznak. A különböző 

kultúrák többnyire a terhesség-megszakítással szemben foglalnak 

állást, ahogy a hagyománytisztelő cigány kultúra is. Felelősségi 

többletként jelentkezik a fenti példában az etnikai kisebbséghez 

tartozó, szegénységben élő család helyzetének megértése és sajátos 

hagyományainak ismerete is. Nem jelent helyes megoldást a döntés 

továbbadása még egy kompetensebbnek mondott személynek sem, 

amely válaszalternatívát a hallgatók 36 %-a választotta. A 



 

177 

 

segítségkérő személy, – legyen az többségi vagy kisebbségi 

társadalomból származó kliens, – bizalma prioritást kell, hogy 

eredményezzen az ellátást nyújtó szakember reakciójában, különösen 

egy krízis helyzetben. A kérést elutasítók aránya ugyan kevésnek 

tűnik, azonban meg kell jegyezni, hogy az empátia hiánya nem 

engedhető meg az egészségügyi ellátás folyamatában.  

 

Döntésalternatíva Fő % 

Rábeszélném, hogy tartsa meg a terhességét, mert az 

abortusz gyilkosság 38 

10 

Igyekeznék szabadulni a problémától oly módon, hogy 

másik, kompetensebb szakemberhez irányítanám 139 

 

36 

Minden követ megmozgatnék, hogy segítsek kérésében 198 51 

Nem igazán érdekelne a dolog 12 3 

Összesen 387 100 

 

3. táblázat: Szociális készségre vonatkozó döntés 

 

Döntésalternatíva Fő % 

Nem foglalkoznék a kéréssel. 4 1 

Igaza van a betegnek. Kitessékelném a cigány/roma 

látogatókat. 
17 4 

Igaza van a betegnek, de jogai a cigány/roma betegnek is 

vannak, így 1-2 közvetlen hozzátartozónak 

megengedném, hogy maradjon. 

277 72 

Felhívnám a hozzátartozók figyelmét a csendes, kulturált 

viselkedésre, de mást nem tennék. 
71 18 

Igyekeznék megmagyarázni a panaszt tevőnek, hogy a 

roma családoknál ez természetes, így viseltessék 

türelemmel irántuk. 

18 5 

Megkérném a cigány/roma beteget, hogy legközelebb ne 

fogadjon látogatókat. 
0 0 

Összesen 387 100 

 

4. táblázat: A beteg kapcsolattartását befolyásoló döntés 
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A kliensek kapcsolattartási jogát az egészségügyi törvény 

szabályozza. Erre vonatkozik a harmadik eset: „Mit tenne Ön, mint 

egészségügyben dolgozó, ha egy kórteremben a többségi 

társadalomhoz tartozó beteg/gondozott/kliens azt kérné, hogy a 

mellette fekvő cigány/roma beteg/gondozott/kliens népes látogatói 

körét tanácsolja a kórtermen kívülre?” 

 

A kérdésre adható válaszok közül előítéletes magatartást a hallgatók 

5%-a tanúsítana. A hallgatók többsége a jog oldaláról közelítette meg 

a problémát, így 72% választotta azt, hogy csak 1-2 látogató lehet 

jelen. Meg kell említeni, hogy a hazai fekvőbeteg intézmények 

kórtermei valóban szűkösek és nem adnak lehetőséget nagyobb számú 

látogató fogadására. A megkérdezettek csupán 5%-a gondolt 

válaszában arra, hogy a cigány kisebbségi csoportoknál szokás a 

nagyobb létszámú rokonság látogatása a kórházakban. A tradicionális 

nagycsalád ilyen módon igyekszik érzelmi támaszt nyújtani beteg 

tagjának, hiszen a cigány/roma beteg idegen közösségbe, kultúrába 

kerül, idegen számára a kórház hierarchizált rendszere, vagyis a beteg 

úgy érzi, hogy elszakad a családjától. 

 

Általános sztereotip vélemény a többségi társadalom tagjai körében, 

hogy a cigányok/romák piszkosak. „Egy beteg/gondozott/kliens azzal 

a kéréssel fordul Önhöz, hogy intézkedjen a fertőtlenítést illetően, 

mert amit a cigány/roma betegek/gondozottak/kliensek megérintenek, 

az veszélyes lehet a többiek számára, hiszen a cigányok piszkosak. 

Mit tenne Ön?” 

A tisztaság fogalma több oldalról és több eltérő nézőpontból is 

megközelíthető. Azt, hogy mit tekint az egyén tisztának vagy 

piszkosnak, az kultúránként, felfogás-függően különböző lehet. Egyes 

roma közösségekben – elsősorban a tradícióikat őrző oláh cigányok 

körében – a „tisztaság”, a „piszkosság” és a „tisztátalanság” fogalmai 

nem hasonlóan értelmezettek, mint ami többségi társadalom 

„tisztaság” fogalma. A tisztaság/tisztátalanság egy sajátos 

normarendszer köré szerveződik az élet számtalan területén, amely 

meghatározza a mindennapok gyakorlatát egyes cigány csoportoknál.  
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Döntésalternatíva Fő % 

Nem foglalkoznék a kéréssel, mert egy egészségügyi 

intézményben a higiénés követelményeknek történő 

megfelelés standardizált. 143 37 

Intézkednék a kérésnek megfelelően, mert sajnos a 

felvetés igaz. 44 11 

Intézkednék és felhívnám a cigány/roma beteg(ek) 

figyelmét a gyakoribb tisztálkodásra. 62 16 

Rendre utasítanám a panaszt tevőt, hogy a higiénéből ne 

csináljon etnikai problémát. 120 31 

Igyekeznék nem közös helyiségben ellátni őket. 18 5 

Összesen 387 100 

 

5. táblázat: A cigányok rossz higiénés helyzetével kapcsolatos  

sztereotip véleményen alapuló döntés 

 

A döntésalternatívák közül három is sztereotip, illetve előítéletes 

gondolkodásra utal, az „intézkedés” módjára vonatkozó és a 

szegregációra utaló válaszok 32%-ban jelennek meg. A fiatalok 

csupán harmada látja úgy, hogy a higiénés kérdésből nem szabad 

etnikai problémát kreálni. 

 

 

Konklúzió 

 

A gyógyító/gondozó munkában a „nil nocere”-elv alatt az értendő, 

hogy az ellátás során tudatosan nem szabad ártani a betegnek, azaz 

mérlegelni kell a prognosztizálható mellékhatásokat. Ártani azonban 

nem csak tevőlegesen lehet, hanem lelki értelemben is. Az empátia 

hiánya, nem az adott kliensre „testre szabott” felvilágosítás, a 

diszkriminatív viselkedés, az előítéletes attitűd, vagy az integráció 

akadályozása, mind-mind az ellátottak érdekeit sértik, amely által 

sérül a „nem ártani” bioetikai elv is. A vizsgálatban szereplő esetekre 

adott válaszok bizonyítják, hogy a multikulturális társadalom 
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szemléletének feltétlenül meg kell jelennie a leendő egészségügyi 

dolgozók oktatásában a tananyag szerves részeként, hiszen a gondozás 

és gyógyítás különböző szintjein segítő szándékkal megjelenő 

szakembereknek kell elsősorban olyan ismeretekkel rendelkezniük, 

amelyek révén – a megértés talaján – közelíthetnek a gondozotthoz, 

beteghez. 

Forray R. Katalin gondolatai mélyen elgondolkodtatóak: „…a 

képzésbe be kell vonni cigánysággal kapcsolatos ismereteket, 

törekedni kell arra, hogy minél több cigány, roma közösséghez tartozó 

ember dolgozzék a betegek körében. A magyar társadalom 

cigányellenes előítéleteit az egészségügyön is számon lehet és kell 

kérni. Az előítéleteknek a magatartásban is megnyilvánuló durva 

formáinak – amelyre példát szinte minden cigány ember tud mondani 

– az egészségügyben lehetetlenné kellene válniuk.” (FORRAY, 2013: 

185) 
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Verebélyi Gabriella 

Roma/cigány gyermekek inkluzív nevelésének 

lehetőségei 

(Egy eredményes gyakorlat bemutatása) 
 

 
 

Összefoglaló  
 

Dolgozatomban egy olyan győri kezdeményezésről szeretnék 

beszámolni, amely a hátránykompenzációt nem az iskolában kezdi el. 

A program a közösség szintjén igyekszik beavatkozni, lassítani, 

enyhíteni a lehetséges hátrányok kialakulásának folyamatát. A 

"Közösségi segítő" elnevezésű képzésben a győri cigány közösségben 

élő férfiak és nők vettek részt. A közösségi segítők feladatai közül 

kiemelkedik a közvetítő szerep, hiszen kapocsként szolgálhatnak az 

iskola, a közösség és annak legkisebb egysége a család illetve az 

egyén között. Ezek a Segítők a közösség tagjaként "belülről" tudnak 

segíteni, hiszen ismerik a közösségre jellemző kultúrát, nyelvet, 

szokásokat, a közösségi hierarchiát. Ezek az ismeretek 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a családok, a gyermekek és felnőttek is 

olyan támogatást kapjanak, amely pontosan ott segít, ahol a 

legnagyobb a szükség. 

 

Kulcsszavak: hátránykompenzáció, tanulásban akadályozottak, 

családi szinten történő beavatkozás, többdimenziós pedagógiai alapú 

modell 
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1.A probléma felismerése, megértése 

 

Győrben az ún. Győr - Újváros városrészben jelentős lélekszámú 

roma/cigány közösség él. A gyermekeik ennek a városrésznek az 

iskolájába járnak. Egészen pontosan nem mindegyik szülő íratja ide a 

gyerekeit, mert ahogy mondani szokták a roma szülők: „az én 

gyerekem ne járjon együtt azzal a sok cigánnyal!” Aztán egy-két év 

múlva a gyerekek mégis ebben az iskolában kötnek ki, mert ’a másik 

iskolába’ sok volt a baj”.  

Tehát adva van egy iskola, ahol hangsúlyoznám, hogy nem direkt 

szegregáció, hanem a városrész lakossági összetétele miatt, nagy 

számban roma/cigány gyerekek tanulnak. Ebben az iskolában nem 

egyszerű az oktatási –nevelési folyamatok hatékony megvalósítása. 

1. probléma: anyanyelv vs. iskolai elvárások: Az ide járó gyermekek 

nagy része kétnyelvű, az anyanyelvük pedig önbevallás alapján a 

romani (lovari) nyelv. A gyermekek nyelvi szocializációs közege tehát 

nem az iskolában elvárt nyelvhasználati, nyelvi ismereteket közvetíti a 

gyermeknek. A tanulók nagy része az iskolai követelményeket 

tekintve hátránnyal indul már az első osztályban. Tehát az első számú 

probléma, hogy az iskola nem tudja tolerálni a hivatalos előírások 

szorítása miatt a gyermekek eltérő nyelvi szocializációjából fakadó 

sajátosságokat, így már az olvasás-írás- számolás tanítása, illetve az 

iskolai követelmények megfelelő szintű elsajátítása eleve kudarcra 

van ítélve. 

2. probléma a közösség szocio-ökonómiai helyzetének folyamatos 

romlása: Az iskola körzetéhez tartozó roma/cigány közösség 

gazdasági/társadalmi státusza alacsony. Magas a munkanélküliség 

aránya, de ennek kiváltó oka az alacsony iskolai végzettség. A tanulók 

egy része szegénységben él. A közösség egészségügyi helyzete is 

rendkívül rossz, ezt tovább súlyosbítja a kábítószer fogyasztás egyre 

fokozottabb jelenléte is. 

3. probléma: Különleges bánásmód vs. pedagógusok felkészültsége: A 

gyermekek közül rendkívül magas a különleges bánásmódot igénylők 

aránya. A Köznevelési Törvény meghatározza a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek csoportjait. Ebben az iskolában 
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minden megtalálható. a sajátos nevelési igényű, a tehetséges, a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdők és a 

hátrányos helyzetűek is. A pedagógusok a legjobb szándékuk ellenére 

sem tudnak - a különböző csoportokhoz tartozó tanulókkal - egyenlő 

hatékonysággal együttdolgozni. Az ok a felkészítettségükben rejlik. 

Mivel ez egy többségi általános iskola, ezért itt általános iskolai 

tanítók és tanárok dolgoznak. A főiskolai és egyetemi éveik alatt nem 

kaptak semmilyen felkészítést, hogyan kell bánni a különleges 

bánásmódot igénylő tanulókkal. Tehát a harmadik probléma, hogy az 

iskola pedagógusai nem mindig vannak megfelelően felkészítve a 

’munkahelyi sajátosságokra’. 

4. probléma: A jelenlegi pedagógus képzések struktúrája vs. valós 

élet: A jelenlegi pedagógusképzések még mindig nem fektetnek elég 

hangsúlyt arra, hogy a leendő óvónők, tanítók, tanárok megfelelő 

felkészültséggel kerüljenek ki az óvodákba, iskolákba. Elméletben 

talán hallottak az „SNI-sekről”, vagy a „hátrányos helyzetről”, de nem 

rendelkeznek az iskolák hétköznapjaiban is aktívan előhívható, 

alkalmazható tudással. Sem elméletben, sem gyakorlatban nem 

kapnak felkészítést a valós életre. Pedig ha végig vesszük a 

’Különleges bánásmódot igénylő tanulók’ körét, akkor a 

legszerényebb becslések alapján is a közoktatásban résztvevő tanulók 

30-35%-a beletartozik ebbe a kategóriába. Ez elég jelentős szám 

ahhoz, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül! A negyedik probléma tehát, 

hogy a pedagógusképzések nem követik a ’felvevő piac’, azaz az 

iskolák igényeit. 

5. probléma: Szülők vs. iskola: A gyermekek egyenletes és sikeres 

iskolai fejlődéséhez elengedhetetlen a szülői háttér támogatása. A 

cigány szülők esetében gyakran tapasztaljuk a látszólagos passzivitást 

az iskola ügyeivel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdekli 

őket a gyermekük sorsa. Ez a látszólagos passzivitás inkább azt 

mutatja, hogy idegennek érzik az iskola falain belül végbemenő 

folyamatokat, hiszen nem látnak a folyamatok mögé.  

Ugyanez a gondolatsor érvényes az iskolára is: rendkívül passzív 

viszonyt tart fen a szülőkkel. Legtöbbször csak a hivatalos fórumokon 

várja el a szülő részvételét, és ezekben az esetekben sem a közös 
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megbeszélés a fő cél. A szülői értekezleteken, az ünnepségeken 

leginkább az iskolai élettel, az iskolai elvárásokkal kapcsolatos 

információkkal árasztják el a szülőket, szülői reflexióknak nincs nagy 

tere ezeken a programokon. Ilyen passzív kommunikációval nem 

kerül egyik fél nézőpontja sem közelebb a másikéhoz, ahhoz talán 

mindkét fél számára biztosítani kellene a megfelelő időt és keretet. Az 

ötödik probléma tehát, hogy a szülők és az iskolák nem találják meg a 

közös nyelvet és teret, ahol a gyermek a legfőbb téma. 

A megfogalmazott problémák csak a jéghegy csúcsa. Vannak 

problémák, amiken nem lehet segíteni iskolai szinten, így azokra kell 

koncentrálni, amelyek viszont sikeresen megoldhatóak az iskola 

erőforrásai felhasználásával is. Ehhez kell egy jó terv. 

 

 

2.Megoldási terv készítése és a megvalósítás 

 

A felvetett problémák megoldásához a már említett általános 

iskolában sem született azonnal komplex szemléletű, minden területre 

kiható terv. Azonban az iskola igazgatónője mindig megragadta az 

adódó lehetőségeket.  

Az iskolában évek óta sikeresen folyik a ’Pressly program’, melynek 

célja, hogy a tanulók és a közösségek viselkedési -, magatartási 

problémái fokozatosan csökkenjenek. Azokban az osztályokban, ahol 

a program évek óta folyik, a tanulók nem lettek angyalok, de a tanítási 

órákon kevesebb a nem megfelelő magatartásból eredő probléma, így 

több idő jut a tanításra. A Pressly program budapesti központjával 

szoros a szakmai együttműködés, az iskola már az egyik bázis 

iskolává nőtte ki magát. 

A pedagógusok folyamatos képzéseken bővítik pedagógiai 

kompetenciáik határait. Elméleti és módszertani ismereteik mellett a 

hozzáadott emberi értékeik is sokat segítenek a gyermekek iskolai 

beilleszkedésében. 

Győrben az országos átlagnál jobbak a munkavállalási lehetőségek. 

Viszont a helyi romaközösségben nagyon alacsony az iskolai 

végzettségek szintje, így az ő elhelyezkedésük nehezebb, azonban a 
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közmunkaprogramokon keresztül, ha időlegesen is, de sok család 

helyzetén tudnak segíteni. 

A közösségen belül nagy sikere volt a közmunkaprogram keretében, 

tavaly télen indult tudásmegújító képzésnek is. Ebben a már említett 

iskola tanárai is részt vettek, az iskola sok volt diákja ült vissza az 

iskolapadba, közülük sokan már szülők vagy nagyszülők. Nagyon jó 

fórum volt ez arra, hogy egy kicsit másképp, de beleláthassanak az 

iskola világába, kérdéseket tegyenek fel és válaszokat kapjanak. 

További pozitív hozadéka volt ennek a képzésnek, hogy bár ők 

szülőként már nem látnak esélyt arra, hogy az általános iskolai 

végzettségen túl magasabb végzettséget is szerezzenek, de azt 

megfogalmazták saját élettapasztalataik alapján, hogy most már 

fontosnak tartják, hogy gyermekeik náluk magasabb iskolai 

végzettséget és ezzel több esélyt szerezzenek a munkaerő-piaci 

elhelyezkedésben. 

A terv és megvalósítása eddig a közösség érdekében, de a közösségen 

kívüli színtereken történt meg: állami, megyei, városi és iskolai 

szinten megvalósítható programok sora igyekszik a felvetett 

problémákra megoldási alternatívákat biztosítani. 

De! A kulcsszó a közösségen kívüli színtér. Azt gondolom, hogy 

elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol általában megbicsaklott minden 

segítőszándék, minden iskolai és társadalmi integrációt megcélzó 

program, kezdeményezés. Mert mindig kívülről akarunk segíteni: 

felállítunk egy teóriát hogyan fogunk segíteni a megsegítésre 

szorulókon és aszerint cselekszünk. De miért is gondoljuk, hogy 

megsegítésre szorulnak? Mert mi (a mindenkori többségi társadalom) 

úgy gondoljuk! A jó szándék alapját azonban hibás megközelítések 

sora adja, ugyanis a legtöbb megsegítést célzó projekt ötlet abból 

indul ki, hogy a többségi társadalomnak mi a problémája a megcélzott 

csoporttal. A legtöbb esetben nem a valós problémák megoldására 

törekszenek a segítő programok, hanem csak a legzavaróbb felszíni 

problémák elsimítására. Ha valós megoldást keresünk, akkor az adott 

közösséget is be kell vonnunk összhangban az EU „szubszidiaritás” 

elvével, azaz a helyiekkel együtt döntsünk a helyi problémáról. Csak 

akkor számíthatunk tartós és a valós probléma megoldásra, ha maga a 
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közösség is sajátjának érzi a megoldást. Ehhez az adott közösségben 

ki kell alakítani a változtatást igénylő belső motivációt. A 2014.év 

nyarán megvalósított projekt a közösség belső motivációja 

kialakításának beindítása felé tett egy jelentős lépést. 

 

 

3.Roma/cigány gyermekek inkluzív nevelésének lehetőségei - egy 

eredményes gyakorlat bemutatása 

 

Győrben, az Újvárosi városrészben évtizedekre visszamenően magas 

volt a cigány/roma lakosok aránya. A közösségben jellemzően az oláh 

és a romungró csoporthoz tartozók vannak túlsúlyban (ezért a 

továbbiakban ezeknek a csoportoknak az önmeghatározása alapján a 

roma közösség meghatározást fogom használni). 

Az Újvárosi-városrész valamikor a leggazdagabb és 

legdinamikusabban fejlődő része volt a városnak: kereskedelmi és 

ipari központként szolgált. A városrész és lakosságának gazdasági 

befolyását jól tükrözi, hogy egy nagyon szűk területen öt különböző 

vallás hívei emeltek itt templomot. Majd a II. világháború után 

elindult a városrész gettósodási folyamata, mely folyamat jelentősen 

átalakította nem csak a lakosság összetételét, hanem a körzeti iskolák 

tanulói összetételét is.  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Újvárosi városrész teljes 

rehabilitációját tűzte ki célul. A városrész erősen lepusztult 

ingatlanjait felújítja, a járdák, utak és ezzel egy időben a közművek 

felújítása is megtörténik. A város vezetése jelentős anyagi és humán 

erőforrás bevonásával szeretné visszaadni ennek a városrésznek a 

presztízsét. Nagy jelentőségű volt ebben a folyamatnak a 

felgyorsításában egy nagy Európai Uniós pályázat elnyerése, melynek 

keretében nem csak a városrész ingatlanjainak, infrastruktúrájának a 

felújítása, hanem a városrész lakossági összetételének változtatása és a 

körzet iskoláiban folyó munka segítése is megkezdődhetett. 

„A városrészben sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

család él, a projektnek ezért vannak olyan elemei is, amelyek 

egészségügyi, szociális vonalon is igyekeznek alternatívát nyújtani 
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egészségügyi szűrővizsgálatokkal, ifjúságvédelmi, és bűnmegelőzési 

intézkedésekkel, a családsegítő szolgáltatások javításával.” 

(http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/indulhat_az_ujvarosi_rehabilitacio.

html) 

Dolgozatomban a programmodulok közül szeretném kiemelni a Győri 

Kossuth Lajos Általános Iskola által megvalósított programsorozatot, 

mely véleményem szerint az egyik legsikeresebb, legátfogóbb 

kezdeményezés volt a városrész szociális rehabilitációs folyamatainak 

elindítása terén.  

Az Újvárosi - városrész megújítását célzó pályázat tette lehetővé azt a 

nagysikerű rendezvénysorozatot, mely a Pedagógiai Kávéház címet 

kapta. A program célközönsége a helyi roma közösség és a 

pedagógusok voltak, de városi szintű programmá nőtte ki magát ez a 

kezdeményezés. A Kávéház olyan prominens előadókat hívott meg, 

akik a gyermeknevelés, az iskola. az egészségügy, a drog, a 

környezetvédelem és sok más témában tartottak „előadásokat”, 

kezdeményeztek beszélgetéseket a megjelentek körében. Az iskola 

könyvtára adott helyet a programnak és bizony sokszor még a 

lépcsőkön is ültek az érdeklődők, mely jól mutatja a program 

sikerességét, népszerűségét.  

 

 

3.1.A Közösségi Koordinátori Képzés 

 

A nemzetközi és hazai kutatások, melynek célja a tanulmányi 

eredményesség és az erre ható folyamatok feltérképezése, egyöntetűen 

megállapították, hogy a szülői hozzáállás mérhető változásokat 

idézhet elő a gyermek iskolához, tanuláshoz való viszonyában, 

attitűdjében.  

A sikeres és méltányos oktatás megvalósításához elengedhetetlen a 

szülők és az oktatási intézmény minél szorosabb együttműködése. 

Ennek a megvalósítása általában nem egyszerű feladat, hiszen sokszor 

éri az a vád a roma közösségeket, a roma szülőket, hogy nem 

támogatják megfelelően az iskolákban folyó oktatási – nevelési 

munkát.  

http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/indulhat_az_ujvarosi_rehabilitacio.html
http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/indulhat_az_ujvarosi_rehabilitacio.html
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A Kossuth Iskola vezetése ezen a területen is próbált valami újat 

megalkotni és megvalósítani, melyhez szerencsére anyagi támogatást 

is kaptak a ’városrész rehabilitációs’ programon belüli mini projektek 

révén. 

Az iskola és a NYME Apáczai Kara már régóta munkakapcsolatban 

állt egymással, hiszen gyógypedagógus hallgatóinak hosszú évek óta 

biztosítja az intézmény a különböző tanítási gyakorlatok elvégzésének 

lehetőségét. A munkakapcsolat nem csak a hallgatók fogadására 

korlátozódik, hanem rendszeres szakmai konzultációkat is tartunk az 

iskola vezetésével és a pedagógusokkal is. A szakmai megbeszélések 

elsődleges célja a szupervízió mellett egy sikeres komprehenzív iskola 

megteremtésének igénye és a megvalósítás lehetséges útjainak 

feltérképezése volt. Egy ilyen megbeszélés alkalmával vetődött fel a 

gondolat, hogy vonjuk be a szülőket is az iskolai munkába. 

A következő lehetőségeket láttuk a szülők bevonásában: 

- A szülők közvetítő hídként szolgálhatnak az iskola és a roma 

közösség között. 

- Ha sikerül olyan szülőket bevonni a munkába, akiket a roma 

közösség hitelesnek tart, akkor az iskolai munkáról hiteles 

információk fognak a családok felé áramolni, így kevesebb lesz a 

félreértésekből származó konfliktusok száma. 

- Az iskola, a pedagógusok által közölni kívánt információk 

gyakran ’kisiklanak’, hiszen a pedagógusok és szülők nem minden 

esetben beszélnek ’egy nyelvet’. Az iskolai munkába bevont szülők 

viszont – mint a közösség elismert tagjai – a saját nyelvhasználatuk 

ismeretében sikeresebben át tudják adni az információkat, így azok 

célzottan és érthetően elérnek minden családhoz. 

- A szülők iskolai jelenléte biztosíthatja az iskola és a 

pedagógusok részére azt is, hogy ezek a szülők láthatják a 

pedagógusok és az intézmény dolgozóinak áldozatos mindennapi 

munkáját és szembesülhetnek azzal is, hogy milyen kihívásokkal kell 

megküzdeniük ahhoz, hogy egy-egy tanítási órán megvalósulhasson a 

tanítási – tanulási folyamat. 

Ezeket a célkitűzéseket figyelembe véve kidolgoztuk és meghirdettük 

szülők részére a ’Közösségi Segítő’ Képzést. A képzés célközönsége a 
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fentebb már említett Téli Közmunkaprogram alapkompetencia – 

fejlesztő képzésében résztvevők voltak. Ennek a döntésnek a 

hátterében egyrészt az állt, hogy ezek az emberek elég motiváltnak 

érezték magukat arra, hogy újra beüljenek az iskolapadba, ezzel példát 

mutatva közvetlen környezetüknek és a tágabb közösségnek is. A 

képzés során a csoport részéről megfogalmazásra került az is, hogy 

szívesen folytatnák a tanulást, mert felnőttként már érzik, hogy ez 

lehet az egyik kiút a munkanélküliség világából.  

A képzéssel a célunk a munka világába való megfeleléshez szükséges 

képességek továbbfejlesztése volt. Ezért már a tanfolyamra 

jelentkezés folyamatát is a valós eljárási folyamatokhoz igazítottuk: 

azaz a képzés meghirdetésre került, a képzésben való részvételi jogot 

meg kellett pályázniuk a jelentkezőknek. A felvételi eljárás két körben 

zajlott, első körben a jelentkezőknek egy önéletrajzot és egy 

motivációs levelet kellett benyújtaniuk, második körben pedig 

felvételi elbeszélgetés keretében döntött egy három tagból álló 

bizottság arról, hogy kiknek a pályázata lesz eredményes. A 

meghirdetett képzési lehetőségre (melynek limitje 6 fő volt, az anyagi 

lehetőségek függvényében) 13 pályázat érkezett be az iskola 

vezetéséhez.  

A jelentkezők motivációs leveleikben és a szóbeli elbeszélgetések 

során a következőkben határozták meg, miért szeretnének részt venni 

az iskola munkájában: 

- részt szeretnének venni a gyermekek megsegítésében, hiszen 

saját gyermekeik is érintettek, 

- örülnek, hogy végre valaki fontosnak érzi az ő segítségüket is, 

- kompetensnek tartják magukat a segítő munkában, hiszen 

ismerik a helyi romaközösséget, 

- fontosnak tartják a gyermekeik továbbtanulását, 

- segíteni akarnak a helyi bűnmegelőzésben, kiemelten a drog 

elleni küzdelemben. 

 

A Közösségi Koordinátori Képzés felépítésének megtervezésekor a 

következőket vettük figyelembe: 

- a képzés időtartama 120 óra, 
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- az iskola vezetése által megfogalmazott lehetséges 

feladatkörök, 

- a képzésen résztvevők általában 8 osztályos végzettséggel 

rendelkeznek, 

- a tágabb környezet, a roma közösség lehetséges elvárásai, 

- a feladatkörök sikeres végrehajtásához szükséges 

alapkompetenciák , 

A fenti szempontsort figyelembe véve a képzés tanterve hat modulból 

épült fel. 

Önismereti modul: Fontosnak tartottuk, hogy a tanfolyam résztvevői 

tisztában legyenek saját erősségeikkel és gyengeségeikkel egyaránt, 

ezért a képzési tervbe 10 órás személyiségfejlesztő tréning került 

beépítésre.  

A Konfliktuskezelés modul célja a konfliktus megelőzését és kezelését 

biztosító technikák elsajátítása konkrét esetek feldolgozásán keresztül. 

A 20 órás modulban az iskolában előforduló konkrét példákon 

keresztül ismerhették meg a leendő mentorok a konfliktusok fajtáit, a 

háttértényezőket. 

Kommunikáció modulban tovább folytattuk a közmunkaprogramban 

elkezdett alapkompetenciák fejlesztését. Célunk továbbra is az írásbeli 

és szóbeli kommunikáció fejlesztése, a hivatalos nyelvi formák 

megismerése, használatuk begyakorlása volt.  

A Társadalmi ismeretek modulban olyan ismereteket adaptáltunk a 

társadalomtudományok köréből, mely ismeretek segítségével a 

résztvevők jobban beleláthattak a szűkebb és tágabb környezetük 

mindennapjainak hátterében folyó társadalmi-gazdasági folyamatok, 

törvényszerűségek sokféleségébe.  

A Közösségi segítő lehetséges szerepei modulban áttekintettük azokat 

a kéréseket, melyek az iskola felöl érkeztek. Ezeket a lehetséges 

feladatköröket megpróbáltuk úgy meghatározni, hogy kiegészítettük 

azokkal a szempontokkal, melyeket a leendő mentorok fontosnak és 

kivitelezhetőnek tartottak a helyi roma közösségen belül.  

Az Informatikai ismeretek modulban igyekeztünk a résztvevőknek 

bepillantást nyújtani az alapvető számítógép használatba: a 
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szövegszerkesztő és táblázatkezelő program használata, az internet 

felhasználási lehetőségei tartoztak a modulhoz.  

 

A képzés tehát 2014.július 5-től 2014. augusztus 6-ig tartott. A 120 

közösen végig dolgozott óra zárásaként egy szakértői bizottság előtt 

szóbeli vizsgát tettek a résztvevők. A vizsgára a tanfolyam elméleti 

anyagát megjelenítő tételsor került összeállításra. A leendő 

koordinátorok gyermeki izgalommal készültek a megmérettetésre. 

Számunkra, akik a képzés vezetői voltunk és a bizottság tagjai 

számára is jóleső érzés volt hallgatni a szóbeli feleleteket, amelyek 

bizonyították, hogy az iskola leendő segítői milyen elhivatottak, 

mennyire komolyan veszik már most a leendő munkakörükkel járó 

feladatokat.  

A hat koordinátor alkalmazására 2014. december 31-ig volt az anyagi 

fedezet biztosítva a pályázat jóvoltából. A közös munka mind a 

pedagógusok, mind a koordinátorok részéről bizonyos fokú 

bizonytalansággal indult. A pedagógusok eleinte nem értették, hogy 

milyen feladatkörökben tudják a koordinátorok segítségét kérni. A 

koordinátorok részéről pedig az volt a legnagyobb félelem, hogy a 

pedagógusok „lenézik” őket az alacsony végzettségük vagy a 

romaságuk miatt.  

Három koordinátor a felső tagozat munkáját segítette, három 

koordinátor pedig az alsó tagozatban töltötte munkaidejének nagy 

részét. Mindegyik segítő megtalálta „önmagát” ebben a munkakörben. 

A pedagógusok pedig örültek a segítségnek és élvezték a Segítők 

jelenlétének pozitív hatásait, melyek a tanulók magatartásában és a 

szülők hozzáállásában is egyértelműen megmutatkoztak. A 

koordinátorok a délelőttöket egy-egy osztályban töltötték, ahol 

elsősorban a szervezési feladatokban vettek részt. Segítettek a 

szünetekben az ügyelet ellátásában, az étkezések lebonyolításában, az 

iskola épületei közötti kíséretek biztosításában, a szülőkkel való 

kapcsolattartásban. Délutánonként pedig részt vettek a különböző 

szabadidős programokon, segítettek a sportversenyek 

megszervezésében és lebonyolításában. Jelenlétük és aktív 

tevékenységük hatására egyre több szülő vett részt az iskola 
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rendezvényein, valamint a városrész rehabilitációs projekt 

programjain.  

A pedagógusok és koordinátorok közös munkáját segítettük a heti 

rendszerességgel megtartott szupervíziókkal is. Ilyenkor volt 

lehetőség az esetleges hiányosságok vagy problémák áttekintésére és 

megoldások keresésére. Sokat dolgoztunk a koordinátorokkal együtt 

azon, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a tőlük elvárt két (látszólag 

egymásnak ellentmondó) szerep között: az iskola elvárásaihoz 

igazodó Közösségi Segítő és a megszokott, beidegződött reakciókkal 

reagáló szülői szerep között. A látszólagos ellentmondások mögötti 

folyamatok megláttatása, a képzésen elsajátított elméleti ismeretek 

felelevenítése, átültetése a gyakorlatba, valamint a folyamatos 

önreflexiók lassan feloldották a szerepek közti konfliktust. Sokat 

segített ebben a feloldási folyamatban az is, hogy a koordinátorok az 

iskola valamennyi szereplőjétől folyamatos pozitív visszajelzést 

kaptak. A gyermekek ragaszkodása, a pedagógusok kollegiális 

attitűdje, a szülők és a roma közösség elismerése mind-mind 

megerősítette ezeket a roma embereket abban, hogy valóban 

hasznosak, nem volt feleslegesen kidobott idő és energia, amit a 

képzésükbe fektettek. 

Tudtuk, hogy ennek a közös munkának rengeteg pozitív hozadéka 

lehet, de várakozásunkat is felülmúlta a végeredmény. Azonban 

közeledett a december vége és ezzel a város által támogatott projekt 

vége, mely a koordinátorok szerződésének a végét is jelentette.  

A pedagógusok, a koordinátorok és az iskola vezetése is érezte, hogy 

egy olyan pozitív folyamat kezdődött el, amit nem szabad 

megszakítani. Az Igazgató Asszony mindent megpróbált, hogy a 

koordinátorok továbbra is az iskolában maradhassanak. A Győri 

Önkormányzattól kért és kapott segítséget. A hat koordinátor közül 

négyen továbbra is az iskolában folytathatják a munkájukat. Az iskola 

vezetése a pedagógusok megkérdezése után egy mini hatásvizsgálatot 

készített a koordinátorok munkájának értékelésére, melyet az 

Önkormányzathoz is eljuttattak. A pedagógusok által megfogalmazott 

gondolatok a képzés és a roma szülők iskolai munkába való 

bevonásának megvalósításának eredményességét támasztják alá:  
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4.Javaslat egy komplex integrációs modell kialakítására egy 

bevált gyakorlat tapasztalatai alapján 

 

A roma/ cigány tanulók oktatásának –nevelésének kérdése 

folyamatosan a neveléstudomány „sláger témái” között szerepel. Sok, 

aránylag sikeres kísérleti módszert dolgoztak ki a roma/cigány 

gyermekek integrációjának elősegítése érdekében, mégsem sikerült 

valódi és hosszú távú áttörést elérni egyik modellnek sem. Ennek a 

sikertelenségnek az okát abban látom, hogy a kidolgozott modellek 

nem vették figyelembe, hogy az oktatási-nevelési folyamatok több 

dimenziós rendszerként működnek. Sikeresen csak a különböző 

dimenziók komplex megközelítésével lehet az oktatási-nevelési 

folyamatokra hatást gyakorolni. 

Egy olyan pedagógia modellt kell létrehozni, ahol megvalósul az 

oktatási-nevelési folyamatok komplex szemléletű, többdimenziós 

megközelítése és gyakorlati megvalósítása. Az általam bemutatott 

általános iskolában a kísérlet több éve folyik és ebben az évben végre 

megvalósult, a lehető legtöbb dimenzió szintjén történő beavatkozás. 

A komplexitás a család szintjétől a pedagógus-képzésig átívelő 

folyamatok összehangolása révén lassú, de egyre biztosabb pozitív 

irányú elmozdulást mutat a valódi inkluzív nevelés megvalósítása felé 

Az általam javasolt modell (1. ábra) abszolút a helyi lehetőségekhez 

illeszkedik, melyeket Győr városa biztosítani tud. Az általános iskolai 

szinten két tényezőt emelnék ki a modell szempontjából: Az első az 

integrációt elhivatottan támogató iskolai vezetés. A nemzetközi 

felmérések eredményeinek elemzései alátámasztják, hogy a méltányos 

és eredményes pedagógia megvalósításához elengedhetetlen az iskola 

vezetésének újra értelmezése. Elengedhetetlen a folyamatos 

innovációk megvalósításához az elhivatottság és annak felismerése, 

hogy az oktatást ma már magas szintű szolgáltatásként kell értelmezni, 

ahol az iskolába járó tanulók, szüleik, a szűkebb és tágabb társadalomi 

környezet a megrendelő. 

A bemutatni kívánt komplex modell másik iskolai szintű pillére a jól 

képzett, megfelelő érzékenységgel rendelkező pedagógus. A 
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folyamatos képzések, szakmai tréningek sokat jelenthetnek a 

módszertani munka minél magasabb szintű megvalósításban. Azonban 

elfeledkezünk arról, hogy a pedagógusok mentálhigiénés 

egészségének megőrzése is fontos része kellene, hogy legyen ahhoz, 

hogy jó „szolgáltatást” biztosítson a „megrendelők” részére. Ehhez a 

folyamatos fejlődéshez jó alapot biztosíthat Győr két felsőoktatási 

intézménye, hiszen mind két intézményben találhatnak mind szakmai, 

mind az önismeret, mind a mentálhigiénés jóllét biztosítását célzó 

képzéseket, tréningeket. A pedagógusok megsegítésével preventív 

módon hozzájárulhatunk a diák-tanár közötti konfliktusok 

csökkentéséhez. 

 

 
 

1. ábra. Komplex modell szinterei. Forrás: saját 

 

A modell megjeleníti a szülőket és a közvetlen mikro-környezetet is a 

gyermekek személyiségfejlődésének elősegítésébe. Ennek a 
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folyamatnak a megvalósítására úgy tűnik, hogy eredményes, bevált 

eljárás lehet a Közösségi Segítők iskolai munkába történő aktív 

bevonása. A jelenleg is működő program fentebb már bemutatott 

eredményei alátámasztják a szülők és a roma közösség pozitív irányú 

elmozdulását az iskolai elvárások megértése és támogatása irányába. 

Ezzel csökkenthetjük a gyermek felé közvetített elvárások közötti 

konfliktusok számát és intenzitásának erejét. 

Egy komplex probléma megoldás nem csak a jelenben folyó 

folyamatokat akarja megoldani, hanem hosszú távon gondolkodik és 

már a probléma kialakulását szeretné megakadályozni. 

A pedagógusképzés olyan lehetőségeket rejt a fent vázolt prevenciós 

folyamatokban, melyeket ki kell használni. A NYME Apáczai Karán 

2006 óta folyik gyógypedagógusok képzése. A tanszéken oktató, nagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégákkal együtt olyan képzési 

struktúra létrehozásán munkálkodtunk, amely a munkaerő –piac 

elvárásait, azaz az oktatási intézmények igényeit is ki tudja elégíteni. 

Az elméleti képzésben olyan tartalmak jelentek meg, melyek a leendő 

hallgatókkal megismertetik azokat a társadalmi- gazdasági 

folyamatokat, melyek következményei az iskolákban, a tanulók 

szintjén jelennek meg és nem mindig pozitív jelleggel. A gyakorlati 

képzés felépítésénél is arra törekedtünk, hogy hallgatóink a lehető 

legtöbb oktatási szintéren kipróbálhassák magukat.  

A Kossuth Iskola is folyamatosan helyet biztosít a tanulásban 

akadályozottak szakirányon tanuló gyógypedagógus jelölteknek.. Az 

általam javasolt komplex modell szerves része a hallgatói 

gyakorlatokban rejlő lehetőségek aktív kihasználása. A modell 

kipróbált és eredményesen működő része a hallgatókban rejlő 

potenciál, hiszen gyógypedagógusként a tanulók egyéni fejlesztésére 

is felkészítést kapnak. A gyakorló helyet biztosító iskola 

mindennapjaiban ez olyan hiányosságokat pótolhat, mint a pedagógiai 

asszisztensek kérdése, vagy a valóban egyéni fejlesztések szakszerű 

megvalósítása. Ebben a folyamatban tehát csak nyertesek vannak: 

• a tanulók saját szintjüknek megfelelő egyéni fejlesztésben 

részesülnek 



 

197 

 

• a hallgatók nem csak passzív részt vevői az oktatási –nevelési 

folyamatoknak, hanem aktív tervezői és kivitelezői 

• a gyermekek intenzívebb fejlődése, a pedagógusok 

„tehermentesítése”, a hallgatók pedagógiai kompetenciájának 

bővülése mellett az sem elhanyagolandó, hogy mindez az iskolának 

nem kerül egy fillérjébe sem, tehát anyagilag is megtérülő befektetés a 

hallgatói jelenlét 

• a megfelelő összhang az elméleti és a gyakorlati képzési rész 

között biztosíthatja, hogy a képzésből a munkaerő-piacon jól 

érvényesíthető tudással lépjenek ki a leendő gyógypedagógusaink.  

A hallgatók a gyakorlatuk alatt elsajátíthatják azokat a szociális 

interakciókat is, melyek a kollégákkal és a szülőkkel való jó 

együttműködés alapját képezhetik. Nagyon jó alkalom a Közösségi 

Koordinátorokkal közös munka az előítéletesség csökkentésére is. 

Nagy hatással volt hallgatóinkra a Koordinátorokkal való beszélgetés 

és a közös feladatok együttes megoldása. A hallgatók, a jövő 

pedagógusai saját élményű tapasztalatokat szerezhettek arról, hogyan 

lehet roma emberekkel sikeresen együtt működni a gyermekek 

érdekében.  

 

 

5.Összegzés 

 

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a mai Magyarországon 

hogyan működik a társadalmi integráció. A társadalmi folyamatokat 

nagyon jól leképezik a kisebb rendszerek is, többek között az oktatási 

rendszer, ezért az integrációs folyamatok jelenlegi megvalósulási 

formáját ebből a nézőpontból vizsgálom.  

Oktatási szakemberek már a kilencvenes évek végétől felhívták a 

figyelmet arra, hogy baj van a magyar oktatási rendszerrel. (Kertesi 

2001, Nagy 2005, Radó 2012), Az azóta is folyamatosan megjelenő 

elemzésekben, tanulmányokban leírtak a mai napig aktuálisak, mert 

oktatáspolitikánk egyszerűen képtelen (vagy nem is akar) hathatós 

lépéseket tenni annak érdekében, hogy mindenkinek egyenlő esélye 

legyen a számára megfelelő oktatásban részesülni. (Fehérvári – Szél 
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2014, Imre 2014) A magyar oktatási rendszer egyáltalán nem közelít 

az inkluzivitás felé, sőt egyre szelektívebbé válik.  

Oktatási rendszerünk szelektív jellege is indukálja azt a folyamatot, 

hogy tanulóink egyre gyengébb eredményeket produkálnak a hazai és 

nemzetközi kompetencia felmérések vizsgálata szerint. A szelekció és 

az egyre gyengébb iskolai teljesítmények negatív hatásai már rég 

megjelentek a hazai munkaerő-piacon: az alulképzett vagy képzetlen 

munkaerő nem lendít a piacgazdaságon, sőt visszahúzó erőként 

működik. 

Uniós pályázatokból sok-sok jó helyi kezdeményezés valósult meg a 

hátránykompenzáció, az iskolai lemorzsolódás, az integráció, az 

inkluzív nevelés témában. Sajnos a helyi kezdeményezések nem 

nőtték ki magukat országos mozgalommá, sőt az anyagi források 

elapadásával a programok is sok esetben véget értek.  

A dolgozatomban egy olyan iskolai kezdeményezést mutatok be, mely 

véleményem szerint országos szinten adaptálható lenne. Ez az 

integrációs modell törekszik egy olyan komplex megsegítési 

folyamatba beemelni a roma tanulókat, melynek révén talán 

közelítünk egy méltányos és eredményes iskola megvalósításához. 

A program komplexitására jellemző, hogy minden résztvevőt 

gazdagít: a roma tanulókat, a szülőket, az iskola dolgozóit, a 

pedagógusokat, a pedagógus jelölteket, ezáltal a pedagógusképzést és 

nem utolsó sorban a tágabb környezetet: a várost, a többségi 

társadalmat. 
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Boros Julianna 

„Amritások” – egy inkluzív közösség a 

rendszerváltás után  

 

Összegzés 

 
Kérdőíves vizsgálatunk segítségével egy inkluzív közösség, szervezet, 

az Amrita OBK Egyesület céljai, tevékenysége és eredményei 

kerülnek bemutatásra (1993-1999 közötti időszakra vonatkozóan), 

mely az 1990-es években innovatív módszerekkel, új típusú szakmai 

elveket alkalmazva sikeresen próbálta a hátrányos helyzetű, főként 

cigány származású gyermekek/fiatalok társadalmi esélyeit növelni. A 

kérdőíves kutatásunk célja volt az Amrita OBK Egyesület tagjainak 

felkutatása, majd ezt követően az információgyűjtést (lakóhely, iskolai 

végzettség, foglalkozás, munkaerő-piaci helyzet, emlékek az 

Amritával kapcsolatban szolgáltatásokról, programokról) kvantitatív 

módszerrel. . A kérdőíves felmérést a Wlislocki Henrik 

Szakkollégium hallgatóinak (12 fő) közreműködésével 2014. 

november- 2015. május között végeztük. Jelen írás a kutatás 

társadalmi mobilitásra vonatkozó eredményeit elemzi és összegzi.  

 

Kulcsszavak: hátrányos helyzet, inkluzív közösség, 

tehetséggondozás, pályaorientáció, szakkollégium, cigány/roma 

fiatalok 
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Bevezető 

 

Az Amrita OBK Egyesület
52

 1994-ben jött létre, céljai között szerepelt 

a hátrányos helyzetű, cigány
53

 származású fiatalok támogatása a 

pályaorientációban, valamint tanulmányaik sikeres folytatásában és 

befejezésében. Emellett különböző szabadidős programokat is 

szerveztek számukra az egyesület munkatársai. 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 tajgai állnak, 

elsősorban azok a diákok, akiket 1993 – 1999 között az egyesület 

támogatott. Ebben az időszakban összesen kb. 100-120 fő volt tagja az 

Amrita OBK Egyesületnek, köztük közel 60 fő vett részt képzésben. 

Többségük alapfokú- vagy középfokú oktatási intézményben tanult a 

Dél-dunántúli régió városaiban, de néhány diák érkezett Észak-

Magyarországról is. Az alapítókon és a diákokon kívül a tagság többi 

részét a munkatársak, a segítők és az önkéntesek alkották, akik aktív 

szereplői voltak az Amrita programjainak. Vizsgálatunk során a tagok 

tapasztalatai, emlékei, iskolai végzettségük, foglalkozásuk és 

társadalmi státuszuk alapján elemeztük az Amrita OBK Egyesület 

tevékenységeinek hatását a tagok életére. Előfeltételezésünk szerint az 

Amrita legmeghatározóbb hatása a pályaválasztási döntésekben 

(érettségit adó középfokú intézményekben), a továbbtanulási 

motivációkban, szüleikhez képest magasabb társadalmi státusz 

elérésében, inkluzív közösség kialakulásában, a barátságok és 

kapcsolatok létrejöttében azonosítható.  

                                                  
52

 Jelen írásban az Amrita OBK Egyesületet többféle rövidítés és kifejezés 

formájában használom, többek között: Amrita, Egyesület, szervezet, 

szerveződés. A kérdőíves kutatás során megkérdezetteket Amrita tagoknak, 

válaszadóknak, Amritásoknak, Amrita diákok, diáktagok Egyesületi 

tagoknak rövidítem, de ugyanazt a célcsoportot értem alatta.  
53

 Írásomban a roma és cigány elnevezést felváltva használom, a két szó alatt 

ugyanazt – a magyarországi cigány/roma népesség, kisebbség tagjait – értem. 
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A szervezet: Amrita OBK Egyesület 

 

Az 1980-as évek végén Baranya megyében, egy kis faluban 

Magyarmecskén felkészült és elhivatott pedagógusok, szociális 

szakemberek új innovatív pedagógiai módszereket vezettek be a 

település általános iskolájának oktatási portfóliójába. (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 nemcsak álom, hanem valóság. 

Viszont a továbbtanulás, mely valóban nagy társadalmi 

státuszváltozást eredményezhetett volna, elmaradt, a fiatalok nem 

tanultak tovább, ha mégis, akkor az első évben „lemorzsolódtak”. Az 

új módszereket bevezető szakmai közösség célként fogalmazta meg a 

hátrányos helyzetű – főként cigány – gyermekek továbbtanulását az 

érettségit adó, középfokú oktatási intézménybe. (AMRITA OBK 

EGYESÜLET, 2008.) 

A cél eléréséhez szükséges eszköz elsősorban olyan pályaorientáció 

megvalósítása volt, amely a középiskolai felvételire történő felkészítés 

mellett reményt, motivációt és jövőképet adott a fiatalok számára. A 

folyamat során nyilvánvalóvá vált, hogy a tárgyi tudáson kívül 

szükséges a lelki és/vagy a szociális problémák megoldásában történő 

segítségnyújtás. Első lépésként a pedagógusok – az új pedagógiai 

módszerek megalkotói – intenzív kommunikációt kezdtek el 

kialakítani a helyi közösséggel, a családokkal, majd közösségi-, 

kulturális programokat szerveztek, így kívánták közelebb hozni 

egymáshoz a családok mindennapjait az iskola – a szülők számára 

negatív vagy-, közömbös emlékeket idéző – világához. Úgy látszott, 

hogy az Amrita OBK Egyesület elvi és szakmai alapjai
54

 a 
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 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 Collegium Martineum 

Tehetséggondozó Kollégium létrehozásában is aktív szereplők voltak.  
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magyarmecskei új típusú pedagógiai módszertanhoz, 

kezdeményezéshez köthetőek. 

A társadalmi berendezkedés egyre inkább sürgette a hátrányos 

helyzetű fiatalok felkarolását. Az 1990-es évek elején elhivatott 

szakemberek – köztük kiváló cigány származású pedagógusok
55

 – 

kezdeményezésére született meg a Gandhi Gimnázium 

megalapításának terve. Az alapítók célja az volt, hogy létrehozzanak 

és működtessenek gimnáziumot – elsőként Magyarországon, sőt 

Európában - cigány gyerekek számára.  A középiskolát 6 osztályos 

gimnáziumként képzelték el, kollégiumi bentlakásos rendszerrel, a 

Dél-dunántúli településekről érkező tehetséges cigány tanulók 

számára. Az újonnan létesülő gimnáziumba toborozni kellett a 

fiatalokat, folyamatos kommunikációval, tájékoztatással és személyes 

jelenléttel. A Gandhi alapítói és munkatársai járták a Dél-dunántúli 

régió településinek általános iskoláit, beszéltek a szülőkkel, a 

rokonokkal, így próbáltak minél több hátrányos helyzetű, főként 

cigány származású fiatalt 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, 

lehetőséget, reményt és jövőt látnak gyermekeik számára a gimnázium 

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 bizonyítványt szerezni, de koruknál 

fogva a Gandhi Gimnáziumba nem jelentkezhettek, melynek 

következtében csalódottság általánossá vált körükben. A gimnáziumot 

alapító és elindító szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy 

valamilyen módon segíteni kell ezeket a „Gandhihoz túl öreg” 

fiatalokat is, így számukra heti rendszerességgel „diákklubot” 

szerveztek a Gandhi Gimnázium épületében, itt indult el az Amrita 
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 Bogdán János, Orsós Anna, Farkas Tímea cigány származású középiskolai 

tanárok voltak, rajtuk kívül ebben az időszakban nem volt tudomásuk további 

cigány származású középiskolai pedagógusról. 
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OBK Egyesület első közössége, pályaorientációs céllal. (VARGA, 

1999)  

A klubrendezvényeken a földrajzi távolság miatt, elsősorban a Pécsen 

élő diákok tudtak részt venni, de tartották a kapcsolatot levelek útján a 

többi fiatallal is. Felmerült az ötlet, hogy nyári olvasótábort 

szervezzenek a fiatalok számára pályaorientációs céllal. Az első 

táborban összesen 20 diák vett részt, köztük azok a pécsi fiatalok, akik 

évközben heti rendszerességgel találkoztak a „klub” keretében, így ők 

a tábor szervezésébe, lebonyolításába is aktívan bekapcsolódtak. 

Információkkal, tapasztalatokkal segítették társaikat, 

megismerkedésük a kortárs-segítés, a (self-help) önsegítő módszer 

működésének alapjait jelentette.  

A tábor utolsó napján fogalmazódott meg az igény az Egyesület 

létrehozására, ahol a tábori színházi előadás alapján találták ki a 

szervezet elnevezését: Amrita. Az Amrita OBK Egyesület nevében az 

OBK hivatalosan Pályaorientációs Baráti Kör rövidítése, de a diákok 

maguk között tréfásan a Dél-dunántúli régióban leggyakoribb beás 

cigány családneveket (Orsós, Bogdán, Kalányos) sejtették mögötte. 

(Amrita OBK Egyesület, 2008) 

1994. augusztus 30-án megalakult az Amrita OBK Egyesület, mely 

kifejezetten a self-help jellegű kortárs-segítésre épült, az „idősebb” 

(középiskolás, felsőfokú intézményekben tanuló) diákok 

tapasztalataikkal segítették sorstársaikat a pályaválasztásban, a 

továbbtanulással járó nehézségekben, mindezt egy támogató szakmai 

közösség (pedagógusok és szociális szakemberek) segítségével tették. 

 

 

Inkluzív közösség napjainkban: Wlislocki Henrik Szakkollégium  

 

A Wlislocki Henrik Szakkollégium (későbbiekben: WHSZ) hallgatói 

– hasonlóan 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. 
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Összesen 12 fő szakkollégista vett részt a kutatáshoz kapcsolódó 

tudományos 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 kutatásban résztvevő 

szakkollégiumi hallgatók találkozhattak az Amrita OBK Egyesület 

korábbi diák tagjaival, akik az 1990-es években középiskolás fiatalok 

voltak. Alapvetően 20 év a korkülönbség a két generációk között, a 

korábbi Amrita tagok élete, személyes tapasztalataik, példaként 

szolgálhatnak a szakkollégisták számára.  

 

 

A kérdőíves vizsgálat 

 

A kérdőíves kutatásunk célja volt az 1993-tól működő Amrita OBK 

Egyesület tagjainak felkutatása, majd ezt követően minél több 

információt kívántunk megtudni az Amrita tagjairól és arról, hogy 

milyen hatással volt az életútjukra az Amritához való tartozás. 

Továbbá az Amrita, mint közösség és hálózat, milyen mértékben 

befolyásolta a tagok társadalmi mobilitását. 

A vizsgálatot orientáló kutatói kérdések az alábbiak: 

1. Milyen tudással rendelkeztek tagok az Amrita céljairól, 

működéséről? 

2. Milyen társadalmi, földrajzi mobilitás valósult meg a tagok 

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 dolgoztunk. A 

rendelkezésünkre álló adatbázis alapján 1993 és az 1999 közötti 

időszakot tudtuk vizsgálni, amikor az Amrita OBK Egyesület tagjai 
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között 60 fő diák/tanuló szerepelt, melyből összesen 35 főt sikerült a 

kérdőíves vizsgálatba bevonni. 22 fő korábbi diák (1993-1999 között) 

vett részt az említett 2015 januárjában szervezett „Amritás 

Találkozón” válaszolt a kérdező biztosok által feltett kérdésekre és 

további 13 főt elektronikus úton értünk el, akik online töltötték ki a 

kérdőívet. A tagok elérhetőségét a hólabda módszerrel sikerült 

felderíteni, annak köszönhetően, hogy a korábbi Amrita tagok jelentős 

része napjainkban is kapcsolatot tart egymással.  

 

 

Eredmények 

 

Az Amrita OBK Egyesület adatbázisa alapján 1993-1999 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.  A nemek 

szerinti megoszlás azért is érdekes, mert a diákok többsége (1 fő 

kivételével) cigány volt és kivétel nélkül szociálisan hátrányos 

helyzetű családokból érkeztek. Havas Gábor, Kemény István, Liskó 

Ilona 2000-ben végzett kutatásai az általános iskolás korú gyerekek – 

köztük cigány gyerekek körében – arra a megállapításra jutott, hogy a 

szülők gyermekeik továbbtanulása szempontjából nem tettek 

különbséget fiú és lány gyermek között, ha a szülő ambicionálta 

gyermeke továbbtanulását döntésében kevésbé befolyásolta gyermeke 

neme. (HAVAS-KEMÉNY-LISKÓ, 2000)  

Az Amrita OBK Egyesület elsősorban a 7. és a 8. osztályos fiatalok 

támogatását tűzte ki célul. Mindezek figyelembevételével érthetővé 

válik, hogy az 1993-94 tájékán az Amritába belépő tagok többségében 

a 13-15 éves korosztályhoz tartoztak, így a megkérdezés időpontjában 

– 20 évvel az Egyesület alapítása után – a megkérdezett 35 főből 22 fő 

a 30-35 évesek korcsoportjába tartozott. A válaszadók másik jelentős 

csoportja 36-40 év közötti, akik az Egyesület alapításakor vagy 

néhány évvel később csatlakoztak a szervezethez, mint 

középiskolások vagy az Amrita támogatásával felnőttképzésben vettek 
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részt.  2 fő volt, akik 41 év felettiek csoportjában tartoztak, felnőttként 

vettek részt az Amrita által szervezett képzéseken
56

. 

 

 

Társadalmi mobilitás 

 

A kutatás során az egyik legfontosabb kutatói kérdéseként 

fogalmazódott meg, hogy a megkérdezetteket milyen társadalmi-, 

földrajzi mobilitás jellemzi és mobilitásukban mennyire játszott 

szerepet az, hogy az Amrita OBK Egyesület tagjai voltak?  

A társadalmi mobilitás kutatások elsősorban a szülők iskolai 

végzettségéhez és a szülők (főként az apa) foglalkozásához mérten 

vizsgálják a változásokat. Saját kérdőíves kutatásunkban a társadalmi 

mobilitást három dimenzió mentén határoztuk meg, melyek alapján 

elemeztük a válaszokat. Egyrészt az Amrita tagok (diákok 1993-1999 

között) szüleinek legmagasabb iskolai végzettségéhez képest az 

Amrita tagok (diákok 1993-1999) azonos vagy magasabb iskolai 

végzettséget szereztek-e, másrészt milyen foglalkozást választottak 

szüleik foglalkozásához képest, harmadrészt a képzésük és 

foglalkozásuk alapján milyen munkaerő-piaci státuszt töltenek be. 

 

Társadalmi mobilitás mutatója: szülők és gyermekeik legmagasabb 

iskolai végzettsége 

A szülők legmagasabb iskolai végzettségére jellemző, hogy 

többségben vannak az általános iskolai végzettséget megszerzők vagy 

annál is kevesebb iskolai osztályt elvégző szülők. Jelentős a 

szakiskolai vagy szakmunkás végzettséggel rendelkező szülők aránya. 

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 
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 A megkérdezettek közül többen jelezték, hogy az Amrita OBK Egyesület 

által szervezett szociális gondozó és asszisztens képzésen vettek részt, illetve 

különböző szervezetek  (Országos Foglalkoztatási Alap, Caritas, Baranya 

Megyei Munkaügyi Központ) együttműködésében megvalósuló képzések 

részesei voltak. 
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számára a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében megvalósítható 

cél a szakmunkás bizonyítvány megszerzése volt, vagyis a 

szakmatanulás.  

Felmérésünk során az Amrita tagok közül összesen 35 fő válaszolt 

arra a kérdésünkre, amelyben a legmagasabb iskolai végzettségre 

voltunk kíváncsiak. A többség (22 fő= 63%) felsőfokú végzettséget 

szerzett, érettségivel rendelkezik 8 fő, 3 fő az érettségi mellett 

szakképesítéssel – technikusi képesítéssel – is rendelkezik, és 

mindösszesen 3 főnek van csak alapfokú végzettséggel. A társadalmi 

mobilitást vizsgálva, a szülők és gyermekeik iskolai végzettségének 

összehasonlításból kiderül, hogy a vizsgálatba bevontak körében 

intergenerációs mobilitás valósult meg. Az adatok tanúsága szerint a 

gyermekek túlszárnyalták szüleiket, és minden elképzelést 

felülmúltak, minimum 1, 2 vagy 3 fokkal magasabb iskolai 

végzettséget szereztek szüleikhez képest. „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-LISKÓ, 1999:18) Kérdőíves kutatásunk 

válaszadói között 15 fő (43%) esetében találtunk példát arra, hogy 8 

általános és annál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező szülők
57

 

gyermekei egyetemet végeztek és diplomát szereztek. Családjukban és 

környezetükben elsőként nemcsak középfokú tanulmányokat 

végeztek, hanem a felsőoktatás világát is megismerték.   

„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 kiszolgáltatott társadalmi helyzetből, és 

megfordítva: aki szegénységben nő fel, annak kicsi az esélye arra, 

hogy magasabb iskolai végzettséget szerezzen.” (HAVAS, KEMÉNY, 

LISKÓ, 2002:168)  
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 Az apa vagy  az anya iskolai végzettsége vagy mindkettőé 8 általános vagy 

kevesebb, mint 8 osztály. 
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Az általunk végzett kutatás során, az Amrita tagok és szüleik 

foglalkozását is vizsgáltuk, ahol hasonló következtetésre jutottunk, 

mint Kemény és munkatársai. Az érettségivel, diplomával rendelkező 

szülők elvárása az volt, hogy gyermekük mindenképpen tanuljon 

tovább, szerezzen érettségit és végső célként a szellemi foglalkozást 

képzeltek el gyermekeik számára. A szakmunkás végzettséggel 

rendelkező szülők gyermekeinél azt tapasztaltuk, hogy leginkább a 

szakmatanulás felé orientálták gyermekeiket, döntéseikre leginkább 

jellemző az, hogy a gyermek érdeklődése, készségei, képességei 

háttérbe szorultak. Sajnos a szülők és gyermekeik jelentős része valódi 

információkkal nem is rendelkezett a továbbtanulási lehetőségeket 

illetően, ezért esetükben meghatározó volt az Amrita OBK Egyesület 

pályaorientációs tevékenysége, ahol a hivatalos tájékoztató 

információkon túl a szülők és a hátrányos helyzetű tanulókat is 

tájékoztatták a különböző középfokú oktatási intézményekben 

megszerezhető végzettségek munkaerőpiaci státuszáról. Mindez 

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.  

Foglalkozás: szülők és gyermekeik foglalkozása, mint társadalmi 

mobilitás mutató 

Kérdőíves felmérésünk során a korábbi Amrita tagok – akik 1993-

1999 között voltak diákok – foglalkozására és szüleik foglalkozására 

is rákérdeztünk, mert szerettük volna azt 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 szülők 

többségében gyári vagy mezőgazdasági betanított illetve segédmunkát 

végeztek (27 fő), emellett jelentősnek tekinthető a szakmunkát végző 

szülők aránya (16 fő) is. Visszatekintve a szülők legmagasabb iskolai 

végzettségét mutató adatokhoz – ahol a többség 8 általános vagy 

kevesebb osztállyal rendelkezett – azok előrevetítették, hogy a szülők 
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főként fizikai munkát végeztek/végeznek. Megállapítható, hogy a 

szakiskolát/szakmunkásképzőt végzett, vagyis szakmát szerzett szülők 

többsége sem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott – 

egy-egy kivételtől (pl.: varrónő, kőműves) eltekintve, akik 

szakmájukban dolgoztak. A hagyományos cigány foglalkozások is 

megjelentek a kérdőívek összegzése során (például a kosárfonó 2 fő), 

de nem ez tekinthető jellemzőnek. Lényeges kiemelni, hogy a szülők 

többsége az 1970-80-as években volt aktív foglalkoztatott, amikor 

Magyarországot a teljes foglalkoztatottság jellemezte a „kapun belüli 

munkanélküliséggel”. A szülők szinte kizárólag fizikai munkát
58

 

végeztek a bányákban, a gyárakban, az üzemekben és főként a 

mezőgazdaságban. A rendszerváltást követő társadalmi-, gazdasági 

folyamatok legnagyobb vesztesei ők lettek, szinte azonnal a 

munkanélküliekké váltak. A család korábbi biztos megélhetése 

kétségessé vált. A rendszerváltás után és még napjainkban is – ha 

lehetőség adódik – a szülők gyakran napszámosként, 

idénymunkásként dolgoznak a földeken. Találtunk példát arra is, hogy 

a jobb megélhetés reményében az egész család külföldre költözött, és 

gyárakban, üzemekben dolgoznak. A vizsgálat alapján megállapítható, 

hogy a szülők többsége rokkant nyugdíjas, munkanélküli, 

időközönként közfoglalkoztatott, s megdöbbentően jelentős az elhunyt 

szülők száma is.   

Az Amrita tagok – akik 1993-1999 között voltak diákok – 

foglalkozását illetően pedagógus 6 fő és szociális szakember – 

szociális munkás, szociálpolitikus, 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 

                                                  
58

 A kérdőíve 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 (1fő) 
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fő) található. Kiemelem, hogy a megkérdezettek között jogász 

végzettséggel 2 fő rendelkezik, továbbá 1 fő diplomás ápoló 

végzettséggel rendelkezik. Hivatásos katonaként 1 fő szolgál, 

érettségivel rendelkezik vagy szakképesítéssel és adminisztratív 

munkakörben dolgozik 4 fő, gyógypedagógus 2 fő, romológus 2 fő. A 

foglalkozásra vonatkozó kérdésre 2 fő nem válaszolt. Kutatásunk 

során arra az eredményre jutottunk, hogy gyermekeik helyzete, az 

Amritás tagok megszerzett iskolai végzettsége és foglalkozása azt 

mutatja, hogy esélyeik a megélhetésre sokkal jobbak, mint szüleiké.  

 

Munkaerő-piaci státusz: a társadalmi státusz egyik meghatározója a 

munkaerő-piaci pozíció 

Az Amrita tagok szüleit tekintve azt tapasztaltuk, hogy munkaerőpiaci 

státuszukat tekintve többségük nem aktív. Jelentős részük 

rokkantnyugdíjas (13 fő) vagy öregségi nyugdíjas (7 fő), 

közfoglalkoztatottként dolgozik (15 fő) időszakosan, munkanélküli 

ellátásban részesül és mellette napszámosként, vagy idénymunkásként 

dolgoznak (4 fő); elhunyt (10 fő), külföldön dolgozik (2 fő), 

Magyarországon aktív munkavállaló (3 fő). A szülők munkaerőpiaci 

státuszához képest gyermekeik sokkal jobb helyzetben vannak, 

többségük alkalmazottként (29 fő), vezetőként (3 fő) dolgozik és csak 

8%-uk (3 fő) munkanélküli.  

A válaszadó Amrita tagok közül 23 fő jelezte (a kutatás időpontjában, 

2015), hogy szeretik munkahelyüket, elérték céljukat, néhány esetben 

(4 fő) nem a legmagasabb iskolai végzettségüknek megfelelő 

munkakört tudják betölteni (pl.: a diplomás pedagógus – 

ügyintézőként dolgozik, a jogász – irodavezető, pénzügyi vezető), de 

elégedettek helyzetükkel, s leginkább munkahelyi környezetüket 

dicsérték. A vezetők között van oktatási intézmény vezetője, egyéni 

vállalkozó és közigazgatási intézmény (munkaügyi központ) 

középvezetője is. Az alkalmazottak többsége a közszférában dolgozik, 

van példa piaci szektorban dolgozóra (pl. pénzügyi munkatárs 

ingatlankezelő cégnél, diplomás ápoló külföldön) vagy a civil 

szektorra is (pl. civil szervezetben pályázatíró, ügyintéző munkatárs). 
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Munkaerő-piaci esélyeiket a hátrányos helyzetű fiatalok köztük a 

korábbi Amrita tagok – akik 1993-1999 között voltak diákok –  azzal 

tudták növelni, hogy lakóhelyet változtattak, hiszen többségük 

kistelepülésről érkezett, ahol foglalkoztatási esélyeik jobbak voltak, 

családtagjaikhoz képest, de a helyi munkaerő-piacon 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, az Amrita OBK 

Egyesületbe történő belépésük idején (1993-1999) és a kérdőív 

lekérdezése időpontjában, 2015-ben hol laktak (ország, megye, 

település). A földrajzi mobilitásnak általában három oka azonosítható, 

egyrészt tanulmányaik miatt szükség volt 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 több 

lehetőséget kínáló  nagyobb városokba vagy külföldre történő 

költözés. Azonban néhány kivétel is akad, akik korábbi lakóhelyükhöz 

képest hasonló vagy kisebb lélekszámú településre költöztek, ennek 

oka elsősorban munkahely, illetve családalapítás.  

 

 

Az Amrita OBK Egyesület hatása az Amrita tagok
59

 életére 

 

Kutatói kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen egyesületi 

szolgáltatások gyakoroltak leginkább hatást a tagok életére. Ehhez 

kapcsolódóan kérdeztük meg a tagokat az egyesületben szerzett 

tapasztalataik mennyiben segítették az életükben felmerülő problémák 

megoldását. A megkérdezettek többségének (74 %) megítélése szerint 

életük során segítséget jelentett az, hogy az Amrita OBK Egyesület 

tagjaiként tapasztalatokat szereztek a szervezeten keresztül a 
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 akik 1993-1999 között voltak diákok 
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különböző területeken a társadalmi- és munkahelyi integráció és a 

motiváció, önbizalom terén. „Egész életemet végig kísérte. Barátság, 

munka, stb.”;„Önálóságot és magabiztosságot szereztem az 

Amritában és mikor már nem ott voltam, ezeket tudtam hasznosítani 

az életben.” 

 

 

Összegzés 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az Amrita OBK Egyesület 

tagjainak számos módon nyújtott támogatást, segítséget és 

szolgáltatást, igazodva a felmerülő igényekhez és lehetőségekhez. Az 

Egyesület egyik fő célja a motiváció, az érdekérvényesítő 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 rendelkező (fiatal) felnőttek, akik úgy érzik saját sorsuk 

irányítói, így a külső körülmények hatásait szubjektív módon ítélik 

meg, hisznek abban, hogy képesek saját erejükből, képességeik által 

elérni és megvalósítani álmaikat. A kutatásunk eredménye, hogy az 

Amrita OBK Egyesület elérte az egyik fő célját, a hátrányos helyzetű, 

főként cigány származású fiatalokat segítette hozzá, hogy „kilépjenek” 

abból a körforgásból, ahol a szegénység és az alacsony iskolai 

végzettség, munkanélküliség egymást követő állapotok sorozata. 
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Pápai Boglárka 

Az Amrita OBK Egyesület megjelenése a nyári 

olvasótáborok keretén belül 

 

Összefoglaló 

 
 Jelen tanulmány az 1990-es évek elején indult Amrita Orientációs 

Baráti Kör Egyesület civil szervezet egyik szabadidős programjának a 

tematikus nyári olvasótáborok leírására és összefoglalására törekszik. 

A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekkel végzett elemzéseket 

tartalmaz, az Egyesület 1993-1999 között létrejött és elérhető 

dokumentációját (képi és írott forrásokat) dolgozza fel, kiegészítve 

azokat a Wlislocki Henrik Szakkollégium által, 2015 januárjában, 

szervezett „Amrita Nosztalgia Találkozón” az Egyesület korábbi 

tagjaival készített mélyinterjúkkal. Elsődleges vizsgálati szempont volt 

a táborokban alkalmazott pedagógiai módszerek (projektpedagógia és 

olvasótábor mozgalom) bemutatása.  

 

Kulcsszavak: projektpedagógia, olvasótábor, Amrita Orientációs 

Baráti Kör Egyesület, hátrányos helyzetű és/vagy roma/ cigány 

származású gyerekek 

 

 

Az Amrita OBK Egyesület megalakulása  

 

„Miért nem azzal az egy vagy kettő, aránylag még jól tanuló 

nyolcadikos cigány fiatallal foglalkoznak, akivel az iskola semmit 

nem tud kezdeni?” ( Varga, 1995) 

A rendszerváltást követően a Dél-dunántúli Régióban több 

kezdeményezés is elindult, mely a hátrányos helyzetű elsősorban 

cigány gyermekek és fiatalok támogatását tűzte ki célul. Az Amrita 
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OBK Egyesület megalakulásához szorosan kapcsolódik egy korábbi 

esemény a Gandhi Gimnázium létrejötte. Az 1992-ben megalakult 

Gandhi Alapítvány célja volt egy hat osztályos gimnázium 

megalapítása cigány gyermekek számára. Az 1994-es pécsi Gandhi 

Gimnázium megalapítását a Dél-dunántúli 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 

szerveztek, hogy minél több szülő és gyermekhez eljusson az 

információ. Elsődleges feladatuk a diákok toborzása volt, hogy az 

induló középiskola számára az első évfolyam lehetséges diákjait 

vették számba. A családokkal és pedagógusokkal történő 

beszélgetések rávilágítottak arra, hogy a Gimnázium célcsoportján (6. 

osztályos hátrányos helyzetű főként cigány tanulók) kívül „idősebb” 

7. és 8. osztályos gyermekek, testvérek, barátok és családtagok is 

szerettek volna lehetőséget a továbbtanulásra, de a Gandhi 

Gimnáziumba nem mehettek, koruknál fogva. A folyamatos 

kapcsolattartás eredményeként a Gandhi Gimnázium első 

évfolyamának szervezett 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, 1995) Az első tábor 

tapasztalatai és élményei adták az ötletet egy civil szervezet 

létrehozására, 1994 augusztusában megalakult az Amrita OBK 

Egyesület (továbbiakban: Amrita).  

 

Az Amrita OBK Egyesület olvasótáborai 

 

Az Amrita OBK Egyesület munkatársai (pedagógusok, szociális 

szakemberek) a vizsgált időszakban 1993-1999 között tematikus 

táborokat szerveztek a 7. és 8. osztályos hátrányos helyzetű főként 

cigány származású, kisfalvakban élő fiatalok számára, akik Pécs 
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valamelyik középiskolájában szerettek volna tovább tanulni. 

Lehetőségeik korlátozottak voltak, esélyük a középfokon történő 

továbbtanulásra egy nagyvárosi gimnáziumba kevés, és bekerülésük 

után az új környezet (lakóhely és iskola) megnehezítette 

mindennapjaikat, félelmeik, csalódásaik, küzdelmeik miatt a 

lemorzsolódás esélye nagyobb volt.  

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 megmutassák nekik a várost, az 

iskola és a kollégium épületét, ahol az elkövetkezendő években 

tanulni és lakni fognak. A Gandhi Gimnázium munkatársai 

(pedagógusok, szociális szakemberek) felajánlották a 7-8. osztályos 

diákok részére, ha pécsi gimnáziumban tanulnak tovább, lakhatnak a 

Gandhi Gimnázium kollégiumában, és onnan járhatnak a pécsi 

középiskolákba. Az első tábor után a következő tanévben a Gandhi 

Gimnáziumban működött egy speciális program azon diákok számára, 

akik a Gandhiba koruknál fogva nem tanulhattak, 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 diákokat, 

elsősorban lakóhelyükről és a szomszédos településekről hátrányos 

helyzetű és/vagy cigány származású diákokat. 

A táborok elsősorban pályaválasztás előtt álló általános iskolás 7. és 8. 

osztályos diákoknak és középiskolásoknak szervezték. De a táborok 

résztvevői között voltak felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok, 

akik példaképként szolgáltak a fiatalabb társaiknak, emellett patronáló 

szerepük volt a táborok megvalósítása során. Az egyetemisták 

táborszervezők és segítők is voltak egyben, de ha problémájuk akadt 

bátran fordulhattak a nevelőkhöz, tanárokhoz.  

A táborok azt segítették elő, hogy létrejöjjön egy inkluzív közösség, 

az Amrita OBK Egyesület tagjaiból. A táborokban projekt szemléletű 

kulturális és szabadidős programokon vehettek részt a fiatalok, a 

tevékenységek hozzájárultak az iskolai tudás bővítéséhez. A táborok 

tematikája, a kiválasztott téma valamilyen módon kapcsolódott a 
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résztvevő diákok iskolai tanulmányaihoz. Az 1993 nyarán 

megvalósuló tábor témája az ókori társadalmak köré szerveződött, 

mivel a középiskola első évfolyamán kötelező tananyag volt, így a 

projektpedagógia módszereivel és az olvasótábor eszközrendszerével 

feldolgozásra került a téma. A táborokban az ismeretbővítés mellet az 

identitás és a tudásátadás is fontos szerepet játszott, a cigányság 

történelme, kultúrája, nyelve kiemelt fontosságú volt a résztvevők 

származása miatt. A fiatalok, akik a táborba érkeztek nagyrészt cigány 

közösségekben nőttek fel, mégis kevés tudással rendelkeztek a cigány 

népességről, ezért a feladatok egy része szorosan kapcsolódott a 

cigányság, mint kisebbség megismeréséhez, ezek a programok 

identitáserősítő jelleggel is bírtak. A megvalósítók a tábor másik fő 

céljaként fogalmazták meg a diákok érdekérvényesítő-, és 

kommunikációs képességének 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. Összesen ebben az időszakban 7 tábor került 

megvalósításra, tematikusan a következők:  

 

1. 1993: Indiánok (két indián törzsre (navajókra és sziúkra) 

osztották a tábor résztvevőit, akik különböző feladatokkal 

készültek a másik csoport számára, emellett a tábor 

programjában szerepeltek előadások, nyelvtanulás, közösségi 

és szabadidős programok) 

2. 1994: Cigányság (a cigányok vándorútjának felidézésével 

különböző ázsiai kultúrköröket jelenített meg a résztvevőkből 

szerveződő négy csapat. A csapatok egy-egy nap 

megszervezéséért voltak felelősek, mely napok tematikájában 

kötelező elemként szerepeltek a délelőtti előadások – 

meghívott szakemberek – a témával kapcsolatban, a 

nyelvtanulás, és a délutáni szabadidős programok),  
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3. 1995: Ókori államok és népek az ókori államok és népek 

(táborlakók kötelező irodalmak megismerését követően 

színdarabok formájában mutatták az ókori államokat 

egymásnak) 

4. 1996: A millecentenáriumhoz kapcsolódva a magyarországi 

kisebbségek történelmét, szokásait és kultúráját feldolgozó 

csapatok közelebbről megismerhették a román, horvát, szerb, 

zsidó, szlovák, német, bosnyák és cigány csoportokat. 

5. 1997: Emberi jogok az emberi jogokért folytatott küzdelmek 

fontos történelmi személyiségei és eseményei szolgáltak 

keretként (a diákok nyolc csoportba voltak osztva: 

Kleisztenész, Marat, Majakovszij, Martin Luter King, 

Wallenberg, Meidzsi, Gandhi, Mandela) 

6. 1998:  „Az én koromban” című olvasótábor, 

7. 1999: tőzsdére és részvénytársaságokra osztották fel a 

táborlakókat. 

 

 

A tábor előkészületei 

 

A táborokat az Amrita OBK Egyesület munkatársai és diák tagjai 

szervezték önkéntesek bevonásával. Első körben pénzügyi támogatást 

kellett biztosítani a táborhoz, majd kezdődhetett a szakmai 

megvalósítás. 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 vettek, a feladatokat az Egyesület 

által kiadott diáklapban a Csodalámpában találták meg a táborba 

jelentkezők.   

A tavaszi időszakban jelentek meg a tábori jelentkezéshez köthető 

feladatok a Csodalámpa című diáklapban, amit postai úton küldtek el 
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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. Az első napon 

csoportfejlesztő játékokat játszottak. Felosztották a résztvevőket 

csapatokra és megbeszélték a csoportok beosztását, hogy az adott 

csoport melyik nap megszervezéséért fogja a felelősséget vállalni. A 

tábor felénél mindig sportnapon vagy kiránduláson vehettek részt a 

jelenlévők. A program utolsó napja az összesítésről, a tábori élmények 

feldolgozásáról szólt, melyek keretében a fiatalok különféle feladatok 

segítségével visszaemlékeztek a hét eseményeire, értékelték, 

reflektáltak, lezárták. 

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 tematikájában 

illesztve , meghívott előadók, nyelvtanulás, választott téma alapján 

kiscsoportos foglalkozás 

Ebéd – adott nap megszervezéséért felelős csoport közreműködésével 

Szabadidős programok: szabadon választható tevékenységek (pl. 

strand, városnézés, kézműves foglalkozás, sportfoglalkozások, 

tánctanulás, stb.) 

Uzsonna  adott nap megszervezéséért felelős csoport 
közreműködésével 
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Felkészülés a csoportoknak: az adott nap megszervezéséért felelős 

csoport feladatokat tervezett, talált ki, melyek megoldása komplex 

felkészülést igényelt a csoportok számára. Például a feladatok között 

szerepelt: adott téma alapján színházi előadás bemutatása, különböző 

zenei előadások, kvíz játék, közös produkciók, stb. A felkészülés 

során a csoportok kitalálták, megtervezték és előkészítették a 

feladathoz szükséges kellékeket, eszközöket és szerepeket. Az együtt 

gondolkodás, a közös munka volt mindennek az alapja. A tábor 

alkalmat nyújtott arra, hogy játékos formában próbára tegyék a 

nyolcadikosokat: hogyan reagálnak számukra ismeretlen feladatokra, 

együttműködési helyzetekre. 

Vacsora  adott nap megszervezéséért felelős csoport 
közreműködésével 

Csoportvetélkedők – a napot szervező csoport vezénylésével a 

csoportok bemutatták feladatmegoldásaikat, előadásaikat a több 

csoporttag számára – az információk közvetítésén túl fontos szerepe 

volt a díszleteknek, jelmezeknek, kreatív ötleteknek és a humornak, 

mely a legfontosabb történelmi témák esetén is jelen volt az 

előadásokban. A csoportok versenyhelyzetben voltak, de valójában 

mindenki győztes volt, mert minden helyezett kapott apróbb 

ajándékot. 

Nap zárás 

A táborok heti programjában mindig szerepeltek kirándulások, 

közösségi programok, csoportvetélkedők, melyek szervezésében az 

Amrita munkatársai, önkéntesek (különböző szakterületről érkező 

felnőttek) vettek részt. A programok közül kiemelkedő 

népszerűségnek örvendett az ún. Tortúra program, mely egy késő esti 

csoportvetélkedő volt, ahol a csoportok különböző feladatokat kaptak, 

melyek megoldását csak közösen, együttműködve, környezetük 

bevonásával tudták elérni. E feladatok komplexitását jellemezte, hogy 

egy adott útvonalon haladva a résztvevők feladatokat teljesítettek, s a 

végén a csoportok feladatmegoldásait értékelve lettek győztesek, 

természetesen minden csoport kapott ajándékot, de a legnagyobb 

eredménye a programnak az együttlét, a közös munka és a közös 

élmények voltak. (Gergye, Laboda, Pápai, 2015) 
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Projektpedagógia a táborokban 

 

A Nádasdi Mária által megfogalmazott projektoktatási kritériumok 

mentén haladva, minden egyes ponthoz idézeteket beemelve a 

mélyinterjúkból. Az idézett gondolatok bizonyítékul szolgálnak arra, 

hogy maguk az egykori részt vevő diákok visszaemlékezései is a 

projekt oktatás szemléletét hordozzák magukban, ami attól hiteles, 

hogy az egykori diákok nem voltak (talán most sem mindenki van) 

tisztában azzal, hogy projektoktatás részeseiként vettek részt a 

csoportfeladatokban, és mégis azok az elemek fogalmazódtak meg 

bennük a mélyinterjúk kapcsán, amik egyértelműen alátámasztják 

feltételezésünket. 

 

A projekt indítása: definiálása, megtervezése a következő szakasz. A 

pedagógiai projekt tervezésekor e szakasz eredménye a téma pontos 

rögzítése, a kapcsolódó felelős személyek és a globális időtartam, 

valamint a munka közös szabályainak meghatározása. A projektindítás 

e szakaszában van szükség a projektmunka alapszabályainak 

tisztázására, rögzítésére.  

A tervezőmunka a projekthez kapcsolódóan a célokból indul ki, s az 

azokhoz vezető tennivalókra, utakra, feladatokra terjed ki, 

személyekhez, időtartamhoz kapcsolódó pontossággal. A tervezési 

fázisban kell meggondolni azt és döntést hozni arról, hogy a projekt 

milyen szervezeti keretek, formák, szervezési módok, anyagi 

körülmények között valósuljon meg.  

A projekt végrehajtása: a projektmunka sajátossága a diákok 

önállósága. A téma feldolgozásának folyamata egyéni és csoportos 

(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. Lecsót készítettel és hát ilyen megható volt az egész hogy 

tartozni valahová. Hogy ehhez a közösséghez tartozok én is, én is 
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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 prezentáció és az 

értékelés.   

A prezentáció a diákok számára önmaguk megmutatásának nagyszerű 

lehetősége, eltér a megszokott iskolai szereplésektől. A tanuló azzal 

foglalkozhatott, amit választott; olyan szociális kapcsolatban vagy 

éppen egyedül tevékenykedett, amire vágyott; olyan területen és úgy 

vállalhat szerepet, amelyben 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 beváláshoz 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 mindenki másik is, amit elő kellett adni esténként 

közönségnek 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 történő 

folytatása. A nyári táborok játékos keretein belül a diákok aktív 

részvételével évről évre egy-egy kultúrtörténeti témakör közös 

végiggondolása, csapatonkénti feldolgozása, „eljátszása” történt.  

„Nyáron megint kell ilyen tábort szervezni, ahova meg kell hívni a 

gyerekeket. Egyrészt sok olyan gyerek volt, aki még nem volt táborba, 

nem volt a Balatonnál, meg semmi.” B. I.  
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2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon 

a valóságos helyzetekhez. 

 

„ Nem kellett fizessünk. Mindent álltak. Mindent álltak, tehát az 

utazást, az étkezést, a szállást, sőt amikor csoportvezető 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, dolgoztam 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 farmernadrágra 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 eljönnék 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 cigányként 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 

családtagjához bemutatni.” P. R. 

 

3. Adjon módot individualizált munkára. 

 

„Bárki tényleg hozzátehette, amit akart, bárki kibontakozhatott.” H. 

ZS.  
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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 megvolt még bennünk az motiváltság, amit még akkor ők 

szítottak bennünk. Ha kapunk egy feladatot, amit el kell végeznünk, 

akkor azt teljes erő bedobással és komolysággal 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 

megváltoztatására vonatkozzék. 

 

 „Meghívtuk őket, mert azt hiszem a tábornak a témája 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 mondták nekem, 

én nem tudtam 2 szót olaszul, mondták nekem, hogy hát akkor miért 

nem megyek el Olaszországba, mondtam nekik, hogy na, jó. Akkor 

megyek. ÉS akkor elmentem velük egy hónapra, vendégül láttak, a 

saját házukba vittek. Vittek engem erre-arra megmutatták Rómát, 

Róma melletti környékeket. Hát ott voltam egy hónapig, és olasz 

nyelvtanfolyamot, intenzív nyelvtanfolyamot tartottak nekem.” O. I. 

 

„Együtt töltünk egy kis időt a táborban, és itt ilyen mélyebb 

barátságok szövődtek, amikor teljesen… hogy mondjam mindenféle 

olyan…nem tesit…lelki problémánkat meg tudtuk egymással osztani. 
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Vagy akár azt hogy most mit tudom én hány kiló vagyok és ez nekem 

milyen lelki problémát okoz, vagy azt hogy milyen iskolába 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 

válaszokat 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. 

 

8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző 

kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgozzanak 

együtt. 

 

„Tényleg nem tudok, pörgés volt, programok voltak, mindig volt 

valami téma, rengeteg marhaság, ökörködés volt, sokat röhögtünk, 

közben dolgoztam, mindig volt egy meghívott vendég, volt egy 

komolyabb szakmai 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 fényképeket 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.  
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10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó 

funkcióba. 

 

A nyári táborokon felszabadultan érezhették magukat a gyerekek, 

ugyanis nem iskolai kereteken belül tanulhattak különböző történelmi 

korokról úgy, hogy bele is élhették magukat a történetekbe, el is 

játszhatták a kötelező olvasmányokat színdarabokban, melyeket ők 

maguk írtak és rendeztek az olvasmányok és a történelmi korok 

ismeretében. 

 „Nagyon jó programok voltak, amiket a mai napig nem tudok 

elfelejteni, nagyon jó programokat szerveztek, akkor a társaság, hogy 

megismerhettem olyan embereket, akikkel a mai napig is tartom a 

kapcsolatot.” T. ZS.  

„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 napfogyatkozás. Volt egy mérnök csoport, akik pont ezt a napot 

kérték tehát tulajdonképpen ők rendezték nekünk a napfogyatkozást, 

ha úgy tetszik, úgyhogy volt kísérő 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 ilyen napszemüvegeket 

osztogattunk és hát különb programszámok jöttek létre.” O. A.  

 

11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak 

legyenek. 

„Ez csak úgy random módon össze hozott társaságnál nem működne 

így, nekünk közös múltunk volt, egy közös alapélményünk a közös 

munkának ilyen messzire kinyúló hatása, hogy bármikor, ha 

összeverődik a csoport, pedig lehet, hogy nem is voltunk közös 

táborokban, 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 fiataloknak, nekik is hát ők is 
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csak emberek és azért tök jó volt az is, hogy esténként bármikor oda 

fordulhattak hozzád és végig hallgattátok egymást, tanácsot adtatok 

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 megszervezése, a 

témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és 

bemutatása a gyerekek valódi önálló tevékenységén alapul. 

A projektoktatás a nyílt oktatás klasszikus változata. 

„Ilyen 6-7 csoportban zajlott az olvasó tábor, és attól függően, hogy 

kinek mi volt a csoportfoglalkozás, attól függően mindenki felelős 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 csoportban az újságíró csoport volt az aki a tábori újságot 

szerkesztette, 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 engemet is elhívtak, 

mint olyan diák, aki jelentkezett a Gandhiba, de nem kerülhetett be a 

Gandhiba, és akkor a Kodályba került. 

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 hogy is néz ki a Gandhi.” B. I. 

A rendszerváltás után nem sokkal jött létre az a kezdeményezés, 

melynek keretein belül kisfalvakban élő, hátrányos helyzetű és/vagy 
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cigány származású tehetséges diákokat próbáltak kortárs segítő 

csoportként segíteni, összekovácsolni.
60

  

Valóban hátrányos helyzetű és/vagy cigány származású gyerekeket 

vontak be a programokba 

A táborban játszva elsajátított kulturális javakat felhasználva 

pótolhatták a gyerekek a korábbi hiányosságaikat, ugyanakkor 

tudatosan őrizhették, ápolhatták identitásukat. 

Minden diák lemaradásban volt az átlagos gimnazistákhoz képest: 

idegennyelvtudás, úszni tudás, általában a városban művelhető 

sportok ismerete, olvasottság, különböző szituációkban tanúsítandó 

megfelelő viselkedésforma, filmes műveltség, városi, ifjúsági divatok, 

egyenjogú férfi és női szerepek, korszerű táplálkozás, polgári háztartás 

tárgyainak értékelése. Ezen ismeretek megszerzése természetesen 

hosszú folyamat, amely az érettségivel sem zárul le. Mégis az ott 

dolgozó pedagógusok úgy gondolják, hogy az egész középiskolai 

pályafutás jó hangulatát, végső soron sikerességét alapozhatja meg, ha 

néhány területen már eleve „versenyképes” szintről indíthatják 

tanulóinkat. (DerdákKeczerVarga, 1995) 
 

 

Befejezés 

 

Az Amrita OBK Egyesület segítséget nyújtott a hátrányos helyzetű 

cigány fiataloknak. 2015. januárjában szervezett Amrita találkozón a 

rég nem látott Amrita tagok (korábbi diákok) egymás között felidézett 

történetei között a legtöbb a tematikus nyári táborokhoz fűződött. 

Olyan iskolán kívüli program volt egy-egy ilyen nyári tábor, mely a 

legmélyebb, legértékesebb tudások megszerzésére adott lehetőséget, a 

diákok belső motivációit, érdekérvényesítő képességét, önismeretét és 

tudását fejlesztette. Erős közösségépítő szerepe volt a táboroknak. 

Érdekes és elgondolkodtató, hogy a 1990-es években rendezett 

táborok olyan kompetenciák előhívását, fejlesztését szolgálták, 

                                                  
60

 Ezen kezdeményezés az 1993-ban megjelent Nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozásával valósulhatott meg.  
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melyekről a napjainkban született oktatási szakirodalom ír: 

demokráciára nevelés, egyéni tanulás, kooperatív tanulás, csoport 

munka, kommunikáció, stb.  
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Kocsi  Éva – Angyal Magdolna 

Roma gyerekek táplálkozási szokásai  

A társadalmi és szociális helyzetük tükrében 

 

 

Összefoglaló 

 

A vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy a fővárosi roma fiatalok 

küzdenek-e súlyproblémákkal, azon belül a túlsúly vagy az 

alultápláltság dominál-e jellemzően körükben. A vizsgálat eredménye 

szerint a cigány etnikumhoz tartozó gyerekek tápláltsága nem mutat 

összefüggést a társadalmi-szociális helyzetükkel. Bizonyságot nyert, 

hogy az anya iskolázottsága befolyásoló tényezőként hat a gyermeke(i) 

táplálkozásának minőségére, de független a szociális helyzettől. Az 

iskolában étkező gyerekek aránya a szegények között magasabb. A 

vizsgált mintában a roma gyerekek a helytelen táplálkozási szokásaik 

következtében nagyobb arányban küzdenek súlyproblémákkal. 

 

Kulcsszavak: roma, táplálkozás, életmód 

 

 

Bevezetés 

 

Az Egészségügyi Világszervezet együttműködésével meghatározott 

időközönként nemzetközi kutatás zajlik, melynek célja a serdülőkorú 

fiatalok egészségmagatartásának vizsgálata (Health Behaviour in 

School-aged Children, a továbbiakban HBSC). A kutatási program 

során, – amelyben hazánk is részt vesz, – felmérik a fiatalok 

életmódját, az egészségüket befolyásoló szokásaikat, és mindezt a 

családi és iskolai háttér tényezőinek összefüggéseiben vizsgálják. A 

felmérések eredményei tükröt tartanak a társadalom és az 
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egészségfejlesztő tevékenységet végző szakemberek számára arról, 

hogyan alakul a serdülők egészséghez való viszonya, valamint hogyan 

változnak az egészségüket befolyásoló magatartásformák. A HBSC 

felmérései jól demonstrálják a fiatalok életmódjában és 

egészségfelfogásában évről évre bekövetkező változásokat. A 

felmérés lehetővé tesz nemzetközi összehasonlításokat is, amely még 

inkább segít megérteni a helytelen szokások kialakulását és jobb 

rálátást biztosít a pozitív irányú változások kialakításának 

megtervezéséhez. 

 

 

Táplálkozási szokások serdülőkorban 

 

A HBSC-vizsgálatok mellett számos felmérés készült az elmúlt 

években világszerte a gyermekek táplálkozási szokásairól és 

életmódjáról. Ezek a kutatások rámutatnak arra a sajnálatos tényre, 

hogy emelkedik körükben a túlsúlyosak aránya, és ez a probléma 

ráadásul egyre fiatalabb korban jelentkezik. A téma jelentőségét az is 

adja, hogy aki gyermekként elhízott, az felnőttként is többnyire az 

lesz, ezért az egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek számára kiemelt feladatot jelent az egészséges életmódra 

nevelés, ezen belül is a helyes táplálkozási szokások kialakítása, 

valamint a saját testkép helyes megítélése a serdülők körében. Ezzel 

megelőzhető lehetne számos olyan krónikus betegség kialakulása, 

amely hátterében az elhízás áll, mint pl. a szív- és érrendszeri, illetve a 

daganatos betegségek. Komoly problémát jelent, hogy az elhízással 

kapcsolatos egyes betegségek már a tizenévesek körében is 

megjelennek, amely hosszú távon súlyos gondokat okoz mind az 

egészségügy, mind a társadalom számára. 

Ezt a sajnálatos tényt külföldi kutatások is alátámasztják. Az atlantai 

Centers for DiseaseControl and Prevention közelmúltban készített 

felmérése arra irányította rá a figyelmet, hogy az USA-ban az elmúlt 

30 évben megnégyszereződött az elhízott gyermekek száma. Az 5-17 

éves korosztály túlsúlyos gyermekeinek 70%-ánál már kimutathatóak 
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a szív és érrendszeri problémák. (ATLANTAI 

EGÉSZSÉGKÖZPONT,2012: 24/7) 

A kialakult helyzeten csak akkor lehetne hatékonyan változtatni, ha 

pontosan megismernénk azt, hogy miért alakulnak ki a serdülők 

körében ezek a hibás táplálkozási szokások. Vizsgálni kellene ehhez 

azt, hogy milyen szerepe van a kortársaknak, a médiának, illetve 

elsősorban a családnak és az iskolai étkeztetésnek. Melyik ezek közül 

az, amelyik leginkább felelős a szokásaik, életmódjuk rossz irányba 

tereléséért. Érdekes lehet a fiatalok helytelen táplálék-

kiegyensúlyozási elképzelése, vagyis az, hogy szerintük az üres 

kalóriák is beleférhetnek a napi étrendjükbe, ha fogyasztanak mellette 

egészséges táplálékot. Az elmúlt években észrevehető volt a 

táplálkozási szokások változása a fiatalok, mint az újdonságokra 

legfogékonyabb korosztály körében. Saját táplálkozási magatartásuk 

értelmezése szerint az édességek napi, és a „junk food” ételek heti 

fogyasztása, valamint a rendszeres üdítőivás nem káros elemként 

jelentkezett. Számukra teljesen elfogadható volt, hiszen ettek 

zöldséget, gyümölcsöt is, tehát úgy gondolták, hogy a káros hatást 

ezzel semlegesítik, vagyis ezzel megteremtik táplálkozásuk 

egészséges egyensúlyát. Megfigyelhető volt azonban az is, hogy a 

serdülők érdeklődést mutattak ugyanakkor az egészséges ételek és 

életmód iránt, igaz csak akkor, ha a szakemberek megtalálták a 

hozzájuk közelítés megfelelő módját. (PIKÓ-KERESZTES, 2008: 9-15) 

Európa gazdaságilag kevésbé fejlett országaiban szembesülhetünk 

azzal a problémával, hogy élnek csoportok, amelyek gyermekei 

körében az alultápláltság a jellemző. Ez a probléma halmozottan a 

marginalizálódott, főleg etnikai jellegű csoportok gyermekei körében 

figyelhető meg. Ilyen etnikai csoport a cigányság is, amelynek 

létszáma a közép-kelet európai országokban felülreprezentált. Egy 

2010-ben végzett szerbiai felmérés mutatott rá arra, hogy a roma 

telepeken élő gyerekek sokkal fejletlenebbek, soványabbak voltak a 

többségi lakosság gyerekeinél. Más közép-kelet európai országban is 

hasonló eredményre jutottak, így Románia, Csehország és 

Magyarország roma közösségeinek gyermekei körében végzett 

vizsgálatok alkalmával.  A roma gyermekek alultápláltságában nagy 
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szerepet játszott a családok anyagi helyzete, hiszen ezen családok 

többsége nagyon rossz körülmények között élt. A szegényebb 

családokban a szülők iskolázottsága jóval alacsonyabb volt, az 

egészséges életmódot célzó, táplálkozással kapcsolatos ismereteik is 

jóval az átlag alatt maradtak. Érdekes tényként jelentkezett az is, hogy 

míg a gyerekek soványak, addig a felnőtt romák túlsúlyosak voltak. A 

vizsgálat rámutatott arra is, hogy a romák és a többségi lakosság közti 

társadalmi-szociális egyenlőtlenségek számot tevőek. A megoldás 

kulcsát a szerzők szerint a felzárkóztatás és az oktatás jelenthetné, 

amely a különbségek csökkentésén túl nemcsak a romák számára 

bírna fontossággal, hanem az egész társadalomra is pozitív hatást 

gyakorolhatna. 

(JANEVIC-PETROVIC-BJELIC-KUBERA,2010 10:509) 

Bár hasonló adatok láttak napvilágot hazánkban is, mégis elmondható, 

hogy a problémakört kettősség jellemzi. Az OECD magyarországi 

eredményei alapján 2012-ben minden negyedik gyermek túlsúlyos 

volt. (HANK,2013) Mindezekkel párhuzamosan – a 

Gyermekétkeztetési Alapítvány online felmérése szerint – hazánkban 

mintegy 30-40 ezer gyermek éhezik, további tízezer nem jut megfelelő 

minőségű táplálékhoz. Sok gyermek csak az iskolai étkezései 

alkalmával fogyaszt meleg ételt, és jelentős számban vannak azok a 

gyermekek, akik csak akkor esznek bármit, ha az iskolában 

hozzájuthatnak.(GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY 

VILLÁMKUTATÁS, 2013) 

Szegénység és kirekesztettség – létező fogalmak. Az ilyen sorsú 

családokban a gyerekek helyzete rendkívül nehéz, még akkor is, ha a 

birtokukban van az egészséges életmód és táplálkozás módjának 

ismerete, a megvalósítás komoly akadályokba ütközik, hiszen ezt az 

életmódot döntően a család jövedelmi helyzete határozza meg. A 

következő befolyásoló tényező a szülők iskolai végzettségével 

összefüggésben álló gondolkodásmód, azaz azoknak a szokásoknak és 

normáknak a léte vagy nem léte, amelyeket egymásra örökíthetnek 

majd a nemzedékek. 

Sok cigány családnál ma is alapvető szempont az, hogy a gyereket 

minél előbb hazavigyék az anyák az iskolából, és otthon ebédeltessék 
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meg őket. Ahol szükséges és lehetséges, ott az anya is dolgozik, de ha 

teheti, négy órás állást vállal, hogy ebédet főzhessen a gyermekeinek. 

(BÉKÉSI 2008: 662-686) 

 

 

A fizikai aktivitás jelentősége serdülőkorban 

 

A táplálkozás mellett a fizikai aktivitás is fontos az egészséges 

életmód megteremtésben, ugyanis a rendszeres mozgás fokozza a 

szervezet teljesítőképességét, a szellemi frissességet, továbbá segít a 

krónikus betegségek kialakulásának megelőzésében is. 

A mai fiatalokra nem jellemző a rendszeres testmozgás, sokkal 

szívesebben töltik szabadidejüket a televízió vagy a számítógép előtt 

ülve. Természetesen az iskola egészségmagatartás formáló 

tevékenysége mellett nem elhanyagolható a családi háttér és a 

kortársbefolyás sem. A serdülőkre már sokkal inkább a külső hatások, 

a barátok és a makro-környezet hat. Ekkor a fiatal 

egészségmagatartása kedvezőtlen irányba változhat. Míg a társaik 

között rászokhat a dohányzásra és/vagy az alkoholfogyasztásra, addig 

a táplálkozás terén a szülői háttér továbbra is erős hatást gyakorol, bár 

a fiatalok ekkor már egyre inkább igyekeznek kihúzni magukat a 

hétköznapi közös étkezéseken való részvételből. Ugyanakkor a 

családok anyagi helyzetétől nagymértékben függhet az otthoni étkezés 

mennyisége és minősége. Az egészséges táplálkozásra való rávezetést 

a két nem esetében más-más módon kell megközelíteni, hiszen a 

táplálkozással kapcsolatos autonómiájuk, gondolkodásuk is más, 

illetve különböző társas hatások befolyásolják őket. (PIKÓ-

KERESZTES, 2008:149-164) 

A felmérések eredményei igazolják azt is, hogy a fiatalok egyre 

kevesebbet sportolnak, szabadidős tevékenységeik mozgásszegény 

elfoglaltságokból állnak. Ez a tény is felelős tehát a túlsúlyos 

gyermekek számának emelkedésért. 
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Roma nevelés és iskolázottság, változások a jelenben 

 

A többségi társadalomban élő sztereotip vélemény, hogy a cigányok 

rosszul nevelik a gyermekeiket. Ezt a nevelésszociológusok 

tudományos érvekkel cáfolják rámutatva arra, hogy a cigány családok 

nevelési módszerei más követelményrendszeren alapulnak, vagyis 

eltérnek a többségi társadalom családjaiétól. Nincs szigorú napirend, 

az étkezések is egyénre szabottabbak. A roma gyereket soha nem 

kényszerítik semmire. A gyerekek inkább a szülőkre hallgatnak, mint 

az iskolára, hisz ott szigorú szabályok vannak, ami a szabadsághoz 

szokott gyermekek számára gyakran terhet jelent. Családjaikon belül 

az anya szava a döntő, ő vezeti a háztartást, ő foglalkozik a 

gyermekekkel, bár jellemzően a közösség neveli a fiatalokat. 

(FORRAY 2003: 181-186) 

Az iskolázottság foka nagymértékben befolyásolja az életmódot, a 

szokásokat, illetve a változtatás képességét. Forray kutatásai azt a 

tényt támasztják alá, hogy a romák tanulási kedve egyre inkább nő, és 

a mai fiatalok között egyre kevesebb az, aki nem végzi el a nyolc 

osztályt. Jellemző körükben valamely szakma megszerzése, ami 

javíthatja az elhelyezkedés lehetőségét. Budapesti viszonylatban ez 

jobb arányokat mutat, mint vidéken. (FORRAY 2005: 60-74). A több 

tanulás, a több ismeret maga után vonja az életmód változását a roma 

csoportok tagjainak körében, tudatosabbá válhatnak az egészségük 

megőrzése terén is, ezzel javulhat a cigány emberek általános 

egészségi állapota. (FORRAY 2013: 177-186) 

 

A vizsgálat főbb célkitűzései 

 

A vizsgálat a hazai roma/cigány kisebbség gyermekeinek életmódjára, 

táplálkozására összpontosított, és arra kereste a választ, hogy 

napjainkban is érvényes-e az a megállapítás, hogy a roma gyermekek 

többsége inkább alultáplált, mint túlsúlyos, vagy már közöttük is 

inkább – a világszerte problémát jelentő – üres kalóriák fogyasztása 

került túlsúlyba. Mivel a vizsgálat a fővárosban élő roma kisebbség 
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serdülőkorú fiataljaira koncentrált, kérdésként merült fel az is, hogy a 

családok őrzik-e még a hagyományaikat, vagy már teljesen hasonultak 

a többségi társadalom szokásaihoz a táplálkozás terén. Kérdés volt az 

is, hogy ez hogyan jelenik meg a 10-18 éves roma gyermekek 

táplálkozási szokásaiban, hiszen ez a korosztály az, aki nagyon élesen 

és gyorsan képes reagálni a környezet változásaira, illetve a leginkább 

befolyásolható bizonyos szokások kialakítása terén. A fővárosban 

sokkal inkább van lehetőségük elcsábulni a gyorséttermek, az iskolai 

büfék sokszor kevésbé egészséges, ám számukra vonzó választéka 

irányába, vagy a szupermarketek óriási kínálatát keresve. Mindezek 

mellett ugyanakkor rengeteg információt kapnak a gyerekek az iskolai 

egészségnevelési órákon az egészséges életmódról és a helyes 

táplálkozásról. 

A téma szerteágazó volta további számos kérdést is felvetett: a 

cigány/roma családok egyáltalán mennyi információval rendelkeznek 

az egészséges életmódról, ezen belül elsősorban a helyes 

táplálkozásról, igénylik-e az egészséges ételeket, illetve milyen 

mértékű körükben az egészségtelen és az elhízásért felelős 

élelmiszerek bevitele? Továbbá az anyák iskolai végzettsége 

meghatározó lehet-e a gyermekeik étkezésével összefüggésben, 

figyelnek-e a gyermekeik rendszeres gyümölcs- és 

zöldségfogyasztására, rendszeresen kerül-e meleg étel otthon az 

asztalra, vagy a gyerekek hétköznap csakis az iskolai menzán 

juthatnak megfelelő élelemhez? Tény az, hogy a családok anyagi 

helyzetével szorosan összefügghet az asztalra kerülő ételek 

mennyisége és minősége. Számos tanulmány szerint a 10-18 éves 

fiatalok, ha tehetik, inkább a gyorséttermekben, gyorsbüfékben 

étkeznek, és szívesen részesítik előnyben az édességeket és a cukros 

üdítőket. Ennek oka lehet a divat, hiszen a média folyamatosan 

sugallja ezt számukra, de oka lehet az is, hogy a közétkeztetés 

színvonala ma még sok helyen hagy kívánnivalót maga után mind az 

ízek, mind az egészséges ételek terén. A vizsgálat arra is választ 

keresett, hogyha egy család anyagi háttere stabilizálódott, akkor 

változtak-e ezzel együtt az étkezési szokásai – ellentétben azokkal a 
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családokkal, akik súlyos jövedelmi problémákkal küzdöttek? Jelentős 

volt-e a különbség a gyermekek táplálkozását illetően? 

 

 

A vizsgálat eredményei 

 

Ez a vizsgálat Budapest több kerületében készült serdülőkorú 10-18 

év közötti cigány/roma fiatalok körében kérdőíves módszer 

segítségével. A saját készítésű kérdőív a táplálkozási szokásokat 

érintő kérdéseken túlmenően szabadidős szokásokra irányuló 

kérdéseket is tartalmazott, valamint kitért etnikai és antropometriai 

vonatkozású információkra is. A vizsgálatban olyan fiatalok vettek 

részt, akik magukat cigánynak/romának vallották. A kérdőív 

többségében zárt és félig zárt kérdésekből állt. A testsúlyra és 

testmagasságra vonatkozó adatokat a gyerekek adták meg, így azok 

pontossága természetesen nem garantálható, csak megközelítő értékű 

lehet. A statisztikai elemzések az SPSS Statistics 20 programmal, a 

leíró statisztika Khi-négyzet és T-próba alkalmazásával készültek. 

A vizsgálatban 110 cigány/roma gyermek vett részt, 62 fiú és 48 

leány. A megkérdezett fiatalok szüleinek nagyobb része dolgozott a 

vizsgálat ideje alatt, tehát rendszeres jövedelemmel rendelkezett, de a 

kereseteik alacsonyak voltak, ezért sokan éltek a létminimum alatt. A 

gyermekek döntően teljes családban éltek, sőt jellemző volt körükben 

a nagycsalád. A lakáskörülményeiket általában jónak mondták a 

serdülők, a gyerekek közel fele saját szobával rendelkezett. 

A gyerekek testtömeg-indexének (BMI) vizsgálata alapján 

elmondható, hogy többségük a normál kategóriába tartozott. Hasonló 

arányban fordultak elő alultáplált fiatalok, mint az azonos korcsoportú 

hazai célpopulációt vizsgáló HBSC kutatás során, amely a teljes 

társadalom serdülőiből merített mintát. Jelen vizsgálatban az 

alultápláltság inkább a fiúk körében volt jellemző, és a cigány/roma 

gyerekek között nagyobb arányban volt túlsúlyos vagy elhízott fiatal. 
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BMI percentilis 

testsúly-kategória 
Vizsgált minta 

HBSC vizsgálat 

mintája 

alultáplált 13,6% 14,1% 

normál 59,1% 70,84% 

túlsúlyos 21,8% 12,5% 

elhízott 5,5% 2,6% 

 

1. táblázat: Testtömeg-index a vizsgált mintában és a 2010-es HBSC 

vizsgálat mintájában 

 

A vizsgált cigány/roma serdülők tápláltsági állapota nem mutatott 

összefüggést a szociális helyzetükkel (p>0,65), mert a súlyosan 

alultáplált fiatalok nem a legszegényebb rétegből kerültek ki, és 

elhízott fiatalok sem csak a jómódú családok gyermekei között 

fordultak kizárólagosan elő. 

A naponta reggelizők 70%-os aránya jobb eredményt mutatott, mint 

az országos átlag. A fiúk és a lányok csoportja között azonban nem 

volt különbség e tekintetben. A fő étkezésnek inkább a vacsora 

bizonyult, mert a megkérdezettek 84,5 %-a minden nap vacsorázott, 

míg ebédet a fiataloknak csak a fele fogyasztott napi rendszerességgel. 

Jó aránynak bizonyult a naponta meleg ételt fogyasztók száma is 

(85,5%). A napi étkezések száma arányában független volt a család 

anyagi helyzetétől. A vizsgált gyerekek fele jellemzően otthon 

ebédelt, így az a feltételezés, miszerint a mélyszegénységben élő 

cigány/roma gyerekeknek sokszor csak az iskolai menza biztosítja a 

napi étkezés lehetőségét, a vizsgált mintára csak részben volt igaz. A 

gyerekeknek csak harmada ebédelt az iskolában, és ők sem a 

mélyszegénységben élő családokból kerültek ki. A vizsgálat szerint a 

nyolc osztályt végzett anyák gyermekei vették inkább igénybe a 

menzai étkeztetést (38,5%). Az alacsonyabb iskolai végzettségű 

szülők általában alacsonyabb jövedelemhez is jutnak, mint a 

szakképzettek, vagyis közvetve igaz az, hogy a kisebb jövedelmű 

családok gyermekei többségében az iskolai menzán étkeztek. 

A napjainkban divatos gyorséttermeket a család jövedelmi helyzetétől 

függetlenül közel hasonló arányban látogatták a cigány/roma fiatalok, 
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és a gyorséttermek látogatási gyakorisága, valamint a jövedelmi 

kategóriák tekintetében sem volt jelentős különbség a vizsgált 

csoportok tagjai között. Érdekes tény, hogy a nyolc általánost végzett 

anyák gyermekei szignifikánsan gyakrabban fogyasztottak ezen 

vendéglátóipari egységek kínálatából (p<0,05). Feltételezhető, hogy a 

rosszabb anyagi körülmények között élő gyerekek körében a 

presztízsfogyasztás dominált, hiszen ezek a serdülők gyakrabban 

költötték a kapott zsebpénzüket édességre és gyorséttermi ételekre.  

A vizsgálatban résztvevő cigány/roma fiatalok nagyobb arányban 

fogyasztottak napi rendszerességgel zöldséget és gyümölcsöt, és 

arányaiban kevesebben voltak azok, akik még hetente sem éltek ezen 

egészséges ételek egyikével sem, mint a HBSC vizsgálat célcsoport 

tagjai. 

 

 HBSC Cigány/roma fiatalok 

napi 

fogyasztás 

hetente 

sem 

fogyaszt 

napi 

fogyasztás 

hetente 

sem 

fogyaszt 

zöldség 23,6% 17% 45,5% 8,2% 

gyümölcs 31,1% 13% 40% 10% 

tejtermék 56%  52,7% 5,5% 

 

2. táblázat: Zöldség-, gyümölcs- és tejfogyasztás gyakorisága 

 

A rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztás jelen célcsoportnál is 

inkább a lányokra volt jellemző. Szignifikáns különbség volt 

tapasztalható az alacsonyabb iskolai végzettségű anyák gyermekeinek 

a téli szezonban történő gyümölcsfogyasztása (p<0,001) és tejtermék 

fogyasztása (p<0,004) tekintetében. Ezzel ellentétben nyáron az 

alacsonyabban képzett anyák gyermekei ettek több gyümölcsöt 

naponta, jól példázva az egészséges táplálkozás és az alulképzett 

szülők csekély jövedelme közti összefüggést. Szintén erre utalt az 

egyes élelmiszerfajták fogyasztásának vizsgálata. Az alacsony iskolai 

végzettségű anyák gyermekei közül többen ettek disznóhúst és 
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fehérkenyeret, mint azok a társaik, akiknek az édesanyjuk magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkezett. 

 

Alacsony iskolai 

végzettségű anya 

gyermekének 

fogyasztási aránya 

Élelmiszerfajták 

Magasabb iskolai 

végzettségű anya 

gyermekének 

fogyasztási aránya 

44% sertéshús 35% 

40% baromfihús 59% 

73% fehérkenyér 59% 

21% barna kenyér 36% 

19% tejtermék (p<0,001) 36% 

31% 
téli gyümölcsfogyasztás 

(p<0,004) 
52% 

 

3. táblázat Élelmiszerfajták fogyasztási aránya az anyák 

iskolázottságának tükrében 

 

Jelentősen nagy számban fordult elő a vizsgált cigány/roma fiatalok 

körében az egészségesnek nem minősülő „üres kalóriák” bevitele. A 

vizsgálat adatai azt mutatták, hogy 60%-uk naponta, 82%-uk pedig 

hetente többször is hódolt ezen édes élvezeteknek, ez pedig az 

országos átlagnál jóval magasabb arányt mutatott. Amíg az országos 

vizsgálatban a lányok javára tolódott el a túlzott édességfogyasztás 

mértéke, addig a cigány/roma gyerekek között nem volt e tekintetben 

a nemek között jelentős eltérés. 

 

Az üdítőivás sem mutatott más arányt. Az országos átlaghoz képest 

nagyon magas a rendszeres üdítőfogyasztásuk aránya, a vizsgált 

fiatalok több mint a fele cukros folyadékkal oltotta a szomját napi 

rendszerességgel. 
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4. ábra: A szomjoltást szolgáló italformák fogyasztása a vizsgált 

csoportban 

 

Érdekes eredményt mutatott az energiaitalok fogyasztásának 

kérdésköre. A serdülőkorúakkal foglalkozó pedagógusok és 

egészségügyi szakemberek körében köztudott, hogy az „azonnal 

energiát adó” italok fogyasztása egyre divatosabb a fiatalok között, 

annak ellenére, hogy azoknak számos káros hatása közismert. A 

megkérdezett gyermekek között mindössze hárman vallották 

magukról, hogy még sohasem ittak energiaitalt, míg a többség kisebb-

nagyobb rendszerességgel fogyasztotta azt. Ugyanakkor – a vizsgálat 

eredményei szerint – a serdülők reggel fáradtabbnak érezték magukat 

(50,9%), 58,2%-uk vallotta aktívabbnak magát a délutáni, valamint az 

esti órákban. Feltételezhető, hogy a napközbeni fáradság leküzdésére 

fogyasztották az energiaitalt, mivel azonban este későn kerültek 

ágyba, a kialvatlanság reggeli fáradságot eredményezett. Ez a 

napközbeni fáradság is hozzájárulhatott a – saját bevalláson alapuló – 

gyenge, illetve közepes tanulmányi eredményeikhez. A kapott adatok 

összecsengnek Bekéné és munkatársa által hasonló témában végzett 

kutatási adataival. (BEKÉNÉ-KOVÁCSNÉ 2008: 174-179) 

3. ábra 
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5. ábra: Sportolási gyakoriság a vizsgált csoportban 

 

A cigány/roma fiatalok fizikai aktivitását vizsgálva elmondható, hogy 

63%-uk rendszeresen sportolt, és csupán 15% volt, aki sosem 

élvezhette az ilyen rendszeres testmozgás kellemes hatásait. 

A gyerekek kedvenc tantárgya a testnevelés és a táncóra volt, a 

legjobb osztályzatokat is ezekből a tárgyakból szerezték. A fizikai 

aktivitás és a nemek közti eltérés tekintetében nem volt jelentősebb 

különbség az országos minta eredményeihez képest, azaz a lányok 

kevésbé voltak aktívak a mozgás terén. 

A szabadidő eltöltése is jelentősen befolyásolta a fizikai aktivitásra 

való hajlandóságot, vagyis annak, aki sokat ül a televízió előtt, vagy 

internetezik, kevesebb ideje marad az aktív testmozgásra. 

 

Örvendetes, hogy a vizsgált cigány/roma fiatalok az országos átlagnál 

kevesebb időt töltenek az „ülős” szabadidős tevékenységekkel, de 

még mindig többet, mint amennyit a szabad levegőn, a barátokkal 

vagy esetleg olvasással tölthetnének. Az olvasás országos átlagához 

mérten sajnos nagyon alul maradtak, mindössze 2 fő választotta 

szabadidős tevékenységként az olvasást. 
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 HBSC adatok Cigány/roma fiatalok 

TV és DVD 

filmnézés 
58,2% 38,2% 

PC használat 71,1% 26,4% 

Olvasás 20,4% 1,8% 

 

6. táblázat: Szabadidős tevékenység a serdülők körében 

 

 

 

Konklúzió 

 

A vizsgálatban résztvevő fővárosi cigány/roma gyerekek 

egészségmagatartási és táplálkozási szokásai nem térnek el lényegesen 

a hazai HBSC kutatás során vizsgált, a teljes népesség fiataljaiból 

merített minta célcsoportjának szokásaitól. Elmondható, hogy a 

felmérésben résztvevő cigány/roma fiatalok hasonultak a többségi 

társadalom fiataljainak szokásaihoz, normakövetéséhez, az 

asszimiláció erőteljes hatása megjelenik a cigány/roma fiatalok 

táplálkozási szokásaiban is. A szüleik alacsony képzettsége ugyanúgy 

hátrányosabb helyzetbe kényszeríti őket, mint más országok hasonló 

helyzetű népcsoportjait, és a szülők ezen alulképzettsége jelentősen 

kihat a gyermekek fejlődésre, egészségére. Az ő esetükben az elhízás 

hátterében inkább az üres kalóriák túlzott bevitele állhat, amely 

viszont független a családok anyagi helyzetétől, számukra inkább 

státuszszimbólum értékű a drágának mondható gyorséttermi étkezés, 

illetve az édességek nagymértékű fogyasztása. 

A kapott eredmények rámutatnak arra, melyek azok a területek és 

helyes magatartásformák, amelyeket érdemes tovább erősíteni, és 
melyek azok a káros szokások a cigány/roma fiatalok 

egészségmagatartásában, ahova nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 

egészségfejlesztő szakembereknek az iskolai egészségnevelés során, 

mert a helytelen életmód, helytelen táplálkozási szokások jelentősen 
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kihathatnak az egészségükre, a fejlődésükre és előrevetíthetik 

bizonyos betegségek kialakulásának fokozott veszélyét. 
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Orsós Melinda- Pápai Boglárka  

Múltkutatás az Ormánságban gyerekszemmel 

 

Összefoglalás  
 

Kutatásaink célja, hogy a gilvánfai közösség gyermekeinek 

bevonásával feltárjuk a helyi cigányság múltját, az idősebbek 
személyes élményein alapuló interjúkon keresztül. Az interjúk 

elkészítésében részt vesznek a falu általános iskola alsó és felső 

tagozatos, valamint középiskolás diákjai. 

Kutatásunk módszerének az interjúkészítést választottuk. A gyermekek 

a szakmai vezetők segítségével a saját maguk által összeállított 

kérdéssorokat lekérdezve mélyinterjúkat készítenek a helyi közösség 

idősebb tagjaival. 

Ezeken az interjúkon keresztül megismerhetjük az idősebb helyi cigány 

lakosság tagjainak gyermekkorát, a századelejei mindennapokat, a 

szokásaikat, valamint az elfeledett hagyományos cigány 

foglalkozásokat. 

 

Kulcsszavak: múltkutatás, gyerekek, családfa, cigány közösség 

 

A kvalitatív kutatások egyik alapvető forrása az interjú, azaz 

valamilyen szóban elhangzó szöveg, melyet a kutatott társadalmi 

csoport egy vagy több tagjával, a kutatott társadalmi jelenséget 

megtestesítő szereplőkkel készítünk külön-külön vagy csoportosan, 

különböző technikák segítségével. 

A narratív interjú több évtizedes múltra tekint vissza. Szülőanyja az 

oral history volt, mely az 1920-as évektől kezdődően, erős politikai 

indíttatással forradalmasította a történeti kutatásokat. Új forrást emelt 

be a történészi vizsgálódások fókuszába: az interjút.  
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Módszertanilag kezdetben kevéssé kidolgozott technikákkal arra 

törekedett, hogy a történelem underdogjainak (az indiánoknak, a 

kisebbségeknek, a munkásságnak stb.) - melyekről nem rendelkeztek 

hasonló mennyiségű történeti forrással, mint más társadalmi 

csoportokról - társadalomtörténetét feltárja. Talán az indíttatásból is 

következően az oral history általában máig azoknak a társadalmi 

rétegeknek az élet- és mentalitástörténetét kutatja, melyekről nincs 

társadalomtörténeti tudásunk.  

Az oral history kelet-európai recepciójára is jellemző, hogy olyan 

történelmi eseményeket és társadalmi csoportokat kutat, melyekről 

nincs más hasonló jellegű forrás. Az interjúalanyok így elsősorban - 

akár a strukturált interjúnál - „adatközlők", akiknek az emlékezetén 

(élményeinek felidézésén) keresztül addig ismeretlen történelmi 

események, összefüggések rekonstruálhatók. Ilyen céllal készültek 

monográfiák például az 1956-os forradalom „fehér foltjairól", illetve a 

közép-európai soáról.  

Éppen a módszertani kidolgozatlanság és a történelmi „tények" 

rekonstruálására való törekvés, az „objektív" élettörténet 

előfeltételezése az amúgy gazdag ismeretanyagot szolgáltató oral 

history korlátja. Másfelől azt, hogy a módszer nem reflektál (mert nem 

is kérdése) az emlékezet, az élmény és az egykori esemény közötti 

különbségre, azaz arra a folyamatra, ahogy a szubjektum - tudattalanul 

- a múltjából a „megőrzendőt" az „emlékezetre méltót" kiválasztja. 

Éppen ezért az oral history megújítói - Bartlett immár klasszikus 

művére támaszkodva (Bartlett, 1932) - is elismerik, emlékezetünk úgy 

működik, hogy a korábbi élményeket a jelen perspektívájából 

szelektáljuk, és újra- és újra interpretáljuk, vagyis nem az egykori 

„objektív" valóságot (s végképp nem az igazságot) idézzük fel.  
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Az oral history fenti hiányosságainak meghaladására, a módszer és az 

interjú, mint forrás filozófiai, társadalomelméleti és lingvisztikai 

újraértelmezésére tett kísérletet az 1970-es évektől kezdve az 

élettörténet-kutatás, mely a hermeneutikai esetrekonstrukciós elmélet 

kidolgozásával új keretek között készítette és elemezte az interjúkat. 

Tudatosan kereste a kapcsolatot a személyes és a társadalmi között, 

választ akart találni a nemzedéki váltások és az emlékezet közötti 

kapcsolat kérdésére, a reflexív társadalmak és az élettörténet 

összefüggéseire. A módszer mára szakdiszciplínává vált, és a francia 

és a német szociológián keresztül az angolszász 

társadalomtudományokat is meghódította. 

A biográfiakutatás, lassacskán elszakadva a történeti és 

emlékezetkutatásoktól, elméletileg inkább a filozófiában és az 

irodalomelméletben megújuló narratológiában fedezte fel 

kapcsolódási pontjait (Oevermann, 1979, 1983; Rosenthal, 1986, 

1989; Schütze, 1983).  

A biográfiakutatás a rendszerváltás utáni Kelet-Európában 

szükségszerűen találta meg új kutatási irányait a politikai és 

társadalmi átmenet, a közelmúlt élettörténeti rekonstrukciója, az 

identitáspolitika témáiban (Breckner-Kalekin-Fischman-Miethe, 

2000). E módszer szerint élettörténet, emlékezés és identitás 

(önbemutatás) egymással szorosan összefonódó fogalmak. 

Az oevermanni objektív hermeneutikán alapuló és Schütze, majd 

Rosenthal által kidolgozott narratív élettörténeti interjúkat készítő és 

az abban nyert szöveg hermeneutikai eset rekonstrukciójával dolgozó 

módszer alapgondolata, hogy ha olyan interjút készítünk, melyben az 

életrajzi elbeszélő maga strukturálhatja élettörténetének elbeszélését, 

akkor a keletkező szöveg egyszerre hordozza a felidézett múlt 
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emlékeit és a jelen perspektíváját is. „Ha az életrajzi elbeszélést olyan 

társadalmi konstrukciónak fogjuk fel, amely egyszerre foglalja 

magában a társadalmi valóságot és az alany élményvilágát, azzal a 

kérdéssel kell szembenéznünk: miképpen rekonstruálhatunk egy olyan 

társadalmi struktúrát, amely az élettörténeti tapasztalatok és a 

társadalmilag meghatározott sémák interakciója során újra és újra 

megfogalmazást nyer, és eközben meg is változik." (Rosenthal, 1995)  

Az interjús helyzetben keletkező szöveg alapja a „világot 

megtapasztaló léten" nyugvó átfogó életrajzi konstrukció. Az életrajzi 

konstrukció, bár folytonos változásban van, mégis stabil szerkezet. A 

szöveg létrehozása folyamán a háttérben láthatatlanul meghúzódva 

kezeskedik azért, hogy a pillanatban és a pillanatnyi interjúzás révén 

keletkező szöveg ne legyen véletlenszerű, önkényes. A bemutatandó 

epizódok kiválasztását a pillanatra, a helyzetre is reflektálva ez az 

átfogó szerkezet határozza meg. 

Általában akkor készítünk élettörténeti interjúkat, ha egy társadalmi 

jelenség individuális reprezentációját, szubjektív megélését; 

személyes és csoportos identitást; társadalmi emlékezetet kutatunk. 

Ez a technika is rendkívül érzékeny az interjúkészítési módszer 

következetes betartására, azaz olyan interjús környezet kialakítására, 

mely kedvez az élettörténeti elbeszélésnek; az interjú személyére, 

professzionális felkészítésére; a szöveghű interjúleírásra, amely az 

elemzés alapját adja; az időkeretekre, hiszen szokatlanul részletes 

elemzést, s ehhez alapos interdiszciplináris felkészültséget követel (az 

interakcionalista szociológia, társadalomlélektan, pszicholingvisztika 

mellett a pszichoanalízis és az irodalomtudomány köréből is).   
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Az interjú 

Az interjú két részre bomlik. Az első az élettörténeti nagyelbeszélés, 

más szóval főnarratíva. Ebben a részben elbeszélőnk szabadon meséli 

élettörténetét, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben mind jobban 

segítsük, lehetőleg nem verbális eszközökkel, hanem figyelmünkkel, 

buzdító tekintetünkkel, azaz az elbeszélés együtt érző, ám néma 

követésével (Schütze, 1983). A főnarratíva magától zárul le, s 

rendszerint jól felismerhető módon: elbeszélőnk annyit mond, hogy 

például „hát ez volt az élettörténetem"; „hát egyelőre ennyi, 

kérdezzen".  

A második szakaszt a narratív utánakérdezés szakaszának nevezzük. 

A narratív utánakérdezés elsődleges célja az, hogy bizonyos 

életszakaszokról hosszabb és részletesebb elbeszéléseket nyerjünk, 

mint amilyeneket a főnarratívában kaptunk.  

A kutatás 

 

A Gilvánfa környék aprótelepüléseinek közelmúltját feltáró 

foglalkozásokat a 2005/2006-os tanévben kezdte el Heindl Péter 

történelemtanár a magyarmecskei általános iskola diákjaival. Az első 

négy évben a Szent Márton Caritas Alapítvány szervezésében zajlottak a 

foglalkozások a magyarmecskei általános iskolával folytatott 

együttműködés keretei között. A második négy évben – a helyi diákok 

középiskolai végzettséghez juttatásának segítését kitűző gilvánfai 

tanodaprogram beindulása óta – a  Számá dă noj! Egyesület keretei 

között, a gilvánfai tanodában folynak a foglalkozások.  

A 2005/2006-os tanévben az akkori 8. osztályos gyerekekkel a 

magyarmecskei iskolában azt kezdtük kutatni, hogy az öregek Mecskén, 

és a környező falvakban mire emlékeznek a negyven-ötven-hatvan-

hetven évvel ezelőtti, vagy még régebbi eseményekből. Az ő 

elbeszéléseiken keresztül akartuk megismerni a XX. század második 
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felének történelmét. A gyerekek nagyon élvezték a kutatási módszert: 

fényképezőgépet és diktafont vittünk magunkkal és ők csinálták a 

felvételeket. Jártuk a környező falvakat, beszélgettünk sok mindenkivel 

és sok tárgyi emlékről is fényképeket készítettünk. Aztán az iskolában 

megbeszéltük a tapasztaltakat, feldolgoztuk az eseményeket. 

A 2007/2008-as tanévben Magyarmecske egykori zsidó közössége 

múltjának feltárásával folytattuk a múltkutató programot. A kiindulópont 

egy családi albumból váratlanul előkerült fénykép volt:  a tizenéves Lilit 

ábrázolta, aki 1944-ben –  a többi zsidó lakossal  együtt – nyomtalanul  

eltűnt a faluból.  A nyolcadikosokkal kiterjedt nyomozásba kezdtünk. 

Egyre több mozaikdarabkát tudtunk egymás mellé illeszteni, és több mint 

hatvan év múltán, lassan kezd kirajzolódni előttünk egy szinte teljesen 

elfeledett közösség múltja. A programot egy nagyszabású kiállítás-

megnyitóval és a holokauszt eseményeit rögzítő emléktábla felavatásával 

zártuk a magyarmecskei iskolában. 

A következő tanévekben a múltkutatás központja áthelyeződött a 

gilvánfai tanodába. Továbbfolytattuk a mecskei zsidó közösség múltjának 

kutatását, de azt kibővítettük a környék más, a közelmúlt történelme 

során nehéz sorsfordulókon keresztüljutott közösség életének feltárásával 

is. Így kezdtünk el foglalkozni a gilvánfai beás cigányok, a magyarteleki 

uradalmi cselédek és az 50-es években kuláknak minősített 

magyarmecskei családok sorsának megismerésével a már jól bevált 

interjúzó, fényképező, dokumentumgyűjtő módszer segítségével. 

A következő tanévek munkájának útjelző tábláit egy díjnyertes 

dokumentumfotó pályázat, egy poszter kiállítás, a poszter kapcsán készült 

tévéfilm, továbbá a munkánkról több publikáció, egyebek mellett két – 

angol és héber nyelvű – cikk jelentették.  

Munkánk legutóbbi gyümölcse a gilvánfai római katolikus templomban 

berendezett állandó kiállítás fölavatásával vált látogathatóvá. A kiállítást 

Kiss Dorottya, a kozármislenyi Diabelli Művészeti Iskola tanára tervezte. 

Elkészítésében a gilvánfai fiatalokon kívül a budapesti Alternatív 

Közgazdasági Gimnázium diákjai is jelentős részt vállaltak. 

A múltkutató munkánkhoz jelentős szakmai és anyagi támogatást 

kaptunk egyebek mellett a német katolikus egyház Renovábis 

segélyszervezetétől, a jeruzsálemi Jad Vashem-től, az Open Society 
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Institut-tól, a Roma Education Found-tól, a budapesti Holokauszt 

Emlékközponttól, az EU pályázati alapjaitól, a Norvég Civil Alaptól, az 

Izraeli Nagykövetség munkatársaitól, a budapesti Alternatív 

Közgazdasági Gimnáziumtól és Diabelli Alapítványtól és Művészeti 

Iskolától. 

 

 

Az interjúk kutatási iránya 

 

Látogatást tettünk Nagy Ferencnél és Nagy Ferencnénél (a Kálmán 

telep utolsó vajdájának, Ignácz Zsigmondnak az unokájánál.) Elmesélte, 

hogy milyen volt az élet az ő gyermekkorukban a Kálmán-telepen, az 

unturosokkal. Sort kerítettünk a Kálmán-telep helyének megtekintésére. 

Az elmesélések alapján a telepről vázrajz, majd részletes alaprajz készült 

az egykori lakók feltüntetésével. 

Látogatásaink következő állomása: Ignácz (Kapitány) Sándornál a 

Géza-telep utolsó vajdájának fiánál. Tőle megtudhattuk, hogy milyen volt 

az élet a Géza-telepen. Részletes betekintést kaphattunk a dikuk és a 

telepen lakó többi beás csoport sorsába. Az elbeszélőkkel közösen 

bejártuk a gilvánfai erdőben a telep egykori helyét.  A telepről szintén 

vázrajz, majd részletes alaprajz is készült a lakók feltüntetésével. 

Interjút készítettünk ifj. Fenyvesi Józsefnél Fenyvesi József 

telepvezetővel, a Varga-telep „telepvezetőjének”, a későbbi naiv 

festőművésznek a fiánál. A beszélgetés során Fenyvesi József képeit is 

megtekinthettük. A képeket lefényképezhettük, a beszélgetést diktafonra 

rögzíthettük, majd legépeltük. 

Megemlékező sétát tettünk Ignácz Zsigmond („Zsigadár vajda”) és 

felesége sírjánál. A temetői látogatásra velünk jött Nagy Ferencné is. 

Közösen gyűjtöttünk fényképeket az „utolsó vajda” családjáról. A 

program kísérőjeként a kutatásban résztvevő gyerekek meghallgathatták 

„A vajdák szerepének változása a történelem során” című előadást Heindl 

Pétertől. 

Vidor Györgynének, a pécsi zsidó hitközség idős tagjának meghívása a 

gilvánfai közösségi házunkba. Vendégünk a holokausztra való 

visszaemlékezés mellett beszélgetett a fiatalokkal a különböző társadalmi 
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csoportok együttélésének lehetőségeiről. A diákok részéről felvetett 

vitakérdések: Van-e, lehet-e jogos a gyűlölet az üldözöttek részéről? 

Hogyan állhatunk annak, hogy a gyűlölet eluralkodjon rajtunk? 

Farkasné, Rózsika néni meglátogatása során emlékeket, régről 

megmaradt tárgyakat gyűjtöttünk, fényképeket készítettünk a környéken 

élő idős parasztasszonnyal. A visszaemlékezés alatt történeteket 

hallhattunk a háború előtt és után Gilvánfán és Magyarmecskén, valamint 

a paraszti kultúráról.  

Beszélgettünk Ignácz (Tánku) Jánossal, aki a telepi gyerekkorról, az 

unturos falusi zenészekről, a beások első iskolába kerüléséről. 

Részletesebben mesélt Gilvánfáról a háború után. 

Meglátogattuk Nagy Nándort és feleségét, Mimi nénit meséltek a 

tradíciókról, házassági szokásokról a beás közösségeknél. Történeteket 

hallhattunk a diku és unturos közösség egybenövéséről.  

Interjút készítettünk Orsós Antallal a teknővájásról. Az interjúalany 

bemutatta a teknővájás folyamatát, eszközeit.  

Felkerestük Balogh Imrénét, Gitta nénit Magyarmecskén, aki felidézte 

a kuláküldözés, kitelepítés, visszatelepülés, újrakezdés emlékképeit.  

Uradalmi cselédek sorsáról tartott előadást a háború előttről Kovácsné 

Erzsike néninél, az egykori uradalmi cselédlány Magyarteleken.  

Az előítéletesség következményeinek „etalonja”, a zsidóellenes 

genocídium, a holokauszt. Projektvezetői prezentációt hallhattak a 

gyerekek, ifjú kutatók arról, hogy miért éppen a zsidókat terhelte 

mindenekelőtt ez a tömeggyilkosságba torkolló előítéletesség. „Egy több 

mint 2000 éves történet”. Az előadás után a gyerekek elhelyezték az 

eseményeket az időszalagon, eltérő színekkel jellemezve a 

zsidóellenesség típusait.   

Részt vettünk Pécsett a Szent Egyed Közösség és a Pécsi Zsidó 

Hitközség által szervezett felvonuláson a „Holokauszt zsidó és roma 

áldozatainak emlékére” a pécsi gettó létesítésének évfordulóján.  

Az idősek elbeszéléseinek összefoglalójaként meghívtuk Elekes Györgyi 

szociológust, akivel Romák, beások helyzete az Ormánságban. 

Szociológiai elemzés és korábbi kutatások. Beszélgetés sal. Vita a helyzet 

kilátástalanságáról, illetve a perspektívákról.  
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A kutatást kísérő programok 

 

Pharrajimos – filmvetítés. A filmvetítést beszélgetés követte.  

Nem tervezett folyománya is volt a filmvetítésnek: a DVD-n hosszabb 

romani és beás cigány nyelvű szövegek is hallhatók. (A három részből 

álló dokumentumfilm utolsó epizódjának cigány szereplői beások.) A 

romani nyelven elhangzott mondatokat a film készítői feliratozták, 

azonban a beás nyelvű szövegeket nem. Ennek oka az volt, hogy a 

stáblista szerint a filmnek volt romani anyanyelvű szakértője, beás 

szakértő viszont nem volt. A film megtekintését követően a beás 

anyanyelvű gilvánfai diákok elkészítették a beás nyelvű szövegek 

fordítását.  

 

 

Családfa-kutatás 

 

. A gyerekek lelkesen körbejárták a falut, és megpróbáltak minél több 

olyan fényképet gyűjteni, amiken a faluban élő családok elhunyt tagjai 

szerepelnek. A fényképek birtokában elkezdtük feltárni, hogy ki-kinek 

a rokona, leszármazottja. Így lassacskán és hatalmas gyűjtőmunkával 

sikerült visszakövetni a falu teljes lakosságát 1782-ig, majd 

szemléltetésként elkészítettük a három családfát, melyet kiállítottak a 

gilvánfai római katolikus templomban. (képek a mellékletben 

láthatóak) A családfán keresztül bemutatásra került a társadalmi 

mobilitás, a családszerkezet változásai, valamint a társadalmi 

változások A kiállítás koncepcióját Kiss Dorottya képzőművész-

pedagógus részvételével állítottuk össze, aki a kiállítás installálásához 

nyújtott segítséget. A Néprajzi Múzeum reprodukálta a teljes gilvánfai 

anyagot egy nagyobb, cigány közösségekkel foglalkozó kiállítás 

részeként. 

 

 

 

 



 

255 

 

Felhasznált irodalom 

Bartlett, F. C. (1932): Remembering. Cambridge, 1977. 

Breckner, R. - Kalekin-Fischman, D. - Miethe, I. (2000): Biographies 

and the Division of Europe. Opladen. 

Heindl Péter kéziratai 

Gyáni Gábor: Emlékezés és oral history, In: U.ő.: Emlékezés, 

emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág kiadó, Budapest, 

2000. 

 

Halbwachs, Maurice (1971): Az emlékezés társadalmi keretei. In: 

Ferge Zsuzsa (szerk.): Francia szociológia. Budapest, KJK. 

 

Heltai Erzsébet-Tarjányi József: A szociológiai interjú készítése. 

Budapest, Tárki. 

 

Héra Gábor-Ligeti György: Módszertan. A társadalmi jelenségek 

kutatása. Osiris Könyvkiadó, Budapest. 

 

Jennifer Mason: Kvalitatív kutatás. Jószöveg műhely. 2005. (ford. 

Tóth Kinga)   

 

Kleining, Gerhard: A kvalitatív társadalomkutatás módszerének 

vázlata. Szociológiai figyelö, Elte,3. 1987.  

 

Kolosi Tamás-Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a 

szociológiában. OMIKK, TÁRKI, Budapest, 1989. 

 
Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): „Leigazoltam a zsidókhoz. In: 

Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest. 

 



 

256 

 

Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): Mutatkozás. Zsidó Identitás 

Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest. 

 

Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák. In: Kovács Éva (szerk.): 

Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi 

Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.  

 

 

Kovács Éva - Vajda Júlia (2002): Mutatkozás. Zsidó Identitás 

Történetek. Múlt és Jövő kiadó Budapest. 

 

Kovács Éva: Interjús módszerek és technikák. In: Kovács Éva (szerk.): 

Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi 

Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék.  

Oevermann, U. u.a. (1979): Die Methodologie einer „Objektiven 

Hermeneutik" und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in 

den Sozialwissenschaften. In: Soeffner, H. G. (Hg.): Interpretative 

Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart. 352-434. 

Oevermann, U. (1983): Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos 

methodologischem Selbstverständnis für Begründung einer materialen 

soziologischen Strukturanalyse. In: L. V. Friedeburg - J. Habermas 

(Hgg.): Adorno Konferenz, 1983. Frankfurt am Main. 

Pörös Béla: „A leszakadó településrészek, szegregálódó lakóterületek 

a Dél-Dunántúli régióban” címmel lefolytatott vizsgálat 

tapasztalatairól  

http://www.deldunantul.com/public/upload/tervezes/regio/Leszakado_

lakoteruletek_Vizsgalata/Leszakad%C3%B3%20lak%C3%B3ter%C3

%BCletek%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1nak%20%C3%B6sszefoglal

%C3%B3ja%20-%20D%C3%A9l-

http://www.deldunantul.com/public/upload/tervezes/regio/Leszakado_lakoteruletek_Vizsgalata/Leszakad%C3%B3%20lak%C3%B3ter%C3%BCletek%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1nak%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja%20-%20D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli%20r%C3%A9gi%C3%B3%20-%202005.%20j%C3%BAlius.pdf
http://www.deldunantul.com/public/upload/tervezes/regio/Leszakado_lakoteruletek_Vizsgalata/Leszakad%C3%B3%20lak%C3%B3ter%C3%BCletek%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1nak%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja%20-%20D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli%20r%C3%A9gi%C3%B3%20-%202005.%20j%C3%BAlius.pdf
http://www.deldunantul.com/public/upload/tervezes/regio/Leszakado_lakoteruletek_Vizsgalata/Leszakad%C3%B3%20lak%C3%B3ter%C3%BCletek%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1nak%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja%20-%20D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli%20r%C3%A9gi%C3%B3%20-%202005.%20j%C3%BAlius.pdf
http://www.deldunantul.com/public/upload/tervezes/regio/Leszakado_lakoteruletek_Vizsgalata/Leszakad%C3%B3%20lak%C3%B3ter%C3%BCletek%20vizsg%C3%A1lat%C3%A1nak%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja%20-%20D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli%20r%C3%A9gi%C3%B3%20-%202005.%20j%C3%BAlius.pdf


 

257 

 

dun%C3%A1nt%C3%BAli%20r%C3%A9gi%C3%B3%20-

%202005.%20j%C3%BAlius.pdf [2014. 07.02.] 

Rosenthal, G. (1989): The Biographical Meaning of a Historical 

Event. In: International Journal of Oral History. 

Rosenthal, G. (1995): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte, Gestalt 

und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Campus, 

Frankfurt-New York. 

Schütze, F. (1983): Biographieforschung und narratives Interview. 

Neue Praxis, 13. 

Vári György: Gilvánfai múltfeltárás http://nol.hu/kultura/20140304-

gilvanfai_multfeltaras-1448455 [2014.07.02.] 

 

 

 

Mellékletek 

 

 
1. melléklet: Családfa 1. 

http://nol.hu/kultura/20140304-gilvanfai_multfeltaras-1448455
http://nol.hu/kultura/20140304-gilvanfai_multfeltaras-1448455


 

258 

 

 

 
2. melléklet: Családfa 2 

 

 
3. melléklet: Családfa 3 

 



 

259 

 

 
4. melléklet: Ney Lili projekt plakátja 

 

 

 

 

 



 

260 

 

Lakatos Szilvia 

Szemléletformálás, érzékenyítés a középiskolákban 

cigány /roma holokauszt és kultúra témakörökben 

 

 

Összefoglaló 

 

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület 2015 tavaszán olyan 

programot valósított meg, melynek célja a középiskolás fiatalok 

szemléletformálása és érzékenyítése a cigány/roma kultúra és a 

holokauszt (pharrajimos/porajmos) témakörökben. A cigány/roma 

holokauszt sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt, ennek egyik 

következménye, hogy a középiskolai történelemkönyvek kevés 

információt tartalmaznak a pharrajimos/porajmos eseményeiről, 

illetve a cigány/roma kultúráról. 

Jelen tanulmány az egyesület érzékenyítő programját mutatja be, 

továbbá részletezi a projekt foglalkozásainak tapasztalatait és 

eredményességét. A program célja az volt, hogy a diákok jobban 

megismerjék a cigány/roma kultúra jellemzőit és történetét, egyúttal 

lehetőséget nyújtott arra, hogy a fiatalok ne csak lexikálisan, 

tankönyvszerűen találkozzanak a cigány/roma holokauszt tragikus 

eseményeivel. 

 

 

Kulcsszavak: cigány/roma holokauszt, cigány/roma kultúra, 

érzékenyítés, szemléletformálás, érzékenyítő iskolai program 
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Bevezetés 

A tanulmány középpontjában álló „Szemléletformálás, érzékenyítés a 

középiskolában”
61

 elnevezésű program kitűnő lehetőséget biztosított 

arra, hogy az egyesülettel fontos lépést tegyünk abba az irányba, hogy 

az iskolai történelemkönyvekben kevéssé taglalt cigány/roma 

holokauszttal és a cigány/roma kulturális hagyományokkal 

kapcsolatos párbeszéd kezdődhessen el és: kiszélesedjen, egyes 

esetekben pedig hangsúlyosabbá válhasson a középiskolákban is a 

témáról folytatandó kommunikáció. 

A romák üldözetésének nyilvános elismerése Nyugat-Európában már 

a 70-es években megkezdődött, Magyarországon a 90-es évek 

közepén indult meg ez a folyamat (KARDOS, 2014). Az azóta 

felhalmozódott szakirodalom, a téma köré szerveződött konferenciák 

és kerekasztal-beszélgetések, valamint kiállítások anyagai termékeny 

alapot biztosítanak a fiatalok ismereteinek többoldalú elmélyítéséhez. 

Tudásanyaguk bővítése által megvalósuló a szemléletformálás és az 

érzékenyítés további módszereinek kidolgozásához.  

Programunk törekvése az volt, hogy a bevont diákok a cigány/roma 

kultúra és holokauszt történetének megismerése által saját 

gondolataikból kiindulva olyan új nézőpontot jelöljenek ki önmaguk 

számára, amelyből kitekintve az előítéletek és hamis sztereotípiák 

érvényüket vesztik. Ennek szükségszerű következménye az is, hogy új 

ismeretek által negligált téveszmék helyén megalapozhatjuk a cigány 

kultúra, és tágabb értelemben a cigányság elfogadásának eszméje. A 

részt vevő tanulók a cigányság kulturális jellemzőit mélységében, 

holisztikus igényességgel saját kontextusában értelmezhették. 

A program kezdetén feltételeztük, hogy a középiskolás diákok kevés 

vagy semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a cigány/roma kultúra 

és holokauszt témakörben. Úgy véljük, hogy többségében ez az 

információhiány áll az előítéletek hátterében. Ez okból a fentebb 

megjelölt témakörökkel kapcsolatos ismeretek bővítése volt 

                                                  
61

 A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatásával valósult meg.  
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programunk egyik fő célja. Úgy gondoltuk, hogy az osztályok keretei 

között nehezen tudjuk majd felkelteni a fiatalok figyelmét, 

érdeklődését. Ennek elkerülése érdekében óratervünket az egyéni 

felelősségvállalásra és a fiatalok közötti együttműködésére építettük.   

 

 

A program aktualitása  

 

A magyar zsidóság deportálásnak 70. évfordulóján, 2014. április 16-

án a holokauszt magyarországi áldozataira való méltó megemlékezés 

részeként, a roma áldozatok emléke előtt is alázattal hajthattunk fejet. 

Az augusztus 2-ai megemlékezés pedig lehetőség, arra, hogy a 

szélesebb plénum előtt oly sokáig rejtve maradt roma holokauszt, és a 

romák üldöztetésének nyilvános elismerése külön fejezetté váljon a 

kollektív emlékezetben. 

 

A Cigány Világszövetség 1972-es határozatának értelmében augusztus 

2. a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja (SZITA, 2001). Ekkor 

emlékezünk meg világszerte a második világháború cigány 

áldozataira. A „Cigányok éjszakájaként” ismert napra, auschwitz-

birkenaui cigánytábor 1944-es felszámolására, amikor egyetlen 

éjszaka alatt gyilkolták meg a még életben lévő férfiakat, nőket és 

gyermekeket. A pharrajimos/porajmos, azaz a roma holokauszt sokáig 

nem vált társadalmi diskurzus tárgyává, a romák üldöztetése és 

jelentős veszteségeinek ténye a zsidó holokauszttal ellentétben a Náci 

Birodalom bukását követően nem fordult át közüggyé. Hosszú 

évtizedekig a romák esetében a megtorlás és a kárpótlás gondolata 

sem merült fel (BÁRSONY, 2008). A napjainkban is zajló kutatások 

igen eltérő következtetésekre vezetnek; egyes kutatók öt, mások 

ötvenezer magyarországi roma áldozatról számolnak be.  

 

A Magyarországon 1996 óta virrasztással egybekötött megemlékezés 

mégsem korlátozódhat a táborokba elhurcolt és lemészárolt roma 

áldozatok előtti tisztelgés deklarálására, üzenetté kell, hogy 

formálódjon a soron következő generációk történelmi tudtában. 
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Megerősítéssé kell, hogy érjen a felnövekvő roma generációk 

identitásának fejlődésében. A pharrajimos tehát nem kizárólag a 

második világháború európai népirtásának, és az egyes népcsoportok 

üldözésének kontextusába helyezhető történelmi tény. A cigányság 

történetében a kulturális és etnikai önazonosság fejlődésének 

kitüntetett nézőpontja is (NAGY, 2008). A romákkal – és ezáltal 

bármely kisebbségben lévő népcsoporttal – szembeni előítéletek 

megsemmisülhetnek a megismert valóság tényei és a megalapozott 

történelmi tudat súlya alatt. 

A 2014-es emlékévnek nem mellékes eredménye, hogy a 

magyarországi, és ezúttal ennek részeként a cigány értelmiség is 

bekapcsolódott a társadalmi párbeszédbe, vagy éppenséggel bővítette 

annak látókörét éppúgy, mint a részvevők körét. Szintén nem 

másodlagos, hogy olyan civil és önkormányzati kezdeményezések és 

programok valósulhattak meg, amelyek példaértékűek, 

továbbfejleszthetőek, alkalmassá válhatnak a témával kapcsolatos 

társadalmi közgondolkodás zárványainak kitöltésére - vagy legalább 

kísérletet tesznek arra –, közvetetten pedig a cigánysággal kapcsolatos 

negatív vélekedés és előítéletek leküzdésére. 

A cigány/roma holokauszttal összefüggésben a cigány/roma kultúrával 

foglalkozó tudományos kutatásoknak, tanulmányoknak, vagy 

tananyagoknak a szisztematikus történetiség mellett a megismerés 

sokoldalú elmélyítésére kell törekedniük. Ezt figyelembe véve olyan 

módszertárat alkalmaztunk, melynek használatával a diákok a 

tananyag feldolgozása során maguk fedezték fel az összefüggéseket.  

 

 

A programba bevont tanulók köre 

 

A program célcsoportját a középiskolai tanulmányokat folytató 13-17 

év közötti diákok alkották. A tréningek megvalósításának időszakában 

szakiskolákba, gimnáziumokba és szakközépiskolákba egyaránt 

ellátogattak a projekt munkatársai. Az oktatási intézmények 

sokszínűségének következménye, hogy bár a bevont diákok köre 

nagyrészt nem roma származású fiatalokból állt, a különböző 
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ismerettel és tudásanyaggal, valamint eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkezők összetétele mégis heterogénnek volt mondható. A projekt 

időtartama alatt 11 középiskolában, összesen 240 tanulót bevonva volt 

lehetőségünk az órákat megtartani, az alábbi ütemezésben: 

 

2015. május 21. Gandhi Gimnázium és Kollégium, Pécs 

2015. május 26. Széchenyi Gimnázium, Pécs 

2015. május 27. Szent László ÁMK, Baja 

2015. május 28. Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakképző Iskola, Magyarhertelend 

2015. június 1. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 

Kaposvár 

2015. június 3. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa 

2015. június 5. Református Gimnázium és Kollégium, Pécs 

2015. június 10. Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 

Szakiskola és Gimnázium, Budapest 

2015. június 11. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium, 

Bátonyterenye 

2015. június 12. Váci Mihály Gimnázium, Kisterenye 

2015. június 12. Szabadhegyi Német-Magyar Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Középiskola, Győr 

 

 

A foglalkozások során alkalmazott óraterv bemutatása 

 

Az óraterveket a projektben részvevő trénerek az RJR modell szerint 

építették fel, amely  olyan tanulási-tanulássegítési modell, amely a 

kritikai gondolkodás fejlesztését és az interaktív tanulás 

megvalósítását egyaránt lehetővé teszi.  

Az RJR modell három fázisból áll: ráhangolódás, jelentésteremtés, 

reflektálás. Az iskolákban megvalósított tréningeken a modell 

követelményeinek megfelelően, a ráhangolódás fázisában a diákok 

már meglévő ismereteit kísérelték meg előhívni az óraadó trénerek. 

Az első fázis fő célja, hogy a tanulók aktivizálják a már meglévő 

ismereteket és tudásukat, amelyekre később az új információk 
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elsajátítása kapcsán a jelentésteremtés fázisában önreflexív módon 

tudnak építeni, „megdolgoznak a jelentésért, nyomon követik saját 

megértési folyamatukat” (BÁRDOSSY – DUDÁS – PETHŐNÉ – 

PRISKINNÉ, 2007). Az új ismeretek beépülését a személyes 

tudásrendszerbe a reflektálás fázisa során ellenőrizhetjük, erősíthetjük.  

 

Nem volt információnk a diákok korábbi ismereteit illetően, ezért 

szükséges volt olyan óratervet kialakítani, amely lehetőséget 

biztosított arra, hogy a különféle korosztályú, és a témákat illetően 

eltérő ismeretekkel rendelkező tanulók számára is kellő mértékben 

informatív, ugyanakkor a 90 perces időkereten belül is feldolgozható 

tananyagot állítsunk össze. A tanóra során két témakört, a 

cigány/roma kultúra és a roma holokauszt témakörét egymással szoros 

összefüggésben kidolgozva, a megismerés sokoldalú elmélyítésére 

törekedtünk.  

A tananyagot a diákok csoportmunka során dolgozták fel, ezért a 

közös munkát a csoportalakítás előzte meg. Annak érdekében, hogy a 

csoportok véletlenszerűen alakuljanak ki a mozaik játékot (kép 

kollázst) alkalmaztunk, a kialakítandó csoportok számának megfelelő 

számú képet vágtunk szét, majd a diákok véletlenszerűen húztak egy 

képdarabot, és azok kerültek egy csoportba, akik ugyanazon kép 

részeit kapták (ORBÁN, 2011). A képek kapcsolódtak a feldolgozandó 

témákhoz is. 

A csoportalakítást követően a ráhangolódás fázisában minden csoport 

kapott 1-1 üres lapot, és arra a kérdésre válaszolva, hogy mi jut 

eszükbe a cigányságról és a holokausztról minden csoport 

lejegyzetelte gondolatait. Ezt követően minden csoport 

véletlenszerűen kihúzott 5 db fogalmat egy borítékból, és miután 

mindenki átolvasta ezeket és közösen is megbeszéltük, tisztáztuk azok 

jelentését. Arra kértük a diákokat, hogy az előzetesen jegyzetelt 

gondolataik és a véletlenszerűen kihúzott fogalmak között keressenek 

összefüggést, kapcsolatot. 

A ráhangolódás fázisát követően a jelentésteremtés szakaszában a 

csoportok között kiosztásra kerültek a feldolgozandó szövegek, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, és a poszterek elkészítéséhez 
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szükséges eszközök. Az adott szövegeket több részre felosztva kapták 

meg a diákok. Közös munka során dolgozták fel önállóan, majd az 

elkészült kreatív posztereket bemutatták egymásnak a csoportok, és 

két kérdésre válaszolva értékelték egymás munkáját. Rendszerint 

pozitív visszajelzéseket, értékeléseket tolmácsoltak társaiknak. A két 

kérdés: 1. Kaptak-e új információt a prezentáció során? Mi tetszett 

nekik az előadásban? 

A tanórák a kilépő kártyák kitöltésével zárultak, ezáltal a hallgatók 

visszajelzést adhattak arról, hogy miként értékelték az órát, és hogyan 

érezték magukat a kurzus során. 

 

 

Az eredmények bemutatása 

 

A megvalósítás időszaka alatt tizenegy középfokú oktatási 

intézménybe látogattunk el. A Program foglalkozásain 11 intézmény 

251 tanulója vett részt. Minden személy kitöltötte a tréningre 

vonatkozó kérdőívet, aminek tapasztalatait jelen fejezet foglalja össze. 

A kérdőív öt (1 zárt és 4 nyitott) kérdést tartalmazott.   

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a résztvevők mennyire tartották 

hasznosnak az órákon elsajátított ismereteket. Véleményüket egytől 

ötig terjedő skálán kellett megjelölniük a válaszadóknak. A kérdőívek 

alapján egy érintett diák sem jelölte meg a legrosszabb értéket, 

melynek alapján elmondható, hogy bizonyos mértékben minden 

tanuló hasznosnak tartotta a Program kapcsán megismert 

eseményeket, adatokat, információkat. A 251 főből 5 diák jelölte meg 

a kettes értéket (közülük mindegyik tanuló ugyanannak a 

gimnáziumnak a diákja). Előzetesen az adott középfokú intézmény 

igazgatója felkészített bennünket arra, hogy az osztályokban érezhető 

az előítéletesség a cigányság irányában, mivel a diákok többsége 

kisfalvakból érkezik, ahol többször találkoznak atrocitásokkal. Ebben 

az osztályban hosszabb tréninggel több eredményt lehetett volna elérni 

a társadalmi szemléletformálás érdekében.  
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A hármas értékelést 43 fő választotta (közel 20%), a négyes szintet 

pedig 91 tanuló karikázta be (közel 27%). A legfelső értéket 110 fiatal 

választotta, ami a vizsgált diákság közel 33%-át jelenti. 

 

 
 

1. ábra: A tanulók véleménye a foglalkozás hasznosságáról 

 
A kérdőív második kérdésben a tanulók azokat a feladatokat írhatták 

le, melyekben szívesen részt vettek a foglalkozás ideje alatt.  

A válaszokban három nagyobb feladat körvonalazódott 

(brainstorming/ötletroham, vagyis a fogalmak összegyűjtése; kreatív 

plakátkészítés; prezentáció/kiselőadás). A legtöbb tanuló a 

plakátkészítést említette meg legkedveltebb feladatnak: a 251 főből 

178 tanuló. A második kedvelt tevékenységként a prezentációt/a 

kiselőadás megtartását emelték ki az érintettek: összesen 42 személy.  
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A számok jól mutatják, hogy nagymértékben elmarad a plakátkészítés 

a prezentációtól. A fogalmak összegyűjtését 10 fő választotta kedvenc 

feladataként. 9 tanuló a 90 perces foglalkozás minden feladatában 

szívesen részt vett.  

 

 

 
 

2. ábra: A tanulók véleményének eloszlása a kedvelt feladatokról 

 

A 251 diákból 231 fő jelezte, hogy új információkkal bővültek 

ismeretei. A 231 főből 142 tanuló a cigánysággal, 65 fő a cigány/roma 

holokauszttal kapcsolatban jelölt meg egy-egy új adatot, 16 fő 

mindkét témában jelezte ismereteinek bővülését. 
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3. ábra: A tanulók véleményének eloszlása az új információkról 

a foglalkozásokon 

A kérdőív utolsó kérdésénél a válaszadók leírhatták érzéseiket, 

észrevételeiket a foglalkozással kapcsolatban. A 251 főből 249 

pozitív visszajelzést adott, 1 fő távolságtartó jelzőt írt a papírra 

(„Értetlen, furcsán merész téma, túl interaktív.”). A pozitív 

visszajelzések nagy része érintette az órák oldott hangulatát, 

illetve néhány tanuló a Program témájával kapcsolatban írta le 

röviden a véleményét. 
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4. ábra: Tanulói visszajelzések a foglalkozások hangulatáról és 

tartalmáról 

Néhány kiemelt vélemény a diákok tollából:  

„Érdekes, hátborzongató információk.” 

„Figyelemfelkeltő, érdekes, és jó volt, hogy mi is részt vehettünk, és 

nem egy előadás volt.” 

„Gondolatébresztő, érdekes.” 

 „Jó előadásmód, érdekes, feltűnő, hasznos. Jól éreztem magam 

nagyon! ” 

 „Jól éreztem magam, érdekes dolgokat tudtam meg a cigányságról.” 

 „Jól éreztem magam, bár én nem vagyok roma, de nagyon érdekes 

volt.” 

 „Én teljesen jól éreztem magam az órán, nem volt unalmas, és az 

előadók is kedves, szimpatikus, felkészült emberek voltak.” 

  

Az órák után lehetőség nyílt egy kötetlen, személyes hangvételű 

beszélgetésre is, ahol a trénerek minden kérdésre szívesen válaszoltak 

(a beszélgetés témái: pályaorientáció, személyes életutak).  
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Összegzés 

 

A tanulói visszajelzések (kérdőívek) alapján elmondható, hogy a 

programban részt vett diákok többsége pozitívan értékelte a 90 perces 

foglalkozást. Több iskolában a fiatalok beszélgetést kezdeményeztek a 

trénerekkel a foglalkozást követően, ahol kifejtették véleményüket 

(„Nagyon érdekes ez a téma…”, „Nagyon tetszettek a feladatok, és ti 

is szimpatikusak vagytok…”).    

A felkészültség tekintetében az osztályok nagy része nem rendelkezett 

alapismeretekkel a cigány/roma közösségek és a cigány/roma 

holokauszt témáját illetően (kivételt a Gandhi Gimnázium diákjai 

jelentettek). Többen meglepődtek, mikor a foglalkozás alatt 

áttekintettük, hogy a zsidó származású embereken kívül mely 

csoportokhoz tartozó személyek haltak meg a holokauszt 

áldozataiként. Egyedül egy pécsi és a nagykanizsai gimnázium diákjai 

beszéltek több olyan adatról, eseményről, mely az előzetes 

felkészültségüket mutatta (pl.: három cigány csoportot különböztetünk 

meg Magyarországon: romungró, oláh cigány, beás cigány; a 

holokauszt előtt számtalan törvény és razzia korlátozta a cigány 

közösségek, családok életét is).  

 

A foglalkozások nagy részén a pedagógusok figyelemmel kísérték a 

diákok munkáit (hittan tanár, történelemtanár, magyartanár, 

osztályfőnök, igazgató, stb.). A 11 intézményből 6 helyen kaptunk 

visszajelzést az iskola tanáraitól. A tanácsok között elhangzottak 

technikai és tartalmi javaslatok is. Az egyik pedagógus kiemelte, hogy 

lehetne több féle feladat is ebben a témakörben. Ő szívesen visszavár 

bennünket a foglalkozás folytatása érdekében. Egy pécsi gimnázium 

hittantanára jobban kibővítené a vizsgált időszakot (1960-70-es 

évekig), hogy a fiatalok jobban megismerjék a cigányság társadalmi 

megítélésének alakulását. A tanár úr meghívott bennünket a nyár 

folyamán, hogy tartsunk hasonló játékos foglalkozásokat az általa 

szervezett napközis táborban. Egy másik pécsi intézményben a 

kollégiumi nevelőtanár technikai információkkal látott el, mint 
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óraadókat (előadásmód, a feladatok koordinálása, a feladatok 

hosszúsága, stb.).  

 

Az intézmények közül 6 helyen  a foglalkozás végeztével  az iskola 

igazgatója meghallgatta a tapasztalatainkat, észrevételeinket. Mind a 6 

iskolavezető nyitott a további együttműködésre a szervezettel és az 

ilyen jellegű foglalkozásokkal kapcsolatban. Mindegyik személy 

hangsúlyozta a program folytatásának fontosságát és hasznosságát, 
akár kibővítve a célcsoportot az általános iskolákban tanuló fiatalok 

körével is. 

 

Több meghívást kaptunk a szakmai együttműködés és hasonló jellegű 

program további folytatásához, mely mutatja az iskolai vezetők, 

tanárok nyitottságát az érzékenységet igénylő társadalmi kérdések s 

azon belül is a cigány/roma közösségek problémái iránt.  

A trénerek véleménye alapján elmondható, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által támogatott Szemléletformálás, 

érzékenyítés a középiskolákban elnevezésű program akkor érné el 

kitűzött célját, ha a felhasznált óraterv és tartalom  finomítás, javítás 

után  elérhető lenne civil közösségek/szervezetek, illetve további 

oktatási intézmények számára is a felnövekvő ifjabb generációk 

érzékenyítése érdekében.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: az elkészített óraterv 

 

 

Feladat Technika Eszköz Idő 

Ráhangolódás  

Bemutatkozás 

 

Csoportalakítás 

A terem berendezése 

Az eszközöket tartalmazó 

mappák és poszterek 

kiosztása 

 

A csoportok felírnak minden 

kifejezést a kiosztott 

poszterre/papírlapra, ami 

eszükbe jut a cigány/roma 

kultúrával és a cigány/roma 

holokauszttal kapcsolatban 

(javaslat: poszter ketté osztása 

- lista készítése vagy fürtábra) 

/előzetes tudás feltérképezése/ 

 

Borítékban fogalmak 

neveinek kiosztása 

A diákok a fogalmakat 

beillesztik a listájukba - 

melyik témához illik jobban 

kultúra vagy holokauszt 

(megbeszélik a fogalmak 

jelentését)  

 

 

Képkollázs 

 

Brainstorming 

(ötletbörze) 

 

 

 

Képkollázs (képek 

és színes lapok) 

 

Poszterek és színes 

filcek 

 

 

 

Fogalmak - cetlik, 

gyurmaragasztó 

 

 

 

 

2 

perc 

 

2 

perc 

 

2 

perc 

 

 

 

 

4 

perc 

 

 

10 

perc 
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Feladat Technika Eszköz Idő 

A csoportok röviden 

ismertetik a poszterek 

tartalmát és a kapott fogalmak 

jelentését. 

A trénerek koordinálják az 

ismertetéseket, korrigálják a 

hibás fogalmakat.  

 

   

Jelentésteremtés  

 

A csoportok megkapják a 

következő borítékot, benne 1-

1 témával kapcsolatos 

szövegrészekkel (4-5 

szövegrész/1 csoport). 

 

Tervezett csoporttémák: 

 

 cigány csoportok 

Magyarországon 

(nyelv, kultúra, 

viselet, történelmi 

háttér), 

 cigány 

foglalkozások, 

 cigány holokauszt, 

főbb események, 

 komáromi 

Csillagerőd, 

 a táborok 

mindennapjai 

 

Mozaik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóforgó 

 

Szövegrészek - 

cetlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszter, színes 

filcek, 

gyurmaragasztó, 

 kinyomtatott 

képek, grafikonok, 

ábrák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

perc 

 

25 

perc 
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(“cigány családi 

tábor”), 

 holokauszt a túlélők 

szemszögéből. 

 

A csoportok tagjai 

választanak egy szövegrészt, 

majd a szövegek elolvasása 

után ismertetik a csoport többi 

tagjával az olvasottakat 

(sorban haladva, 

végighallgatva a szószólót).  

 

Az elhangzottak alapján a 

csoportok kreatív posztert 

készítenek, melyhez a boríték 

többi tartalmát is 

felhasználhatják (témával 

kapcsolatos képek, 

grafikonok, ábrák).  

Reflexió  

 

A csoportok ismertetik a 

poszterek tartalmát, minden 

csoport feltesz egy kérdést, 

vagy hozzászólást intéz az 

adott témával kapcsolatban.  

(Cél: kérdések, vélemények 

kifejtése) 

 

Kilépőkártyák kitöltetése 

(visszajelzések az órával és a 

témákkal kapcsolatban) 

 

Kiselőadás 

 

 

 

Kilépőkártya 

 

 

 

 

 

Kinyomtatott 

kilépőkártyák 

 

30 

perc 

 

 

 

5 

perc 
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2. sz. melléklet 

 

A tréningek során készült poszterek (válogatás) 

 

 

 

1. poszter: Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium, Kaposvár 
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2. poszter: Batthyány Lajos Gimnázium, 

Nagykanizsa 
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3. poszter: Gandhi Gimnázium és Kollégium, 

Pécs 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 

Kaposvár 
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Nótár Ilona 

Roma daganatos betegek egészségmagatartása, és 

az elengedés rítusai 

  

 

2012-ben készült egy kutatás, olyan daganatos betegséggel küzdő 
roma emberekkel, akiknek életüket veszélyeztető betegséggel kellett 

megküzdeniük. A kutatás a Tűzmadár Alapítvány kérésére készült el. 

A kvalitatív módszerekkel készült felmérés félig strukturált és 

mélyinterjúkat tartalmazó részét magam végeztem. Az elemzésben 

illetve a tanulmány megírásában – mely magyar és angol nyelven 

jelent meg a LAM, Orvoslás és betegség szaklapban – Rohánszky 

Magda, Szabóné Kármán Judit, Konkoly Thege Barna működött 

közre. Az ezt követő (rítus)elemzést magam végeztem, résztvevő 

antropológiai kutatás módszerével, magyar cigány családoknál 

megfigyelt virrasztás és temetés szertartásait követően.  

 

Kulcsszavak: roma daganatos betegek, betegségkép, orvos-beteg 

kapcsolat, rítus, halál, család  

 

 

A kutatás paraméterei 

 

20 fő (60% nő; átlagéletkor: 39 év) vett részt, akikkel félig 

strukturált kérdéssor alapján mélyinterjú készült. A kutatásba 

bekerült interjúalanyok a hazai roma populáció csoportösszetételét 

viszonylag jól tükrözik (2 oláh cigány, 2 beás, 16 magyar cigány 

részvevő). Iskolázottsági mutatóikat tekintve mintánkban szintén a 

cigányságra általánosan jellemző adatokat tapasztaljuk; (Szabóné 

Kármán J. 2008.) a betegek közül 16-an nyolc általánossal, illetve 

annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. A cigány 
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közösségekben megindult változást mutatja azonban, hogy e kis 

mintában már két diplomás – ráadásul mindkét nemből – is 

található. Kérdéseinket négy csoportra bontva fogalmaztuk meg. Az 

első  kérdéscsokor a betegségképre vonatkozott: hogyan látja a 

beteg önmagát betegként; milyennek látja betegségét, a gyógyulás 

esélyeit; mit gondol betegségének okairól. A második kérdéskör a 

beteg társas környezetét próbálta felmérni: hogyan fogadta a 

szűkebb, tágabb család a betegséget; hogyan viszonyulnak a 

beteghez; hogyan változtak meg a családi szerepek a betegség 

hatására. A harmadik kérdéscsoport a kezelésre vonatkozott: miben 

látja a beteg saját szerepét a gyógyulás folyamatában; gondot okoz-e 

neki, illetve családjának a kórházi környezethez való 

alkalmazkodás. A negyedik kérdéscsoport az elengedés rítusára, az 

elbúcsúzás, virrasztás, temetés rítusaira vonatkozó kérdéskör. 

 

 

A kutatás kiemelt eredményei 

  

Az interjúalanyok közül egy ember volt egyedül, a többit csak saját 

szűk vagy tágabb családjának közösségében tudtuk megkérdezni. 

Tehát a betegség felfogása és megélése közösségi élmény, közös 

teherviselést jelent.  A szűkebb család szerepe még erősebb. 

Éjjelnappal együtt vannak, többnyire a legközelebbi hozzátartozók 

is részt vesznek az orvossal való találkozásokon, s továbbadják az 

információkat a nagycsalád tagjainak. Néhány hozzátartozó úgy 

beszél férje vagy felesége betegségéről, mintha mindaz vele is 

történne, eltűnik a beteg és gondozója közötti határ: együtt élik át a 

tüneteket, legyen az fájdalom vagy étvágytalanság. Interjúalanyaink 

döntő többsége (17/20 fő) számára az élet legfőbb értelmét a család 

adja, életük annak fenntartása és megtartása körül forog. Az egyén 

érdekei kihatnak a közösségre,  a súlyos életet veszélyeztető 

betegség tehát nem lehet magánügy, hanem annak elviselése és a 

gyógyulás folyamata közösségi élménnyé válik. „Amikor elkezd 

fájni a gyomrunk, végünk van.” - a fájdalmat is közösen élik meg, 

azoknak is fáj, akik igazából nem betegek, csak a hozzátartozójuk 
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az. A családon belüli hagyományos nemi szerepek viszonylag 

rugalmatlanok, s így az, hogy férfi vagy nő betegszik meg, 

ugyanolyan nagy csapás a családra: „Egy férfit ugyanúgy megtör a 

fájdalom, mint a nőt. Ha a nő marad ki, a családnak vége. Ha a 

férfi, éhenhalás.” 

 Interjúalanyaink mindegyike szerint nagyon erős az 

összetartás a nagycsaládban. Különösen erős ez, ha olyan súlyos, 

halálosnak ítélt betegségről van szó, mint a rák. A támogatás főleg 

gyakorlati, kísérik a beteget, együtt várakoznak vele, vagy valahol a 

kórház területén nagyobb csoportokban töltik az időt, míg beteg 

hozzátartozójuk a kezelést kapja. Jelenlétükkel fejezik ki 

sajnálatukat és törekvésüket, hogy a szenvedés terheit megosszák. A 

sajnálat, közös szenvedés megjelenítése a beteg számára azt jelenti, 

fontos a többieknek; tudják, min megy keresztül, mi vár rá. A 

rokonok, ismerősök megtisztelik a beteget, valamint annak 

hozzátartozóit azzal, hogy rendszeresen megjelennek a betegágy 

körül, gyakran folyamatosan ott tartózkodnak. Így adnak kifejezést 

tiszteletüknek, s biztosítják szeretetükről, törődésükről. 

Interjúalanyaink egytől egyig említést tettek erről a hagyományos, 

szerintük is kimondottan cigány szokásról. A rokonok így 

fogalmaztak: „Összejön a család, jobban mellette vagyunk, nekünk 

ez nagyon fontos, hogy érezze, hogy mellette vagyunk. De nem 

vagyunk erőszakosak, csak ahogy kell.” 

 

 

A betegségkép, betegségfelfogás 

  

Az interjúalanyaink döntő többsége (17/20 fő) számára a 

rákbetegség elfogadhatatlan, félelem- és pánikkeltő, az élet végét 

jelenti. „A rák elválaszt a családtól, tönkretesz, megöl.” Nem 

egyszerűen a halálos stigma fogalmazódik meg a válaszokban, mint 

a rákbetegségben szenvedők többségénél, hanem az erősen átélt 

érzelmek által kísért rettenet. Ez az állapot veszélyezteti az egyetlen 

biztos dolgot az életében, a közösségben elfoglalt szerepét, ahol ő 

maga előítéletek és szégyen nélkül az lehetett, akinek született. A 
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közösség akinek a szerves része volt eddig, most kettős krízist él át: 

elvesztheti a részét, akivel erősebb és elvesztheti az egyik fontos 

funkció betöltőjét (idős ember- a bölcs), míg a betegséget átélő is 

ugyanezt a krízist megéli: a szűk és tág közösségen belül való 

bizonytalanság érzését (anyai, apai, nagy testvéri, dolgozói státusz 

elvesztésének lehetősége...) (Szuhay P. 2006.) 

A betegségkép súlyos, befolyásolhatatlannak tűnő, s nem enyhíti a 

rettenetet az interjúk többségében (15/20 fő) megfogalmazódó, a 

félelem elhárítását szolgáló mondatok, illetve a megszabott 

„betegszerephez” való ragaszkodás: „Csak a jóra szabad gondolni.” 

A rákbetegségnek való kiszolgáltatottságot az egyik beteg így 

fogalmazza meg: „Együtt kell élnem vele, nem akartam, nem 

kértem, nem tudok ellene tenni”. 

A betegség kiváltó okaival kapcsolatban a betegek többsége (13/20 

fő) tanácstalan, értetlenül 

áll sorsa előtt. Gyakran (7/20 fő) előfordult a válaszadók között, 

hogy betegségüket valamilyen – többnyire nem jogosnak tartott – 

büntetésként élték meg, nem ritkán spirituális okokra vezetik vissza, 

hiszen a nem látható halálon túli élet éppen annyira valóságos 

tényként elfogadott, mint az, hogy a jelenben láthatóak és élnek. 

(„Nem ittam, végigdolgoztam az életemet, gondoskodtam a 

családomról! „Biztosan megátkozott engem a Mari.”). „Nem vesz 

komolyan.”  

Vizsgálatunk szerint a roma betegek még a rákbetegek általános 

alulinformáltságának figyelembevétele mellett is nagy 

tájékozottságbeli hiányokat mutatnak. A roma betegek sokszor nem 

tudják pontosan mit kell kérdezniük, nem is mernek kérdezni, hogy 

nehogy megsértsék az orvost, akinek úgy érzik a kezükben van az 

életük (nem igazán használnak alternatív medicinát sem) s az 

orvosok általános, az információátadás terén hiányos magatartását 

nem ritkán előítéletből fakadónak gondolják. (Puporka L. Zádori Zs. 

1998.) 
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A betegség és a gyász megélése is közösségi élmény, ahol 

mindenkinek van egy „vigasztalója” és egy „vigyázója” 

 

 

 

Elvárt betegszerep 

   

Interjúalanyaink többsége a félelemkeltő büntetés, az élet végét 

jelentő rákbetegség kiváltó okaival kapcsolatban tanácstalan. A 

szoros családi jelenlétben megnyilvánuló társas támogatás ellenére 

az érzelmi problémákat sokszor nincs kivel megosztaniuk. Ennek 

oka a nagyon szigorú betegségszerep: „Csak a jóra szabad 

gondolni.” „Meg kell gyógyulnom, nincs más lehetőség.” Tehát a 

közösség támogatására illik úgy felelni a betegnek, mint aki erős, 

mindig pozitív és látszólag (éppen, ahogy családtagjai) hisz a 

gyógyulásban. Ez a magatartás – a beszélgetések, interjúk alapján – 

egy közösségben megélt, mégis magányos betegségmegélést 

eredményez.  
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Szemérmesség, marime és ennek feloldása 

 

Igen erőteljes szemérmesség szégyenlősség rajzolódott ki az 

interjúkból, mely nemcsak egyéni pszichológiai, hanem etnikai-

kulturális háttérrel is rendelkezik. Több válaszadónk is elmondta, 

hogy a férfi nemi szervek daganatai oly mértékben tabutémák, hogy 

még a cigányság körében tapasztalható igen erős családi összetartás 

és problémamegosztás jellegzetességeit is áttörve, e betegségek 

jellege titokban marad az egészen szűk család kivételével.  A 

tisztasági szabályok betartása a tradicionális cigány közösségekben 

íratlan szabály, a „marime”, tisztátalanság elkerülése érdekében 

öltözködési, tisztálkodási, főzési, mosási, viselkedési szabályokat 

kell betartani; például az alsó-felső test elkülönítése, az ehhez 

kapcsolódó tisztálkodási szokások betartása, a test váladékaival való 

érintkezés tisztátalan, a holttest is tisztátalan, ezért tartózkodni kell 

tőle. (Szabóné Kármán J. 2008.) Esélyerősítés és életminôség a mai 

magyar társadalomban. Budapest: Semmelweis Kiadó; 2008. p. 415-

27. Mivel a kórházak nincsenek tekintettel e szabályokra, a 

hagyományőrző cigány csoportok különösen veszélyes helynek 

tartják az ott tartózkodást. A betegtársakkal vagy nincs érdemi 

kapcsolat, hiszen amint tehetik, elhagyják a kórházat, vagy 

válaszadóink szerint többnyire problémamentes: „Van, hogy elsőre 

megijednek tőlem, vagy a családtól, de utána belátják, hogy rendes 

ember vagyok, és akkor megnyugszanak, és jól elbeszélgetünk.” 

 

A hagyományőrzést tekintve eddigi ismereteink igazolódtak (9, 11), 

azaz a halott melletti virrasztás mindegyik hazai cigány csoportban 

általános szokás mind a mai napig, minden cigány beteg 

megemlítette. A nagyon erős szemérmességet illetve a férfi női nemi 

jellegekre vonatkozó betegségeket tabuként való kezelését feloldja a 

halál, amikor viszont nő és férfi, megszegve az addigi összes 

„marime” szabályt, odaléphet a „tisztátalan” megholt testéhez és 

ráborulhat, megfoghatja, csókolhatja, veszekedhet vele, 

megbocsáthat vagy bocsánatot kérhet tőle és elbúcsúzhat tőle. Az 

elmenő lemosása és felöltöztetése is sokszor a család feladata 
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(Okely J.1991.) akik szintén tisztátalanná válnak, el is vonulnak 

éppen emiatt, feketébe, gyászba öltöznek és sok esetben fizikálisan 

is kifejezik „más állapotukat. Levágatják a hajukat, feketére festetik, 

megszaggatják ruháikat, a férfiak nem borotválkoznak... (Michael 

Ss. 1993.)„Eljön az egész család, beszélgetünk arról, aki elmegy, 

ilyenek. Levágunk általában egy disznót, egész nap sütünk-főzünk, 

fogadjuk a vendégeket, nem zenélünk, nem hallgatunk hangos, 

vidám műsorokat, egészen a temetésig. Feketébe öltözünk és sírunk. 

Több napig.”  

 

 
 

Sirató asszony veszekszik az „elmenő” édesapjával 

 

 

Orvos-beteg viszony 

 

Válaszadóink még a rákbetegek általános alulinformáltságát 

figyelembe véve is nagyon hiányosan voltak tájékozottak. 

Diszkriminációra vonatkozó kérdésünkre a válaszadók majdnem 

fele (8/20 fő) számolt be cigányságának tulajdonított udvariatlan, 

szakszerűtlen kezelői magatartásról. Az etnikai beágyazottsággal és 

a transzcendenciával kapcsolatban két fontos problémára szeretném 

felhívni a figyelmet: egyfelől, hogy a páciensek arra panaszkodtak, 

hogy csupán utasításokat kaptak, de nem kaptak megfelelő 

információt és támogatást. (Lajtai L. 2008.) 
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2008. p. 335-50. Ez valószínűleg rendszerszintű hiba/hiányosság is, 

hiszen nagyon sok a beteg és nem elegendő a kezelőorvos, de az 

interjúalanyok beszámolója azt erősíti meg, hogy az a kevés 

információ, amit közös kérdésfeltevésekkel „kiszedtek az orvosból” 

nem volt számukra világosan megfogalmazott, egyszerű a 

hétköznapi nyelven is érthető, megfogható és elfogadható 

magyarázat. (Babusik F. 2005.) Kutatóként azt gondolom, hogy 

amennyiben az onkológus társadalom többet tudna a roma betegek 

betegség megélési folyamatairól, értenék a problémáik forrását és a 

számukra legfélelmetesebb kérdéseket (melyek sok esetben 

spirituális jellegűek és a közösség minden aspektusára hatással 

vannak), irányított  kommunikációval, megfelelő empátiával nagy 

segítséget jelenthetne a roma családoknak, és nem jelentene több 

idő- és energia befektetést, ugyanakkor elkerülhető lenne a „burn 

out”- effektus ami az egészségügyi dolgozókat hatványozottan 

fenyegeti.  

Vizsgálatunk tapasztalatai szerint a roma betegek betegség-

magatartása sokban eltér a többségi társadalom betegeiétől. 

Alapvetően tájékozatlanok, nemcsak a betegséggel, hanem a 

diagnózishoz vezető út vizsgálataival kapcsolatban is, és nem is 

törekednek az információk beszerzésére. Teljességében orvosaiktól 

várják a gyógyulást, ugyanakkor bizalmatlanok, és ez a 

bizalmatlanság lassíthatja a megfelelő kezeléshez jutás lehetőségét. 

(Sutherland A. 1977.) 

Megküzdésükben a tehetetlen/kiszolgáltatott magatartás lelhető fel 

leginkább. Egészség-magatartásukra jellemző, hogy saját 

gyógyulásukhoz nem sokkal járulnak hozzá. 

A doktor feladata azért is értékelődik fel sokkal inkább, mert a 

felmérés szerint az interjúalanyaink gyógyulással kapcsolatos 

lehetőségeiket szinte kizárólag az orvosi kezeléseken való 

megjelenésben látják, az életmódváltás kevéssé, az alternatív 

medicina szinte egyáltalán nem kap teret. Tény, hogy a 

megkérdezettek későn mentek orvoshoz, egyfelől a sajátos 

betegségfelfogás miatt, mely szerint, amíg a betegség látható módon 

nincs jelen, „nem is jelentős, nem kell vele foglalkozni”, másfelől, 
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mert arról számoltak be, hogy rengeteg félelemmel bírnak az 

orvostársadalommal kapcsolatban. Ez főleg vidéki beszámolókból 

derült ki, akik inkább a pesti onkológiai intézetet választották a 

kezelésük színhelyéül, mert ott nagyobb bizalmuk volt az előítélet 

mentes kezelésben (nem derült ki mire alapozzák ezt az állítást) és a 

szakemberek meglétében. A paraszolvenciával kapcsolatban feltett 

kérdésekre adott válaszból az derült ki, hogy létfontosságúnak 

tartják annak adását, még akkor is, ha a létminimum alatt élnek és 

ezért nagyon alacsony (akár egy-két ezer forint) a paraszolvencia 

mértéke, amit adni képesek.  

 

 

Következtetés 

 

 

Szükséges a roma betegekkel való speciális kommunikációra való 

felkészítés – az alapellátásban dolgozók esetében ugyanúgy, mint a 

kezelőorvosok szintjén.  Ennek alapja a romák „elengedés” 

rítusához kapcsolódó hagyományainak megismerése, a sajátos 

betegség felfogásuk ismerete és a család szerepe ennek 

megélésében. Szintén fontos lenne olyan, egyszerű közérthető 

tájékoztató anyagok készítése a rákbetegséggel, szükséges 

életmódbeli változtatásokkal kapcsolatban, amely a roma betegek 

számára érthetők, segítik megküzdésüket, megvalósítható tanácsokat 

tartalmaznak, melyek nem állnak ellentétben  szokásaikkal és vagy 

anyagi lehetőségeikkel. Támpontokat kell megfogalmazni a 

betegség kezeléséhez, elfogadásához, tiszteletben tartva a romák 

esetlegesen spirituális és közösségi megélését és erre való igényét. 

 

 

 

IRODALOM 

 

BABUSIK F. Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Budapest: 

L’Harmattan Kiadó; 2005. 



 

289 

 

LAJTAI L. Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Pilling J 

(szerk.). Orvosi kommunikáció. Budapest: Medicina Kiadó;2008. p. 

335-50. 

GYUKITS Gy. A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere In: 

Horváth A, Landau E, Szalai J. (szerk.). Cigánynak születni. 

Budapest: Aktív Társadalom/Új Mandátum Kiadó; 2000, p. 471-91. 

LAKATOS Sz. Angyal M, Solymosy J, Szabóné KJ, Csépe P. 

Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. 

Http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/ 

2004_3_01_manuals_hu.pdf, 2007. Letöltve: 2011. III. 11. 

MICHAEL SS. Daltestvérek. Budapest: T-Twins Kiadó; 1993. 

OKELY J. Szimbolikus határok. Café Bábel 1991; 1(1):37- 54. 

ROSTÁS-FARKAS Gy. Karsai E. A cigányok hiedelemvilága.Pécs: 

CKKE Kiadó; 1990. 

ROHÁNSZKY Magda, NÓTÁR Ilona, SZABÓNÉ KÁRMÁN Judit, 

KONKOLŸ THEGE Barna 2012 LAM Tudomány-Orvoslás és 

társadalom Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi 

ellátással kapcsolatos attitűdjei  

PUPORKA L. Zádori Zs. A magyarországi romák egészségi állapota. 

Budapest: Roma Sajtóközpont; 1998. 

SZUHAY P. A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra 

vagy a szegénység kultúrája? Budapest: Medicina Kiadó; 2006. 

SZABÓNÉ Kármán J. A magyarországi roma/cigány népesség 

orvosantropológiai megközelítésben. In: Lázár I, Pikó B (szerk.). 

Orvosi antropológia tankönyv. Budapest: Medicina Kiadó; 

(megjelenés alatt). 

SZABÓNÉ Kármán J. A roma/cigány népesség helyzete 

Magyarországon. In: Kopp M (szerk.). Magyar lelkiállapot 2008. 

Esélyerősítés és életminôség a mai magyar társadalomban. Budapest: 

Semmelweis Kiadó; 2008. p. 415-27. 

SUTHERLAND A. The body as a social symbol among the Rom. In: 

Blacking J (ed.). The anthropology of the body. New York: Academic 

Press; 1977. p. 375-90. 

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/


 

290 

 

Zoltán Wilhelm – Viktória Nemes 

Can we measure the benefits of multiculturalism? - 

A Case Study from India 

 

 

Abstract 
In this study the data of 593 (2001) and 640 (2011) districts of India 

were elaborated, based on the district level information of the census 

held in 2001 and 2011. The districts were classified by their relative 

level of development, using the so-called SENTIENT Index. The index 

that we created on the basis of the tetrahedron model sensitively 

“reacts” to the changes occurring in the geographical environment. It 

is modified as an effect of the events taking place in the individual 

spheres, so it can be a tool producing spectacular results of 

comparative spatial studies. The present paper explores the 

coherences of the spatial disparity within India and the internal 

correlations of the state of development or backwardness also become 

clear. In addition we surveyed the correlations among the proportions 

of the different religious communities in the districts and the 

development level shown by the SENTIENT Index. 

 

Keywords: India, districts, spatial disparity, SENTIENT Index, 

religions in India 

 

 

Introduction 

 

India is one of the most diverse countries in the world both 

from physical and human geographical aspect. Besides the differences 

of the physical geographical endowments, the ethnic, language, 

religious and caste division of its population all result in heterogeneity 
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practically unmatched in any other country. This extreme diversity 

naturally has led to considerable regional disparity. Besides this the 

change of its economic system at the beginning of the 1990’s resulted in 

a considerable and fast economic growth thus increasing the rate of 

spatial disparity. Most Hungarian researches studies India only in the 

level of states and union territories (Figure 1.) which is quite an 

imperfect approach, as the averages of the high/low extremes within 

some large member states hide the real proportions. Therefore it 

seems to be more reasonable to analyse the data of the districts, the 

tier below the administrative hierarchy level of member 

states/provinces and union territories.  

The aim of this study was on one hand to explore a new 

method of analysis built upon the data of the censuses, to explore the 

coherences of the spatial disparity within India and the internal 

correlations of the state of development or backwardness and also to 

surveyed the correlations among the proportions of the different 

religious communities in the districts and the development level shown 

by the SENTIENT Index. 

 

 

Methods 

 

The analysis of the spatial disparity in India was carried out on the 

basis of the data of the censuses of 2001 and 2011. The districts of 

India have been classified by the relative level of development, using 

the so-called SENTIENT Index. The basis of this method was the 

tetrahedron model created by Tóth (Tóth, 1981). The essence of this 

model is as follows: a settlement is to be comprehended as a system of 

economic, social and technical structures in a given geographical 

environment, and in intensive interaction with the elements of this 

environment. This tetrahedron model is not only suitable for the 

definition of the settlement types but also excellent to measure the 

development level of territorial units.  

Giving to the temptation of using acronyms so popular in the West, 

which refer in a simple way to the research method and the results 
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with meaningful words, an acronym was created pointing to both the 

method that we used and the monitoring of the changes in the research 

area. This acronym is: 

 

SENTIENT Index = Society, Economy, iNfrasTructure, physIcal 

environmENT. 

Synonyms for the word “sentient” are feeling; attentive; aware. The 

complex development index that we created on the basis of the 

tetrahedron model sensitively “reacts” to the changes taking place in 

the geographical environment; it is modified as an effect of the events 

taking place in the individual spheres, so it can be a tool producing 

spectacular results of comparative spatial studies (WILHELM Z. et al. 

2010, WILHELM Z. 2011, WILHELM Z. et al. 2011, WILHELM Z. – 

ZAGYI N. 2012, WILHELM Z. et al. 2013). For the definition of the 

qualitative feature of the respective spheres we used the statistical data 

of the 593 districts in 2001 and 640 districts in 2011, taken from the 

database of the two censuses. The data representing the four spheres 

are summarized in Table 1. 

The data of 2001 were not freely available in electronic version, so 

we had to read all data district by district from the Java based GIS 

maps that were generated on the website of the census of India – with 

several months’ work – from which we were able to create our own 

digital database. Fortunately the data of 2011 were available in Excel 

format, making the work easier for us.  

In addition to the data mentioned above a number of other data 

were also recorded and used in this essay, such as the population of 

scheduled castes and tribes, religious composition, and the number of 

inhabitants residing in the most populated settlements of the districts. 

The data were analysed by mathematical-statistical methods, e.g. 

correlation analyses and were illustrated with the help of geoinformatic 

(GIS) software. 
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Data for the description of the 

social sphere  

Data for the description of the 

economic sphere  

D1 = proportion of urban 

population; 

D2 = literacy rate; 

D3 = differences in literacy rates 

by gender; 

D4 = proportion of diploma 

holders; 

D5 = proportion of people with 

disabilities.  

D6 = proportion of full-time 

employment; 

D7 = proportion of non-

agricultural workers; 

D8 = proportion of inactive 

population; 

D9 = use of banking services; 

D10 = proportion of households 

possessing a car.  

Data for the description of the 

sphere of infrastructure  

Data for the description of the 

sphere  of natural environment  

D11 = bathroom in the house; 

D12 = no toilet belongs to the 

house; 

D13 = lighting with electricity; 

D14 = number of telephones. 

D15 = population  

density  

 

Table 1. Data describing the four spheres (ed. by WILHELM, Z. – 

NEMES, V. 2015) 
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Figure 1. States and Union Territories of India on the 1st of January 

2014 (ed. by WILHELM, Z. – NEMES, V. 2015) 
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Results 

 

Making an average of the positions occupied on the scale of 

593 items in 2001 and 640 in 2011, there was an order by the relative 

development level based on the 15 selected indices. Figure 2 features 

the first 100 districts marked with red and the 100 least developed 

marked with blue colour based on the data of 2001.  

It is seen clearly from the map that the most developed, relatively 

large and almost contiguous area of India can be found in the southwest, 

along the Ahmedabad–Mumbai–Goa–Kanniyakumari (CapeComorin) 

axis. This area include the industrial regions and traditional ports of 

the central and southeast territories of Gujarat state, the western edge 

of Maharashtra, with the financial and commercial centre of India, 

Mumbai, and its agglomeration. This axis continues with the state of 

Goa; having the highest GDP per capita in India and being a “super 

power” in the tourism industry; and several districts of Karnataka, a 

state famous for its computer software industry. While Kerala 

renowned for their human resources (where the literacy rate of males 

is higher than in Portugal or Malta) is represented by six districts in 

this zone. If only the indices of human resources are taken into account, 

a contiguous zone in the central and southern parts of Tamil Nadu 

stretches across developed administrative units. The complex index, 

however, reaches maximum at the district Aizawl, in the centre of 

Mizoram state. Its leading position is surprising as, according to the 

statistics, the district is home to a large proportion of the so called 

disadvantaged people, belonging to scheduled castes and scheduled 

tribes. Megapolises are represented by Kolkata, in the second place, 

outstanding positions are held by the districts of Delhi and Goa, and 

by the district with the fourth position in the rank, a new city: 

Chandigarh. The first 100 districts outside the above-mentioned axis 

are usually big cities, megapolises and their agglomerations: Delhi, 

Kolkata, Chennai, and Hyderabad. A different development path is 

represented by the majority of the rich districts of Punjab (Delhi–

Lahore axis), and the developed districts of the smaller northeast states 

with a substantial Christian population. 
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Figure 2. The 100 most developed (1) and the 100 least developed (3) 

districts of India according to the SENTIENT Index in 2001 (ed.by 

WILHELM, Z. 2010) 

 

The weak performance of the states in the northern Hindi zone, 

that hold the leading role in political life, is striking. There cannot be 

found among the first 100 districts one single from the states of 

Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa (Odisha), Uttar 

Pradesh or Assam. Kolkata from West Bengal, and another unit from 
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Madhya Pradesh are the two districts among the most developed such 

entities. Therefore we can say that the least developed districts are 

situated mainly in the territory of the Ganges plain and constitute a 

contiguous block of backward districts. This region of India is the 

Aryan/Hindu core, which is also the cradle of the Hindu civilisation. 

This religion led by the (Brahman) caste of the priests is the 

stronghold of rural life, and anti-urban feelings. Religious reform 

movements have been organised against this, the ones now known and 

Buddhism and Jainism (WILHELM, 2008). These movements, 

however, could become successful in urban environment. The region 

of the Ganges Plain with excellent agricultural endowments but 

burdened with religious ties, the socio-economic system has naturally 

remained rural. In such a way a characteristic South-North dichotomy 

has emerged in India, the opposite of what is typical in the 

“developed” world, as in India it is usually the North that is backward 

and the south that is developed. In addition we can also witness a 

West-East opposite, but this one is functioning “normally”. 

It is an extremely exciting question how the rank of the level of 

development regarding the third level of Indian Administration has 

changed during the 10 years. To get the answer we had illustrated the 

100 most developed and least developed districts again on a map, thus 

we can see the significant changes taken place during this period of 

time (Figure 3.). The districts of Punjab characterized earlier by 

outstanding development level are falling out from the most 

developed ones, as even the agriculture – eminent before – is unable 

to keep them among the developed districts. Similar phenomena can 

be observed among the earlier developed districts of Gujarat and in 

the agglomeration of Mumbai as well.  

The recent years’ winner is South-India, especially the 

districts of South-western Karnataka, Kerala and Tamil Nadu (Figure 

3.). These territorial-development changes can be explained by the 

unique model of economic growth based on the tertiary sector (export 

of services). In India, who “missed” her own industrial revolution 

(WILHELM Z. 2010), the businesses requiring small capital 

investments and employing highly qualified workers can only be 
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successful in an environment found mostly in the South, where the 

human endowments are relatively outstanding such as in the Indian 

Silica Valley in Bangalore. So the Indian economy as the world’s 

„back-office” relies on the Southern states with the exception of some 

districts e.g. in Sikkim, where the districts are flourishing thanks to 

the Himalayan tourism.  

The contiguous backward region of the Ganges plain is less affected 

in 2011 (Figure 3.), in the region of East Uttar Pradesh several 

districts emerged from the group of the 100 least developed as a result 

of the specific development programs. Although these 

administrational units were replaced by districts from Jharkhand and 

Odisha (Orissa), thus the region of depression moved towards the 

South-East, the territories of the classical Indian extractive and heavy 

industry (Figure 3.). 

The above mentioned facts can be demonstrated more clearly if we 

illustrate the changes in relative positions, so that the territorial-

development changes taken place during the 10 years are well 

outlined. It is quite surprising, besides the leap forward of the 

Southern districts and the replacement of the least developed region to 

the North-Eastern part of the Deccan-plateau, that the districts of 

Madhya Pradesh, called as the “heart of India” show a great fallback 

(Figure 4.). The sparsely populated inner territory with restricted 

political enforcing power, average or below average human and 

natural resources becomes more and more an inner periphery. 
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Figure 3  The 100 most developed (1) and the 100 least developed (3) 

districts of India according to the SENTIENT Index in 2011(ed.by 

WILHELM, Z. – NEMES, V. 2013) 

 

It can be an exciting question as well weather the differences 

in regional disparity have changed or not besides the rearrangement of 

territorial-development. In this case we should examine larger 

territorial units, states and union territories. We analysed the changes 

of relative positions of development within the country and the sub-

national units with the help of scattering (of course we eliminated the 

effects resulting from the larger number of districts) (Table 2.). 
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Figure 4. Districts according to the changes in their relative positions 

of development in India (2001-2011) (ed.by WILHELM, Z. – NEMES, 

V. 2014) 

 

According to our results, the regional disparity has increased 

everywhere. In the highest degree in such states where administrative 

rearrangements were taken place, thus one district was split to a 

developed urban and an underdeveloped rural territory (e.g. in 

Arunachal Pradesh). A probable increase in regional disparity can be 

observed in the agglomeration of megapolises where there were larger 

investments while the surroundings were left out from such projects 
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(e.g. territories of Haryana neighbouring Delhi). In such sub-national 

units where the human endowments were outstanding during the 

former census the level of regional disparity increased less. These 

units are completely urban areas (Delhi) or their districts were in the 

200 most developed ones in 2001.  

 

 

Administrative unit Scattering 

2001 2011 Change 

AndhraPradesh 21,44 40,36 3,62 → 6,31 = 

1,74 

ArunachalPradesh 24,4 71,53 4,11 → 11,18 = 

2,72 

Assam 27,0 67,99 4,55 → 10,62 = 

2,33 

Bihar 19,38 38,89 3,27 → 6,08 = 

1,86 

Chattisgarh 22,74 51,12 3,83 → 7,99 = 

2,09 

Delhi 9,76 14,5 1,65 → 2,27 = 

1,38 

Gujarat 31,72 68,96 5,35 → 10,78 = 

2,01 

Haryana 18,84 53,61 3,18 → 8,38 = 

2,64 

HimachalPradesh 19,57 28,38 3,30 → 4,43 = 

1,34 

Jammu&Kashmir 34,15 70,18 5,76 → 10,97 = 

1,90 

Jharkhand 31,54 73,83 5,32 → 11,54 = 

2,17 

Karnataka 29,42 59,24 4,96 → 9,26 = 

1,87 

Kerala 12,34 22,69 2,08 → 3,55 = 

1,71 
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MadhyaPradesh 25,6 51,75 4,32 → 8,09 = 

1,87 

Maharashtra 25,7 56,81 4,33 → 8,88 = 

2,05 

Manipur 16,7 53,22 2,82 → 8,32 = 

2,95 

Meghalaya 31,87 69,42 5,37 → 10,85 = 

2,02 

Mizoram 37,75 89,69 6,37 → 14,01 = 

2,20 

Nagaland 27,44 71,15 4,63 → 11,12 = 

2,40 

Orissa (Odisha) 22,27 55,44 3,76 → 8,66 = 

2,30 

Punjab 15,33 33,7 2,59 → 5,27 = 

2,03 

Rajasthan 28,22 55,03 4,76 → 8,60 = 

1,81 

Sikkim 28,87 43,09 4,87 → 7,27 = 

1,49 

Tamil Nadu 25,4 50,43 4,28 → 7,88 = 

1,84 

Tripura 12,65 43,85 2,13 → 6,85 = 

3,22 

UttarPradesh 28,51 57,95 4,81 → 9,05 = 

1,88 

Uttaranchal 

(Uttarakhand) 

23,5 38,65 3,96 → 6,04 = 

1,53 

West Bengal 41,63 83,72 7,02 → 13,08 = 

1,86 

Összes körzet 44,81 95,18 7,56 → 14,87 = 

1,97 

Table 2. Scattering in the development level of the districts – with 

larger territory – of the Indian sub-national level in 2001 and 2011 

(ed.by WILHELM, Z. – NEMES, V. 2014) 
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Religious pattern and the state of development in India 

 

The religious action – regarding its origin – worldly 

designated, and economically significant (Weber, 2005). Religious 

culture represents norms, aims, values and prohibitions, thus 

regulating/controlling the way of social and with it the economic 

acting, the mood of work, the usage of work results and social 

division. It follows that religions have a great influence on the rate of 

economic growth. Mainly in the aspect of the personal attitude to 

savings, use of technologies, the scope of duties in labour market, but 

also in the education of children and in many other relations 

(Rinschede, 1999). But the economic importance of the different 

denominations/sects can alter depending on the territory/region where 

they are revealing e.g. Buddhism in Japan plays a major role in 

economic decision-making, while in Sri Lanka there is a tight 

connection between underdevelopment and Buddhism (Rinschede, 

1999). That is the reason why we had decided to analyse the relation 

between religious heterogeneity and the level of development in India. 

In this present study we were able to use only the data of the 2001 

census regarding the religious composition of the Indian society as the 

data of 2011 have not been available yet.  

In India, the majority of the inhabitants belong to two large 

religions: they are Hindus or Muslim. The political division of South 

Asia in 1947 and way of the accession of the ducal states also took 

place on the basis of religious considerations. This was followed by 

the largest involuntary migration process of the world so far, with 

massacres (Wilhelm, Pete and Kisgyörgy, 2006). The situation has 

considerably changed since then (Figure 5). The averages of the 

different indices – note: the lower the figure, the more developed the 

district – are correlated to the number of the believers of the respective 

religions present in the district. The value calculated for the Hindus is 

r=0.183786, i.e. a very weak but existing correlation can be 

demonstrated between the high proportion of Hindus and 

backwardness. The value for the Muslims is r=0.1369. There is an 

even weaker but still demonstrable correlation between the larger 
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share of Muslims and backwardness. Analysing the smaller religious 

communities, one must consider the following: Christians (r=-

0.16069), Sikhs (r=-0.24259), Buddhists (r=-0.15207), Jains (r=-

0.26089), believers of other religions (r= 0.018413) and non-religious 

(r= -0.048). No correlation was found in the case of those belonging to 

the latter two groups, but the presence of the believers of other 

religions in larger number in a district induces development. Of course 

it is not to say that there are “backward” and “developed” religions. 

The explanation for this phenomenon is heterogeneity. In areas where 

Hindus or Muslims have a dominant proportion, the presence of other 

religions minorities is much less typical (Figure 4). However, districts 

that are heterogeneous from a religious aspect are more developed. It 

is just this heterogeneity, diversity and tolerance – the tolerance of the 

majority society – is where the power of India and the key to the 

development of the country lies.  Paul Johnson, British historian writes 

in the Forbes magazine, 21 June 2004: “India is another example. It is 

the nature of the Hindu religion to be tolerant and, in its own curious 

way, permissive. Under the socialist regime of Jawaharlal Nehru and 

his family successors the state was intolerant, restrictive and 

grotesquely bureaucratic. That has largely changed and economy is 

soaring… When left to themselves, Indians (like the Chinese) always 

prosper as a community. Take the case of Uganda’s Indian population, 

which was expelled by the horrific dictator Idi Amin and received into 

the tolerant society of Britain. There are now more millionaires in this 

group than in any other recent immigrant community in Britain. They 

are a striking example of “how far hard work, strong family bonds and 

a devotion to education can carry a people who have been stripped of 

all their worldly assets” (Johnson, 2004). 
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Figure 5. Religious majority (%) in different districts of India (ed. by 

WILHELM, Z. 2001) 

 

Scheduled castes/tribes and the level of development 

 
We have to pay special attention to the correlation between the 

proportion of the scheduled castes (handicapped castes = untouchables 

= Harijans = Dalits = the oppressed) and development level. It is 

strange to see – for those who know the Hungarian circumstances – 

that the higher share of handicapped people means more developed 

districts, or at least does not induce backwardness. The reasons can be 

varied. Rural areas are usually left by those who have no property or 

chance of development, or suffer from negative discrimination. They 

increase the population of the big cities, so their proportion is higher in 

these settlements. Presumably they are working in the secondary and 

tertiary sectors of the advanced districts in larger numbers. They 
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usually have a full-time job, the proportion of the inactive population 

is low, and there are few diploma holders among them.  

Where the proportion of scheduled castes is high, that of the 

scheduled tribes is low. In other words, they are usually missing from 

the territories with strong Hindu influence. Consequently, they usually 

belong to religious minorities, Christians in the first place, so their 

human development indices are good. On the whole, their presence 

does not coincide with backwardness. 

 

 

Summary 

 

In this study we tried to present some important territorial 

changes taken place in the last decade of Indian economic growth and 

also the correlations between religious and social composition of the 

Indian population and the level of development of the different 

regions of the country. For this we used the SANTIENT Index created 

earlier and required the processing and analysis of a considerable 

amount of data. We were able to demonstrate that during the 10 years 

considerable territorial-development rearrangement had taken place in 

India, which change had a positive effect mainly on the districts of the 

Southern states. As a result the North-South dichotomy of India 

strengthened, but at the same time the periphery is not as much a 

homogenous, contiguous area as it was in 2001. On the other hand in 

the middle, “heart” of India (Madhya Pradesh = middle region) a 

backward peripheral region is being born and as a result of the 

economic growth the regional disparity increased in all sub-national 

units of India. As for the correlations between religious, social 

diversity and the level of development we could see a more accurate 

comparison will be created after the data for 2011 will be available, so 

that the probable changes could be seen as well.  

All in all the spatial diversity of the administrative units is of basic 

importance in a country of extreme heterogeneity. We looked at the 

homogeneity of the second tier of the administrative hierarchy. 

Evidently, it is only worth making standard deviation calculations for 
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the states that have a large territory and a large population number. It 

is understandable that Delhi, a unit in the union territory category, 

produces the least spatial disparity (nine districts). On the other hand, 

the extreme diversity of West Bengal is striking among the member 

states (Table 3). There is a huge contrast between the districts of 

Kolkata and its agglomeration, and the rural areas of the Ganges-

Brahmaputra Delta that have been agricultural regions for centuries. 

Without Kolkata this state would be one of the least urbanised sub-

national units of India, with all of its impacts on the general 

development level. Nevertheless we can see that the spatial disparity is 

the smallest within the most developed and the least developed states. 

Although the present database created with a painstaking effort 

even in its present form offers good opportunities for analysis, its 

continuous upgrade will be endeavoured, since enlarged with data 

further calculated from other sources it might give us an increasingly 

accurate picture of the spatial disparity in India. 
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