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Romológia kurzusok a felsőoktatásban 

                                                                                                    

                       

 Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő 

romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra gyakorolt 

attitűdformáló hatásait mutatja be. Ehhez egy multikulturális kontextusba illeszkedő 

empirikus kutatás ad segítséget, amely révén képet kaphatunk a hallgatók 

cigányképének alakulásáról, valamint arról is, hogy a hallgatók véleménye szerint 

miként lehet ezeket a kurzusokat pedagógiailag eredményesebbé tenni. A kutatás nem 

korlátozódik a pedagógushallgatók vizsgálatára, hanem olyan leendő szakemberekre 

irányul, akik munkájának sok esetben célja, más esetekben járulékos eleme, hogy 

hozzájáruljon a társadalmi befogadás elősegítéséhez. 

  

A tanulmányban egy empirikus vizsgálat segítségével arra keressük a választ, hogy a 

magyarországi főiskolákon, egyetemeken zajló interkulturális, elsősorban romológiai témájú 

tantárgyak miként változtatják meg a felsőoktatásban tanuló hallgatók romákról való 

gondolkodását, meglévő sztereotípiáit és attitűdjeit. A romológia kurzusokat olyan 

kompetenciafejlesztő kurzusként fogjuk fel, amely a hallgatók szociális és interkulturális 

készségeit, képességeit fejleszti és tudását bővíti. Célunk nem a romológia szakok vagy 

szakirányok hallgatóinak vizsgálata volt, hanem a pedagógus-, egészségtudományi és 

szociális képzések résztvevőit vizsgáltuk. A tanulmányban romaként értendők a 

Magyarország területén élő, minimálisan három – oláh, beás és romungró – csoport tagjai, a 

cigány szót pedig ennek szinonimájaként használjuk. 

  

 A multikulturális nevelés meghatározása 

 Az oktatási rendszerek számára nemzetközi viszonylatban általános kihívást jelent, hogy a 

tanulás jelentősége az elmúlt évszázadban társadalmi szinten felértékelődött, ennek 
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következtében nagy tömegek képzését kell vállalniuk. A kötelező iskoláztatás és ebből 

adódóan a tanulói létszám megnövekedése azt is jelentette egyúttal, hogy az iskolákban egyre 

erőteljesebben jelentek meg olyan társadalmi rétegek, amelyek korábban nem vagy csak 

marginálisan voltak jelen. Tágan értelmezve ilyen csoportoknak tekinthetők a többségi 

társadalomtól eltérő kulturális hátterű tanulók, akik valamely kisebbségi csoport tagjai vagy 

migránsok gyerekei, annál is inkább, mert ezen csoportok kezdeményezései és harcai 

indították el a társadalmi integráció irányába mutató változásokat. 

 Bár például az Amerikai Egyesült Államokban már a 19–20. század fordulóján elkezdtek 

szórványosan foglalkozni a kisebbségi csoportok helyzetének javításával, csak az 1960-as 

években kibontakozó polgárjogi mozgalmak hatására jelentek meg a multikulturális nevelés 

különféle formái. 

 Az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is komoly törekvések 

voltak az ott főként bevándorlók által gerjesztett etnikai sokszínűség társadalmi integrációjára. 

A multikulturalizmus programjának első hivatalos megnyilvánulását Kanadában regisztrálták 

1971-ben, amikor a kulturális sokféleség elfogadását és támogatását politikai prioritásként az 

állam kötelező feladatai között hirdették meg, majd ezt a szemléletmódot vette át Ausztrália, 

az USA és később Nyugat-Európa (Mihály 2008). 

 A nyolcvanas években a hangsúly az új módszerek keresésére (pedagógiai differenciálás, 

kooperatív technikák, csoportmunka stb.) és az új értékelési formák kidolgozására tevődött át. 

 A multikulturális nevelés már nem csupán a nyelvek vagy a kultúrák sokféleségének 

elismerését jelenti: első lépésben az oktatáspolitikai kezdeményezések főként a nyelvi, 

szociális és kulturális hátrányok leküzdésére irányultak, abból kiindulva, hogy a bevándorló 

gyermekek alacsony iskolai teljesítménye mögött a kisebbségi kultúra alábecsülésének 

érzéséből adódó torzult énkép áll. A pedagógus munkájának ezért kiemelten fontos területévé 

vált a tanuló megismerése, a diák megértéséhez pedig hozzátartozik családjának, szűkebb-

tágabb környezetének, valamint nyelvének vagy kultúrájának megismerése is (Bábosik 2009). 

 Banks a következőképp fogalmazza meg a multikulturális nevelés lényegét: „nevelési-

oktatási lehetőségek biztosítása a különböző rasszokhoz, etnikai és kulturális csoportokhoz, 

különböző nemekhez és szociális osztályba tartozó diákok számára. Az egyik legfontosabb 

célja hozzásegíteni valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, 

viszonyulásokhoz és képességekhez, amelyek egy plurális, demokratikus társadalom hatékony 

működéséhez szükségesek, és amelyek a különböző csoportokból származó emberek közötti 

interakciókat, a kommunikáció sikeres működését segítik annak érdekében, hogy a társadalom 

és a morál a mindenki számára előnyös, közös jót szolgálja” (Banks 2001, id. Torgyik 2009: 

32). Ez a megfogalmazás  paradigmaváltást jelent, hiszen korábban ilyen mértékben nem 

fogalmazódott meg igényként az inkluzivitás, azaz a befogadás-befogadóvá tétel gondolata. 

Pedagógiai értelemben tehát az interkulturális nevelés folyamata - különösen a kritikai 

multikulturális nevelés követőinek felfogásában - azt az utat is jelenti, amellyel abban segítjük 

a tanulókat, hogy egymást kölcsönösen elfogadva és segítve boldogulni tudjanak a sokszínű, 

heterogén társadalmi környezetben, továbbá képesek legyenek maguk is hozzájárulni a 

valóban interkulturális mikro- és makrotársadalmi környezet kialakulásához. A széles 

értelmezési keret azt is lehetővé teszi, hogy bármely, marginális helyzetben lévő társadalmi 

csoportra mint a többségitől eltérő, sajátos kulturális vonásokkal rendelkező kisebbségre 

tekintsünk. 
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 A hazai értelmezések közül kiemeljük  Kovács Sándornak (1997) a Pedagógiai Lexikonban 

olvasható szócikkét, amely szerint a multikulturális nevelés az oktatáspolitikai stratégia és a 

pedagógiai eszköztár része. Czachesz Erzsébet ugyanitt rámutat arra, hogy a nemzetközi 

szakirodalomban az interkulturalitás és multikulturalitás gyakran egymás szinonimájaként 

jelenik meg, bár az európai szóhasználat inkább az interkulturális nevelés fogalmát használja, 

szemben az Észak-Amerikában elterjedt multikulturális neveléssel (id. Torgyik 2009). 

Értelmezésében az interkulturális nevelés oktatási koncepció a kisebbség társadalmi és iskolai 

integrációjára. Torgyik Judit (2009) meglátása szerint gyűjtőfogalomról van szó, amely 

kiterjed az interkulturális kommunikációra, konfliktuskezelésre, a multikulturális 

tananyagfejlesztésre, a kisebbségi kultúrák megismerésének módszertanára, valamint a 

demokratikus társadalmi részvétel tanítására, az igazságtalan bánásmód elleni harcra. 

Karlovitz János (2006) véleménye szerint az interkulturális nevelés olyan szemléletmódot 

jelent, amely az iskolai munka egészét áthatja. 

 Az egyenlőtlenségek és a kisebbségi csoportok kirekesztése a hazai oktatási rendszerben is 

problémát jelent. Ebben a vonatkozásban az interkulturális nevelés egyik kiemelt feladata 

lehet választ adni a romák iskoláztatásával, intézményi oktatásával-nevelésével, valamint 

társadalmi befogadásával kapcsolatos kérdésekre. A romákkal kapcsolatban felmerülő 

problémák (alacsony iskolai végzettség, rossz szociális helyzet, magas munkanélküliségi 

arány, stb.) több lényeges ponton hasonlóságot mutatnak a kontinensünkre Európán túlról 

(elsősorban Afrika Maghreb országaiból és Törökországból) érkező, illetve Észak-Amerikába 

érkező bevándorló vagy őshonos kisebbségi csoportok (pl. spanyol ajkúak, afroamerikaiak, 

indiánok) problémáival. Ugyanakkor a jól körülírható hasonlóságok (alacsony iskolázottságú 

vagy analfabéta szülők, a tanulási motiváció hiánya, munkanélküliség, szegregáció, 

diszkrimináció stb.) mellett sok tekintetben a különbségek is megragadhatók. 

 Mind a többségi, mind a kisebbségi csoportokhoz tartozó egyének, így a gyermekek esetében 

is a stabil identitás kialakulásának segítését tekinthetjük a sikeres társadalmi – és szűkebben 

véve, az iskolai – integráció egyik feltételének. A másik fontos meghatározó tényező a 

befogadó társadalom megteremtése, melyhez a társadalomban jelen lévő előítéletek 

csökkentése szükséges. Ennek elősegítése a pedagógusok és más szakemberek együttes 

feladata, ezért kulcsfontosságú a szakemberek segítő, interkulturális kompetenciáinak a 

fejlesztése. 

 Az interkulturális megközelítés magában foglalja a tanulók negatív – etnikai jellegű vagy 

rasszista – sztereotípiáira adott, azokat kezelő válaszlehetőségeket is. Ezért kiemelten fontos, 

hogy maguk a pedagógusok – és az iskolai segítő személyzet – is képesek legyenek arra, hogy 

felismerjék, tudatosítsák és kezelni tudják saját sztereotípiáikat, hiszen csak ezáltal lesznek 

arra is felkészültek, hogy megvitassák, feldolgozzák, átalakítsák a tanulók már meglévő 

előítéleteit vagy negatív sztereotípiáit. Mivel a legtöbb pedagógus társadalmilag viszonylag 

homogén közegben szocializálódik, és kevés alkalma nyílik arra, hogy más etnikumokkal, 

kultúrákkal vagy akár más társadalmi csoportba tartozó emberekkel kapcsolatot építsen ki, e 

jártasság megszerzésére a tanárképzés mutatkozik alkalmas terepnek. Az ehhez szükséges 

kompetenciák komplex fejlesztése fontos, hogy beépüljön mind a pedagógusképzésbe, mind a 

pedagógus-továbbképzési rendszerbe. A pedagógusok képzettsége és attitűdje hat a tanítási 

módszerekre, és alakítja a tanulási környezetet(L’intégration scolaire des enfants immigrants 

en Europe, 2004; Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, 2009). Éppen ezért 

kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok e területen milyen képzésben részesülnek, valamint az 

is, hogy milyen további támogatási lehetőségeket kapnak az intézményvezetőktől, illetve az 

oktatásirányítástól a kultúra-érzékeny iskola és tanítási tevékenység megszervezéséhez 



Társadalmi Együttélés 2012/4. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 4 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

(például tankönyvek, tananyagok, segédanyagok, tanári kézikönyvek, taneszközök, 

ismeretterjesztő kiadványok tekintetében). 

 Az is nyilvánvaló, hogy a gyermekek szocializációjára nem csupán az oktatási intézmények 

vannak hatással, hanem számos más tényező (pl. család, közösség, kortárs- és más társadalmi 

csoportok) hatása is érvényesül. A lemaradók esetében akadályként gyakran a 

szocializációbeli eltérésekre hivatkoznak a pedagógusok (Somlai 1997). Ez is jelzi, hogy az 

oktatás-nevelés intézményesített világa nem képes egyedül megoldást találni és felelősséget 

vállalni. A pozitív változás feltétele, hogy az iskola világán kívüli más csatornák, segítő 

szolgáltatások is készen álljanak a közös, egymást erősítő munkára, komplex programokban 

gondolkodjanak és partnerként működjenek együtt (önkormányzat, családsegítő szolgálat, 

védőnői hálózat, munkaügyi központ, gazdasági partnerek, területi fejlesztésért felelős 

szakemberek, stb.). Önmagában egyetlen tudomány, szakma vagy ágazat sem képes 

megoldani a problémahalmazt, ezért nélkülözhetetlen az interprofesszionális együttműködés a 

szereplők között. Ez azt jelenti, hogy miközben minden tudomány, szakma elkülönült, önálló 

tudással rendelkezik, mégis az egymással kapcsolatban lévő készségek képesek létrehozni és 

megerősíteni a megoldáshoz szükséges tudást (Budai 2009). Elképzelésünk szerint ezen közös 

tudásterület részét képezi az is, hogy a pályára kilépő, frissen végzett, fiatal szakembereket a 

felsőoktatás, a képzést nyújtó intézmény felkészítse arra, hogy olyan módon tudjanak 

kommunikálni, viszonyulni egy, a saját kultúrájuktól eltérő, más értékrendszerű közösséghez 

(akár gyermekekhez, akár felnőttekhez), ami elfogadó és esélyt teremtő módon ad lehetőséget 

a kisebbségi helyzetben élőknek saját személyiségük elfogadására, képességeik, készségeik 

mind teljesebb kibontakoztatására. Ezen túlmenően pedig képesnek kell lenniük saját negatív 

sztereotípiáik felismerésére és mérséklésére, valamint a többségi társadalom felől érkező 

negatív sztereotípiák kezelésére is. 

  

A kutatás előzményei 

 Az 1990-es évek második felében a rendőrségen és védőnők körében végzett kutatások 

felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy bár a magyarországi romák csoportja 

meglehetősen heterogén, a velük szemben alkalmazott bánásmód hasonló, nem tesz 

különbséget. Ehhez nem ritkán előítéletes attitűd társul, amelynek eredményeként a 

szakemberek és a kliensek között erőteljesen torzult kommunikáció jön létre, akadályozva a 

gyógyító-gondozó munkát (Csepeli–Neményi 1999). A felsőoktatás, ezen belül is a 

pedagógusképzés reflektorfénybe kerülésének okai között találhatjuk a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa által 2001-ben megrendelt kutatás eredményeit 

(Kaltenbach 2001). A vizsgálat célja többek közt az volt, hogy feltárja, felkészültek-e a 

pedagógusjelöltek a cigány gyermekek iskolai sikereinek elérésére, ennek érdekében 

rendelkeznek-e a konfliktusok megoldásához alapvető ismeretekkel, és hogyan vélekednek a 

roma tanulókról. A tanulmány fontos megállapítása, hogy a hallgatók mindössze 7%-a 

gondolkodik előítélet-mentesen, nyitottan és toleránsan a cigányokról, 14%-uk pedig 

rasszistának tekinthető. 

 Az egyetemi szintű képzésben tanuló történelem szakos hallgatókat Vásárhelyi Mária 

vizsgálta 2003-ban (Vásárhelyi 2004). Az ötszáz fős minta több mint egyharmada bizonyult 

rasszistának, 25%-uk véleményében rasszista és demokratikus elemek is helyet kaptak; az 

antirasszista módon vélekedők aránya nem érte el a 40%-ot. 
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 Az idézett két kutatás egybehangzóan rámutat arra, hogy a tájékozatlanság és az előítélet 

között szoros kapcsolat van. Ugyanakkor világossá vált az is, hogy a rasszista vagy előítéletes 

hallgatók közül többen viszonylag jól tájékozottak, ennek ellenére úgy tűnik, masszívan 

ragaszkodnak álláspontjukhoz. A kevésbé tájékozott hallgatók számára azért tűnik 

egyszerűbbnek az előítéletes gondolkodás elfogadása, mert nem rendelkeznek megfelelő 

társadalomtudományi ismeretekkel, nem látják át a társadalmi összefüggéseket. 

 A fenti kutatások eredményeinek közzététele nagy megdöbbenést váltott ki szakmai és 

politikai körökben egyaránt, érdemi változásokra azonban mégsem került sor az intézmények 

képzési módszereiben. A kutatás eredményeire többféle magyarázat is született. Vannak, akik 

úgy vélik, hogy a jelenség a felsőoktatás expanziójának a következménye, mások pedig 

hajlamosak a középfokú oktatási intézményekre hárítani a toleranciára nevelés feladatát. Ez a 

megközelítés azonban nem kínál valós alternatívát a problémák kezelésére. A demokráciára 

nevelésnek, a társadalomtudományi ismeretek megalapozásának fontos színtere a közoktatás, 

azonban a felsőoktatás felelőssége sem vitatható, hiszen ezeknek a képzések meghatározó 

szerepük van abban, hogy a majdani szakemberek a tanításhoz megfelelő attitűddel 

rendelkezzenek. Ez természetesen nem csupán a pedagógusképzéssel szemben támasztott 

követelmény. 

  

A kutatás jellemzői 

 A nemzetközi tendenciák tükrében kutatásunk a multikulturális szemléletmód 

megjelenésének tekinthető a hazai felsőoktatás kutatásában. Annál is inkább, mivel a kutatás 

első fázisában arra vonatkozóan gyűjtöttünk információkat, hogy mely felsőoktatási 

intézményekben tartanak multikulturális vagy interkulturális neveléssel, kisebbségekkel vagy 

romológiával foglalkozó kurzust. Nem tértünk ki tehát a nyelvi vagy nemzetiségi szakok 

vizsgálatára, mert a kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy miként hatnak a kurzusok a 

hallgatók cigányokról alkotott vélekedéseinek alakulására. 

  

Előkészítő adatgyűjtés 

Bár a pedagógusképzésben már az 1970-es évektől megjelentek – helyi kezdeményezésként, 

nem kötelező jelleggel és eltérő színvonalú ismereteket nyújtva – a cigány népismerettel 

foglalkozó kurzusok, és az 1980-as években a nyelvészeti tudományok területén is kedvelt 

kutatási téma lett a romák nyelvhasználatának vizsgálata, majd ebből kinőve 1997-től Forray 

R. Katalin vezetésével romológia képzés indult meg Pécsett, a hazai felsőoktatásban mégsem 

jelent meg súlyának megfelelően ez a téma. A már idézett kisebbségi ombudsmani vizsgálat 

(2001) a pedagógushallgatók előítéletességének mérése mellett feltárta a képző 

intézményekben folytatott romológia témájú ismeretek átadásának módját is. Ennek kapcsán a 

következő megállapításokra jutott: a pedagógusképző intézményekben a romológia témájú 

ismeretek nem jelennek meg elég hangsúlyosan a képzésben: leggyakrabban speciális 

kollégiumként és nem önálló tárgyként kaptak ismereteket a hallgatók. Az ismeretek átadása 

többnyire tantermi órákat jelentett, hiányoztak azok a lehetőségek, amelyek segítségével 

közvetlen tapasztalatokat szerezhettek a hallgatók (terepmunka, hospitálás). Az ombudsman 

ajánlásaiban felhívta a figyelmet a hallgatói előítéletesség csökkentésének szükségességére, a 

romológiai ismeretek kötelező tárgyként való oktatására, a pedagógiai módszerek bővítésére 
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(alternatív, fejlesztő és differenciáló módszerek alkalmazására), a pedagógusjelölteknek az 

interkulturális nevelésre való felkészítésére, valamint a cigány nyelvek oktatásának 

megszervezésére, szakirányok bevezetésével pedig a hallgatók felkészítésére a cigány 

népismeret oktatására. 

 A kutatás első szakaszában, 2007 tavaszán kérdőívvel kerestük meg a felsőoktatási 

intézmények oktatási ügyekért felelős rektorhelyetteseit, illetve az illetékes intézetek, 

tanszékek vezetőit. Összesen 72 felsőoktatási intézmény vezetését kerestük meg több 

alkalommal, mivel a kérdőívek önkitöltősek voltak, és az első megkeresés igen szerény 

eredményt hozott. A kérdőívek feldolgozása során a következő képet kaptuk: 31 intézmény 

többszöri megkeresésünkre sem reagált, 24 felsőoktatási intézmény elutasító választ adott: 

náluk egyáltalán nem foglalkoztak a témához illeszkedő ismeretek átadásával (ezek zömmel 

művészeti, műszaki vagy gazdasági jellegű képzést folytatnak, bár pedagógusképző 

intézmény is volt közöttük), míg 17 egyetem és főiskola jelezte, hogy hallgatóiknak adnak át 

kifejezetten ilyen és hasonló témájú ismereteket, és összesen 41 kurzust jelöltek meg. Ezek 

mintegy harmada azonban nem kifejezetten a vizsgált területre irányul: más tantárgyak 

keretében jelennek meg a multikulturalitás, illetve a romológiai ismeretek, jellemzően a 

szociálpolitika és gyermekvédelem tárgyakhoz kapcsolódva. 

 A romológiával, multikulturális vagy interkulturális neveléssel foglalkozó kurzusok között 

csak kis számban találtunk minimum két féléves, egymásra épülő kurzusokat, a legtöbb 

kurzus mindössze egy féléves volt. A romológia témájú kurzusok többnyire – feltehetően az 

Európai Unió támogatásának, illetve az ombudsmani ajánlásokra reagálva – 2003/2004-ben 

vagy később indultak, nem tekintenek tehát túlzottan nagy múltra vissza, mindössze néhány 

év oktatási tapasztalatait tükrözik. Az utóbbi években újonnan indult kurzusok között sok 

olyan tantárgyat találtunk, amelyek inkább a kulturális elemekkel foglalkoznak, ilyen például 

a néprajzi hagyományok, a romungró széppróza, a népmesei hagyományok vagy a roma 

kultúra a filmeken és a televízióban, könnyűzenében. Emellett a szociális vonatkozás 

erőteljes, domináns maradt, és az új pedagógiai eszközök között szerepel (multikulturális 

nevelés, kisebbségek pedagógiája, hátrányos helyzetűek pedagógiája). 

A főiskolák közül elsősorban a tanítóképző és szociális (elsősorban szociálpedagógus) 

képzést folytató intézmények jelezték, hogy foglalkoznak ilyen tárgyak oktatásával. Kötelező 

jelleggel azonban leginkább a szociális munkások, védőnők és szociálpedagógus hallgatók 

kaptak ilyen képzést, bár az esetek többségében ezek a tantárgyak szabadon vagy kötelezően 

választhatóak. Kiemelkedő jelentőségű ebből a szempontból az egyik tanítóképző főiskola, 

ahol minden hallgató számára kötelező a több féléven át tartó, egymásra épülő romológia 

tárgyak felvétele. 

 Egyetemi szinten a bölcsészkarokon, a társadalomtudományi karokon és a műszaki 

tanárképzésben találtunk ilyen kurzusokat, főleg a pedagógiai-módszertani tárgyakhoz 

kapcsolva (hátrányos helyzetűek pedagógiája, felzárkóztatás címeken). Direkt népismeretet és 

ehhez kapcsolódó interkulturális kommunikációs ismereteket adtak át több egészségügyi 

képzést nyújtó intézménynél, egy orvosi egyetemen kötelező jelleggel a leendő orvosok, 

fogorvosok számára. 
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Adatgyűjtés 

Hét intézmény tíz kurzusát szerettük volna megvizsgálni, de mivel két kérdőíves vizsgálatot 

terveztünk (a kurzus elején és végén), három intézmény esetén nem valósult meg a második 

adatfelvétel. Az első adatfelvétel során 339 kurzushallgatót kérdeztünk meg, a második 

adatfelvétel idejére a számuk 211 főre csökkent. Az adatok összehasonlíthatósága végett az 

első adatfelvétel idején olyan hallgatókat is megkérdeztünk, akiknek nem kötelező vagy 

kötelezően választható a romológia kurzusok felvétele, de azonos karon tanulnak. 156 fővel 

vettünk fel így kérdőívet, őket a kutatás kontrollcsoportjának tekintettük. A kérdőíves 

adatfelvételt interjúkkal egészítettük ki, összesen 15 fő önként jelentkező hallgatót kerestünk 

fel. Meglátásunk szerint a mintanagyság elegendő információt ad ahhoz, hogy a kurzusok 

hatásait mérni tudjuk. 

 A vizsgált tanévben (2007/2008) a kurzusok több mint fele szabadon választható tárgyként 

jelent meg a tantárgyi kínálatban. Ezeken a helyeken, valamint a kötelezően választható 

kurzusok esetén is néhány esetben problémát jelentett a hallgatók érdektelensége vagy hibás 

érdekfelismerési képessége, s emiatt több helyen nem indult el a tervezett stúdium. Nehezíti a 

kínálati paletta megítélését, hogy, úgy tűnik, az intézményeken belül nem alakult még ki 

egységes stratégia ezzel kapcsolatban. Ezt jelzi, hogy azonos karokon egyes szakok esetében 

kötelező, míg mások elvégzéséhez nem szükséges ilyen ismeretek szerzése. 

 A kutatás célja nem a hallgatók előítéletességének mérése volt, hanem azoknak a kis 

változásoknak a követése, amelyek alapjai lehetnek a nyílt, elfogadó interkulturális 

személyiség kialakulásának. Előzetes feltételezésünk az volt, hogy a hallgatók cigányképe, 

cigányokról való gondolkodása kedvező irányba változik a kurzusok hatására. Úgy gondoltuk, 

hogy a változás mértéke néhány hónap alatt nem mutat jelentős változást, azonban jelzi, hogy 

a hallgatókban elindul a szemléletváltás folyamata. A kutatás segítségével a következő 

kérdésekre kerestük a választ: 

 A hallgatók információgyűjtési, médiahasználati szokásai 

 A hallgatók hétköznapi másság iránti attitűdjei 

 Kit tekintenek a hallgatók cigánynak 

 Milyen tulajdonságok jellemzik a cigányokat/romákat 

 Mit gondolnak az integráció sikertelenségének okairól 

 Milyen megoldási lehetőségeket látnak ezzel kapcsolatosan 

   

Kutatási eredmények 

 Médiahasználati szokások 

Vizsgálatunk rámutatott arra, hogy a hallgatók, bár igen sokféle lehetőségük lenne a világról 

való ismeretgyűjtésre és annak rendszerezésére internet, televízió, nyomtatott sajtó 

segítségével, nem, vagy igen felületesen élnek ezekkel az információs csatornákkal. Mivel 

elsősorban a szórakoztató jellegű tartalmakat fogyasztják, a média ilyen értelemben nem 

segíti elő az interkulturális nevelésre való. Érdekelt bennünket, hogy a kurzusok kapcsán 

jobban odafigyelnek-e a hallgatók a romák médiabeli szereplésére, ezért a második mérés 

alkalmával arra kértük őket, hogy soroljanak fel néhány médiahírt, amire emlékeznek. Ilyen 

eseményt 54%-uk említett, kétharmaduk egyetlen hírre emlékezett, azoknak a száma pedig, 
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akik három vagy több említést tettek, elenyésző volt. Legtöbben olyan negatív eseményeket 

említettek, amelyeknek az elkövetői roma származásúak voltak (a Blaha Lujza téri romániai 

cigány késelő kisfiú, az olaszliszkai gyilkosság, továbbá kisebb helyi hírek szerepeltek a 116 

említés között), mindössze 5 fő számolt be a nyírmihálydi higiénés állapotok (illemhelyek 

hiánya) kapcsán hallott hírekről. Pozitív hírként a szórakoztató ipar roma hírességeit 

említették (a Győzike show stb. kapcsán) összesen 13-an, 4 fő pedig arról számolt be, hogy 

romákat felzárkóztató programokról értesült. Nem jelentek meg az említések között azok a 

nagy port felvert ügyek, amelyek a romák negatív megkülönböztetéséről vagy a romák elleni 

erőszakról szóltak (pl. a csörögi gyermekek iskolába íratásának problémái és a kerepestarcsai 

magántanulóvá nyilvánítás ügye). A kurzusok hatása a hírek keresésében, szelektálásában, 

megjegyzésében a vártnál kisebb mértékűnek tűnik; lényegében nem mutatható ki. 

  

A mássággal kapcsolatos attitűdök vizsgálata 

Három kérdés segítségével kerestük a választ arra, mennyire elfogadóak a hallgatók a 

hétköznapinak tekinthető másságokkal szemben. Tizennégy, a többségtől valamiben eltérő 

csoportot választottunk ki, akikkel a mindennapokban gyakoriak a találkozások, az 

interakciók. A hazai előítélet-kutatások egybehangzóan állítják, hogy a nemzeti és etnikai 

kisebbségek közül legerősebben a roma kisebbséget érinti a diszkrimináció. Ezt elfogadva 

elsősorban nem etnikai alapon választottuk ki az összehasonlítandó csoportokat, hanem 

szociális szempontokat is beemeltünk, valamint deviánsnak minősülő csoportokat is 

kerestünk. 

 Arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakul egy képzeletbeli elfogadási rangsor a csoportok 

ismertsége alapján, illetve hol helyezkednek el ezen a romák. Az interakciós sorrendet 

adatredukcióval hoztuk létre, vagyis a válaszlehetőségeket három kategóriába vontuk össze: 

a) rendszeres interakcióban áll az adott csoporttal, ha havonta vagy sűrűbben jön létre 

kapcsolat, b) már volt ilyen akcióban része kategóriába soroltuk azokat, akik évente vagy 

ritkábban kerülnek kapcsolatba adott csoport tagjaival, és c) nincs kapcsolat kategóriába 

soroltuk azokat, akik nem beszéltek, vagy nem tudnak róla, hogy beszéltek adott csoportba 

tartozó emberekkel. Hasonlóképpen jártunk el a képzeletbeli szituációra („Szóba állna-e…?”) 

adott válaszokkal, ebben az esetben a „szívesen meghallgatná” és a „valószínűleg szóba állna 

vele” válaszokat tekintettük odaforduló, míg az észrevétlen kitérést és a nyílt elutasítást 

elforduló attitűdnek. 
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1. táblázat: Egyes, a többségtől eltérő csoportok elfogadási sorrendje 

 

  Forrás: Romológiakurzus-kutatás
[1]

 

  

A válaszadók leginkább a határon kívüli magyarokkal, a hazánkban élő fehér kisebbségekkel 

és a munkanélküliekkel állnának szóba. A különböző fogyatékossági kategóriák tekintetében 

a megkérdezettek – annak ellenére, hogy a fogyatékosság típusától függően eltérő, de 

viszonylag kismértékben ápolnak rendszeres kapcsolatot velük –, meglehetősen segítőkésznek 

mutatták magukat. A válaszadók gyakran állnak interakcióban a romákkal (a minta és a 

kontrollcsoport azonos sorrendet állított fel erre vonatkozóan), szinte minden 

megkérdezettnek van ilyen tapasztalata, ennek ellenére, vagy éppen ezért, nem szívesen 
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állnak szóba velük. A sorban csupán a deviáns kategóriába sorolt hajléktalanok, 

börtönviseltek és a szkinhedek követik őket. 

 A válaszok ilyen eltérései azért érdekesek, mert a különféle empirikus vizsgálatok, valamint a 

szociális területen dolgozó szakemberek jelzései szerint a roma és a fogyatékos lakosság 

szegénysége és kirekesztettsége egyaránt igen súlyos gazdasági és társadalmi probléma 

(Krémer et al. 2010). Ugyanakkor a fogyatékosokkal szemben az ún. paternalisztikus 

előítéletek élnek, azaz sajnálatot, szánalmat keltenek azon az alapon, hogy feltételezhetően 

nem képesek kontrollt gyakorolni a velük szembeni negatív események kiváltó oka felett. A 

romákra vonatkozóan ún. megvető előítéletekről beszélhetünk, ami az adott csoporttal 

szemben táplált negatív indulatokat, haragot, megvetést, undort, sőt gyűlöletet is magában 

foglalja. Velük kapcsolatban gyakori az a vélekedés, hogy a negatív események (pl. 

szegénység) elkerülhetőek lettek volna, ha megfelelően kontrollálták volna az események 

kimenetelét. Míg a paternalisztikus előítéletek esetén nem, addig a megvető típusú előítéletek 

esetén morálisan is ítéletet mondunk az adott csoportról (szegény, hajléktalan, segélyből élő 

stb.), önhibának tekintve nehéz helyzetüket (Fiske et al. 2006). 

 A megkérdezett hallgatók mintegy egyötöde válaszolta, hogy napi gyakorisággal, további 

egyötöde pedig heti gyakorisággal találkozik, beszélget roma emberekkel. A kurzuson részt 

vevők és a kontrollcsoport válaszai nagymértékben eltértek egymástól: míg a kurzusokon 

részt vevők fele rendszeresen kommunikál, addig a kontrollcsoport alig több mint 30%-a 

találkozik legalább heti rendszerességgel cigányokkal. A megkérdezettek legkevésbé a 

hajléktalanokkal, szkinhedekkel és harmadik helyen a romákkal/cigányokkal 

kommunikálnának szívesen. A szkinhedek elutasítása azonos mértékű, a hajléktalanokkal és a 

romákal kapcsolatban sokkal elfogadóbbnak tűnnek a kurzusokon részt vevők. 

Hasonló céllal használtuk fel az előítélet-kutatásban klasszikusnak számító, Bogardus-féle 

társadalmi távolságskálát. Azt tudakoltuk, hogy a válaszadók elfogadnának-e valakit 

családtagként, munkatársként, szomszédként, azonos településen lakóként és az országba 

betelepülőként. A skálával kapcsolatos probléma, hogy elméletileg a szomszédságba való 

beengedés nagyobb társadalmi távolságot feltételez, mint a közös munkahelyen való munka, 

azonban néhány esetben éppen ellenkező kép alakul ki: vannak emberek, akiket munkatársnak 

elfogadunk, míg nem szeretnénk, hogy szabadidőnkben közel legyen hozzánk, azaz a 

szomszédságunkban nem látnánk szívesen (Kovács 2007). Ez igazolódott a romák 

megítélésénél is. 

  

Kit tekintenek a hallgatók cigánynak? 

A válaszadók túlnyomó többsége úgy vélekedett, hogy a legfontosabb besorolási szempont a 

származás: fontos, hogy a szülők, nagyszülők mind cigányok legyenek. E tekintetben a minta 

és a kontrollcsoport véleménye egyezést mutat, azonban megfigyelhető, hogy a második 

mérés alkalmával a kurzusok hallgatói már kisebb arányban tartották ezt fontos ismérvnek. A 

felmenők származásának fontosságát húzza alá, hogy a megkérdezettek kevesebb, mint fele (a 

kontroll-csoport esetén magasabb ez az arány) sorolta a vegyes házasságból születő 

gyermekeket a cigánysághoz tartozónak, de a vizsgált kurzusok résztvevőinél a második 

mérés alkalmával 10%-kal csökkent ez az arány. 
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 A hallgatói besorolásnál a származás után az önbesorolás elfogadása és a hivatalos 

nyilvántartásba vétel, valamint a cigány hagyományok tartása következett. Viszonylag 

kevesen választották a külső jegyek (öltözködés, nyelvhasználat, stb.) alapján való besorolást. 

A második mérés alkalmával kismértékben emelkedett azon hallgatók aránya, akik 

önbesorolás alapján tekintenek valakit cigánynak, más állításokat kisebb arányban fogadtak el 

ilyen szempontként. A legjelentősebben a lakóhely szerinti megítélés változott, de csökkent a 

hagyományok, öltözködés és nyelvhasználat miatti besorolások aránya is. 

 A hallgatók válaszai arra utalnak, hogy olyan válaszlehetőségeket részesítettek előnyben, 

amelyek a leginkább objektív oldalról közelítik meg a kérdést. Meglátásunk szerint az adott 

válaszok azt is bizonyítják, hogy a hallgatók olyan ismérveket kerestek, amelyek kétséget 

kizáróan megállapíthatóvá teszik a cigány voltot, és egyúttal nem hordoznak előítéletekkel 

kapcsolatos jelentést sem. Ezt nyomatékosítja még a hagyományőrzés gyakori megjelölése is. 

Ugyanakkor feltételezhető, hogy a hallgatók is érzékelik azt, hogy mennyire ellentmondásos a 

többségi társadalomnak a romákhoz való viszonyulása. Másfelől a jelenséggel összefügghet 

az is, hogy a cigányság Magyarországon sem alkot homogén csoportot, és az egyéni szintű 

sokféleség is nehezíti a csoportba sorolást. 

  

1.1. ábra. Kit tekintenek a hallgatók cigánynak? 

  

 Forrás: Romológiakurzus-kutatás 

  

Milyen tulajdonságokkal jellemezhetők a cigányok? 

Nagyon fontos és izgalmas kérdés, milyen tulajdonságokat gondoltak a hallgatók a romákra 

jellemzőnek a kurzus elején, és hogyan változott ez a kurzus végére. A két kérdőívben 
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ismétlődő két nyitott kérdést és két zárt kérdést tettünk fel erre vonatkozóan. Az első nyitott 

kérdésben azt kértük, soroljanak fel öt olyan tulajdonságot, amely a cigányokra/romákra 

szerintük leginkább jellemző. Az adott válaszokat kvantifikáltuk, és azt is jegyeztük, hogy a 

felsorolt tulajdonságok inkább negatív vagy inkább pozitív tartalmakat hordoznak-e, erre egy 

ötfokú skálát állítottunk fel (csak negatív, inkább negatív, csak pozitív, inkább pozitív és 

semleges kategóriákban). Szükséges volt egy „semleges válaszok” kategória felvétele is, mert 

voltak, akik olyan jellemzőket soroltak fel (bár többségében nem tulajdonságok, hanem 

inkább sajátosságok voltak ezek), amelyeket egyik, általunk felállított kategóriába sem 

lehetett elhelyezni, nem hordoztak tehát olyan információkat, amelyek a megkérdezetteknek a 

cigánysághoz való viszonyulását fejezték volna ki (például szegény, munkanélküli, nehéz 

sorsú, rossz szociális helyzetű). Ide tehát azok a válaszadók kerültek, akik csak ilyen tartalmú 

válaszokat adtak. 

 Az első adatfelvétel alkalmával a megkérdezettek valamivel több mint fele csak negatív 

tulajdonságokat sorolt fel. A legnagyobb arányban a kontrollcsoporthoz tartozók 

gondolkodtak így, a romológia kurzust kezdőknek alig felére volt ez jellemző Ez valószínűleg 

azt is mutatja, hogy a hallgatók elkezdtek gondolkodni azon, vajon miért tartja a képző 

intézmény fontosnak, hogy kötelező vagy kötelezően választható tárgyként tanuljanak ilyen 

ismereteket. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a megkérdezettek valamivel több mint 

egynegyede „inkább negatív” tulajdonságokat sorolt fel (tehát a tulajdonságok között 

szerepelhetett egy-két pozitív is), és ezen válaszadók nagy része a romológia kurzusra járó 

hallgatók közül került ki. Meglehetősen kevesen voltak, akik „csak pozitív” tulajdonságokat 

soroltak fel, őket főként a kurzusra járók közt találjuk. Valamivel többen (11%) voltak, akik 

„inkább pozitív” tulajdonságokat soroltak fel. 

 A második adatfelvétel adatai mutatnak némi változást az elsőhöz képest (lásd 2. ábra). 

Ekkor csak a kurzusokra járók véleményét kérdeztük meg. A két adatfelvétel ideje között kb. 

négy hónap (a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak egy része) telt el. Valószínűleg maga a 

mérőeszköz is okoz torzulásokat, de úgy gondoljuk, hogy nyitott kérdéseknél ez a torzító 

hatás szinte kivédhetetlen, mindamellett a gondolkodásbeli változás irányait jól jelzi. 

Azoknak az aránya, akik „csak negatív” tulajdonságokat soroltak fel, jelentősen csökkent, az 

„inkább negatív” válaszokat adók aránya viszont változatlan maradt. Majdnem duplájára 

növekedett ugyanakkor azoknak az aránya, akik „csak pozitív” tulajdonságokat írtak be (így is 

csak 10%), és azoké is, akik „inkább pozitív” tulajdonságokat említettek. Megállapítható, 

hogy a hallgatók gondolkodásmódjában elindult valamiféle, pozitívabb irányba mutató 

változás, bár nagyobb részben mégis inkább a negatív tulajdonságokat emelik ki. 
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1. 2. ábra. A cigányok tulajdonságai 

 

 

  Forrás: Romológiakurzus-kutatás 

   

Kigyűjtöttünk néhány, tipikusnak vélt tulajdonságot, ezek bemutatásán keresztül szeretnénk 

érzékeltetni, miként változtak a vélemények. A negatív tulajdonságok közül leggyakrabban az 

önhibából eredő munkanélküliséget (mint munkakerülés, ingyenélés, élősködés) említették az 

első adatfelvétel idején. A második adatfelvétel során lényegesen kevesebben említették ezt a 

tulajdonságot. Ugyanígy csökkent az említések száma és aránya a koszos, ápolatlan, büdös; 

igénytelen; lopós, hazudós; továbbá buta, iskolázatlan kategóriákban is. Azoknak az aránya, 

akik az erőszakosságot, az agresszivitást és kötekedést jelölték meg, nem változott, a 

hangosságot, zajosságot kiemelők aránya viszont növekedett. 

 A második adatfelvétel idejére némileg növekedett a pozitív tulajdonságokat felsorolók 

aránya. Legjellemzőbb tulajdonságként a családcentrikusságot jelölte meg a tényleges 

mintába tartozók egynegyede, arányuk a kurzus végére nem változott. Ugyanez mondható el 

az összetartásról. Lényegesen többen említettek azonban a második megkérdezés alkalmával 

kulturális sajátosságokat, mint például önálló kultúra, kisebbségi kultúra, jó zenei érzék, jó 

ritmusérzék, tánckészség. A kultúrával szorosan összefüggőnek tekinthetjük a 

hagyománytiszteletet, amelynek említése csak nagyon kicsi növekedést mutat. Ide sorolható 

még – bár némileg más jelentéstartalmat hordoz – a mulatozás is (itt nincs különbség). 

Megnövekedett viszont a hagyományos és hangsúlyos nemi szerepek említése: a nőiesség, 

férfiasság erőteljes megjelenése az öltözködésben, kinézetben, hajviseletben, esetlegesen a 

magatartásban is. 
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Hasonló eredményeket kaptunk, amikor arra kértük a hallgatókat, hogy egy általunk 

összeállított, különféle tulajdonságokat tartalmazó listán osztályozzák 1–7 között, hogy a 

megadott tulajdonság mennyire jellemző a romákra/cigányokra. A válaszokat rangsoroltuk és 

a rangsorokat összehasonlítottuk. Az első adatfelvétel összesített eredményéből úgy tűnik, a 

kurzusokon részt vevők, valamint a kontrollcsoport a romákat leginkább hangosnak, 

harciasnak, hirtelen természetűnek tartotta, akik jó zenei és ritmusérzékkel rendelkeznek a 

kurzuson részt vevők szerint, míg a kontrollcsoport tagjainál további negatív tulajdonságok 

következtek: harsány és agresszív. A kurzus végén a résztvevők véleménye valamelyest 

megváltozott: bár a hangos maradt az első helyen, több pozitívabb tulajdonságot soroltak 

előrébb a válaszadók (további rangsor: jó zenei és ritmusérzék, harcias, hagyománytisztelő). 

Valamivel előrébb került a babonásság és a családcentrikusság, egyértelműen hátrébb 

sorolódott a hirtelen természet, agresszió. A lista végén található, legkevésbé jellemző 

tulajdonságok sorrendje felcserélődött ugyan, de túlzottan nagy változás nem történt 

(legkevésbé jellemző a romákra: szorgalmas, jószívű, ambiciózus, becsületes és realista). 

 A felsorolt tulajdonságokból faktoranalízis segítségével hat faktort hoztunk létre. A 

csoportosítás után kiszámoltuk az egyes faktorokba tartozó tulajdonságok értékeinek átlagát, 

és ezeket hasonlítottuk össze. A csoportosított tulajdonságok közötti változás meglehetősen 

kis mértékű volt, a különbség nem szignifikáns, de figyelemre méltó, hogy az elmozdulás 

minden csoport esetében pozitív irányba történt. 

  

Az integráció kudarcának okai 

A romák beilleszkedési sikertelenségét, integrációs problémáit többféle nézőpont szerint 

tárgyalja a szakirodalom. Ezek közül emeltünk ki négy fontos megközelítési módot, és ezzel 

kapcsolatban kérdeztük a hallgatók véleményét. 

 Az egyik ilyen, a közvélekedésben igen elterjedt vélekedés szerint a kudarcok oka elsősorban 

a genetikai tényezőkben keresendő, azaz a romák olyan öröklött tulajdonságokkal 

rendelkeznek, amelyek determinálják sorsukat, e tulajdonságok megváltoztatása tehát eleve 

kudarcra ítélt. 

 Egy másik megközelítési mód szerint a nehézségeket a kulturális eltérések, sajátosságok 

magyarázzák. E felfogás híveinek egy része a cigány kultúrát valamiféle egzotikus, keleties és 

spiritualista kultúrának – nemritkán a modern, kapitalista társadalom ellentétének – tekinti. 

Ennek része a cigányság fennmaradásáért érzett aggodalom is: asszimilációjuk esetén 

eltűnnének, az önálló kultúra elveszne. Mások ugyanakkor azt emelik ki, hogy a cigányság 

kultúrájának része a többségtől, átlagtól eltérő gondolkodás- és életmód, és ennek negatív 

oldalaként jelenik meg az iskolával, tanulással szembeni ellenállás. A romák értékrendjének 

ennek értelmében nem része az iskolával való együttműködés, a tanulás, a minél magasabb 

iskolai végzettség megszerzése. A kulturális különbségek indokolják a többségi 

társadalométól eltérő gyermekkori szocializációt, s ezt a különbözőséget erősíti a nyelvi 

hátrány is. Mindennek következménye, hogy a cigány gyermekek beilleszkedési 

problémákkal küszködnek, és magas köztük a tanulási és magatartási zavarokkal küzdők 

aránya az iskolában. 

 A harmadik megközelítési mód elsősorban a társadalmi körülményekben keresi az 

integrációs problémák magyarázatát. A felelősség ebben az esetben a kirekesztő társadalomra 
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és annak intézményeire hárul. Ennek értelmében a felelősség egyértelműen (de nem csak és 

kizárólag) az iskolarendszeré, a hátrányok oka abban keresendő, hogy az iskola nem képes 

hatékonyan alkalmazkodni a roma gyermekek igényeihez, nem alkalmazkodik a diákok 

különbözőségeihez, nem ismeri a cigány gyermekek kultúráját. Az oktatási rendszerből korán 

kikerülő, aluliskolázott fiatalok a munkaerőpiacon nem vagy nehezen boldogulnak, rossz 

anyagi és szociális körülmények között élnek. 

 A negyedik megközelítési mód a diszkriminációt és a mögötte meghúzódó előítéletes 

gondolkodásmódot jelöli meg a beilleszkedés legfőbb akadályaként. Eszerint a társadalomban 

létező ösztönös vagy tudatos kirekesztés miatt nem tudnak a romák boldogulni, ez az oka a 

társadalom peremére szorulásuknak. A pedagógusok előítéletes viselkedésének valószínűleg 

az áll a hátterében, hogy többségük nem tud jó kapcsolatot kiépíteni a gyermekük 

iskoláztatásában motiválatlan szülőkkel. 

 A felsorolt értelmezési modellek egyfókuszúsága miatt több ok megjelölését is kértük a 

hallgatóktól. A megkérdezettek nagyobb része a kérdésről árnyaltan gondolkodva, több 

szempontot is figyelembe vett. A mintából mindössze 12% jelölt csupán egy okot, a többség 

két vagy több okot is választott. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kontrollcsoport és a 

minta között lényeges különbségek rajzolódtak ki. A kontrollcsoport egyharmada csupán 

egyetlen okot említett, főként a genetikai tényezőket jelölve meg a problémák okaként, míg a 

hátrányos helyzet vagy a diszkrimináció lényegesen kisebb arányban jelent meg náluk, mint a 

kurzusokon részt vevők válaszaiban (3. ábra). 

 1. 3. ábra. Az integráció kudarcának okai 

 

 

 Forrás: Romológiakurzus-kutatás 
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 A mindkét mérésen részt vevők esetében a második mérésnél jelentős különbségeket 

találtunk: általánosan csökkent a genetikai és kulturális tényezőket választók aránya, míg a 

szociális hátrányt és a diszkriminációt nagyobb arányban választották a hallgatók. 

  

Téves állítások 

Bár a kutatás célja nem a hallgatók előítéletességének mérése volt, érdekelt bennünket, hogy a 

téves információk alapján létrejövő hiedelmek miként állnak össze rendszerré.  Ennek 

feltérképezésére az alábbi kilenc változó bevonásával létrehoztunk egy tájékozottságot mérő 

mutatót. A változók olyan valótlan állítások, téves információk voltak, amelyek önmagukban 

is előítéletesek. Ezek mérésünk esetében a következők: 

 A bűnözők között sok a cigány. 

 A cigányok egészen mások, mint a magyarok. 

 A cigányok elfoglalják a helyet a magyarok elől. 

 A cigányok gátlástalanok, csak a jogaikat ismerik. 

 A gyerekek a szülőktől hanyagságot tanulnak. 

 Nem tesznek erőfeszítéseket, az állammal tartatják el magukat. 

 A többség helytelen életmódot folytat. 

 A cigányok csak magukat okolhatják, mert nem tesznek erőfeszítéseket annak 

érdekében, hogy másként éljenek. 

 Rossz genetikai tényezők, rossz adottságok. 

 A hallgatók annyi pontot kaptak, ahány igen választ adtak a fenti állításokra. Az első 

adatfelvétel alkalmával a megkérdezettek alig 4%-a bizonyult előítélet-mentesnek vagy 

tájékozottnak, a kurzusokra járók közül többen, mint a kontrollcsoport tagjai közül. Enyhén 

tévedőnek (1–3 pont) a kurzuson részt vevők egyharmada, a kontrollcsoportnak viszont 

csupán 23%-a tekinthető. Közepesen tévedőnek (4–6 „igen” válasz esetén) a kurzusra járók 

csaknem 40%-a, a kontrollcsoportnak pedig egyharmada, erősen tévedőnek (7–9 „igen” 

válasz) a kurzusra járók 22%-a, a kontrollcsoportnak pedig a 40%-a bizonyult. 

 A kurzusoknak rendkívül kedvező hatásuk volt a téves ismeretekre: a második mérésnél a 0 

pontot elérők aránya ugyan csak kismértékben emelkedett (7%), de a többi kategória esetén 

átlagosan 10 százalékpontos elmozdulás figyelhető meg. A válaszadók több mint fele 

bizonyult enyhén tévedőnek, 30%-uk pedig közepesen tévedőnek, az erősen tévedők aránya 

pedig 10%-ra csökkent. 

 Az intézmények és a kontrollcsoport átlagait összehasonlítva markáns különbségek 

rajzolódnak ki (lásd 4. ábra). A kontrollcsoport bizonyult tájékozatlanabbnak az intézmények 

többségében. A második mérés azt mutatja, hogy a hallgatói vélemények valamivel 

homogénebbek lettek; mind a szórás, mind a csoportok átlaga csökkent. 
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 1. 4. ábra. 9 állításból álló tévhiedelem-indikátor átlagai 

 

 

  Forrás: Romológiakurzus-kutatás 

  

Megoldási lehetőségek 

Megoldási lehetőségként a kontrollcsoport mintegy fele a lakóhelyi szegregációt vagy az 

országból kitelepülést tartaná elfogadhatónak, de csaknem ugyanennyien a kisebbség és a 

többség békés egymás mellett élését, illetve a cigányság beolvadását támogatnák. A kurzusok 

hallgatói legnagyobb arányban az első méréskor az asszimilációt, azaz a cigányság teljes 

beolvadását támogatták, a kurzus végére ez az arány valamelyest csökkent. A lakóhelyi 

szegregáció ötlete azonban, bár az első mérés alkalmával a második legnépszerűbb volt, a 

második mérés alkalmával sokkal kisebbtámogatást kapott. Jelentősen nőtt a békés egymás 

mellett élés lehetőségeinek megteremtését szorgalmazók aránya, míg az országból való 

kitelepítést választók aránya nem változott. 
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2. táblázat. Kinek a feladata a problémák kezelése? 

 

 Forrás: Romológiakurzus-kutatás 

  

A megkérdezett hallgatók a problémák megoldását elsősorban a politikai döntéshozóktól 

várnák (lásd 2. táblázat). Nem elsősorban közrendészeti problémaként látják a kérdést, amit 

jól jelez, hogy viszonylag kevesen tartanák a megoldást a rendőrség feladatának, és az 

egyházak közreműködésére sem tartanak igényt túl sokan, a megkérdezettek közül ezt 

választották a legkevesebben. Nagyon fontos szerepet tulajdonítanak ellenben az 

iskolarendszernek, az oktatásnak és a pedagógusoknak, valamint a szociális szféra 

közreműködésének, de a változások elősegítéséhez szükségesnek látják az érintettek 

bevonását is. Fontos szempontként jelenik meg, hogy a cigányság önmagáért vállaljon 

felelősséget, és ne csupán a külső tényezőktől (kormányzat, önkormányzat) várjon segítséget. 
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Összegzés 

 A vizsgált kurzusokon részt vevő hallgatók a kérdőív blokkjaiban szereplő témákban 

érzékenyebbé váltak a társadalmi problémák, ezen belül a romák gondjai iránt. A 

kontrollcsoport és a minta közötti – az első adatfelvételnél kirajzolódó – különbségek arra 

engednek következtetni, hogy ilyen és hasonló témák beemelése a felsőoktatási képzésekbe 

már önmagában is árnyaltabb gondolkodásra késztetheti a hallgatókat. A romológia témájú 

kurzusok az adatok, tények bemutatásán túl – az interjúk tanúsága szerint  –arra is alkalmat 

adtak a hallgatóknak, hogy nyíltan beszéljenek és közös gondolkodást folytassanak a 

cigányokról, s ehhez oktatóiktól segítséget is kaptak. Ez lehetővé tette, hogy a témával 

kapcsolatos ismereteik, tudásuk bővüljön, gondolkodásuk árnyaltabbá váljon, negatív 

sztereotípiáik tompuljanak, ezáltal nyitottabbá válva a cigány gyermekekkel és felnőttekkel 

való munkára. 

 A téma tanórai keretben való feldolgozása főként a bizonytalan, meggyőzhető hallgatók 

esetén hozott pozitív változást, a hallgatók erősebben előítéletes csoportját viszont nem 

győzte meg, legfeljebb kissé elbizonytalanította. 

Ugyanakkor fontos kiemelnünk, hogy egyetlen kurzus ideje alatt a hallgatók sok esetben 

csupán átmeneti jellegű szemléletmódosulást mutatnak, amely még könnyen visszamozdul az 

előítéletesebb nézőpont irányába, különösen, ha a környezeti tényezők befolyásoló hatását is 

figyelembe vesszük. Jól tükrözi ezt az egyik intézményben vizsgált kurzus. Itt az első mérés 

alkalmával igen kedvező képet kaptunk a hallgatók romákról való gondolkodásáról, a 

második mérés alkalmával azonban ez megfordult. Oka lehet e jelenségnek, hogy a hallgatók 

a vizsgált kurzus alkalmával nem roma tárgyú ismereteket hallgattak, hanem a multikulturális 

nevelés körébe tartozó tantárgyakat – ilyen értelemben, úgy tűnik, a túlzottan tág keret 

kevésbé képes a hallgatói gondolkodás formálására. Ezt erősítik meg a hallgatói interjúkban 

elhangzott vélemények. 

 Annak ellenére, hogy a romákról alkotott kép csak kismértékben változott, és az előítéletek is 

csupán kevéssé csökkentek, jelentős eredménynek tekintjük, hogy a hallgatók az előző 

mérésekkel ellentétben, lényegesen nyitottabbnak mutatkoznak olyan munkahelyen való 

elhelyezkedésre, ahol a tanulók, kliensek, ügyfelek egy része roma származású (lásd 5. ábra). 

A hallgatók mintegy 60%-a többé vagy kevésbé szívesen vállalna ilyen területen munkát, ami, 

azt gondoljuk, összefügg a hallgatók reális helyzetfelismerésével, de a kurzusok pozitív 

hatásával is. A hallgatók 23%-a még nem érzi magát elég felkészültnek erre a területre. Az ő 

érdekükben és a többiek megerősítése céljából is szükségesnek mutatkozik a kurzusok 

rendszerének és felépítésének újragondolása. 
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 1. 5. ábra. Munkavállalási hajlandóság e területen 

 

 

 Forrás: Romológiakurzus-kutatás 

  

Összességében elmondható, hogy a vizsgálat pillanatában a hazai felsőoktatásban már 

megfigyelhető volt egyfajta nyitottság a multikulturális tartalmak képzésbe való beemelése 

iránt, mely elsősorban a romológia tárgyak megjelenésével valósult meg. Azonban ezen 

ismeretek és az interkulturális kompetenciák fejlesztése a hazai felsőoktatási gyakorlatban 

nem kötelező elem, a képzési követelmények szintjén nem jelenik meg, az egyes 

intézmények, karok vagy szakok stratégiáitól függ, hogy beemelik-e a felsőoktatási 

curriculumba vagy sem. Ha a romológia kurzusokat az inkluzív társadalom és interkulturális 

pedagógia vonatkozásában vizsgáljuk, úgy tűnik, ezek a kurzusok a kisebbségekkel 

kapcsolatos problémakezelésre fókuszálnak, a többségi társadalom önképét érintetlenül 

hagyják (Feischmidt 2007). Mégis, úgy látjuk – és ebben a multikulturális nevelés amerikai 

példája is megerősít bennünket –, hogy a másokról való tanulás az első állomás lehet az 

interkulturalitás felé. 
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Jegyzet 

 

 

[1] A kutatás „Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák 

helyzetének javításában – elméleti és gyakorlati modellek” (A romák esélyegyenlősége 

Magyarországon) NKFP-B2-2006-0008 című és számú kutatási projekt „A magyar 

felsőoktatás a romák integrációjáért” című programjának keretében 2007 és 2009 között 

zajlott. 
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Abstract 

Gabriella Kállai 

Roma studies in the higher education 

The paper portrays the subjects of Roma studies present in the national higher education in the 

forms of seminars or lectures, and their effect on students’ attitude. These results have been 

based on an empirical research deriving from a multicultural setting, which has helped us 

form an impression of how students’ perception of Roma are formed, as well as on students’ 

perception of how these courses could become pedagogically more efficient. The study goes 

beyond investigating pedagogy students, and is aimed at future experts who in the course of 

their work strive for contributing to an inclusive society. 
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