
Kapaszkodó(k) 
Hátrányos helyzetű roma gyerekek és fiatalok — 
esélyek és lehetőségek 

Évek óta dolgozom kutatóként, szociológusként és szociális munkás-
ként, gyakorló szakemberként hátrányos helyzetű településekkel, kö-
zösségekkel — ezen belül többségében roma szülőkkel és gyerekkel 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ebben az írásban nemcsak kuta-
tóként mutatom be a hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekek és fia-
talok esélyeit, lehetőségeit, hanem tereptapasztalataimra építve, a kö-
zösségekkel való foglalkozás eredményein átszűrve osztom meg 
gondolataimat. Írásomban két, általam fontosnak tartott és általam (is) 
kutatott területre koncentrálok, a hátránykompenzálás két fontos in-
tézményére: az óvodára és a felsőoktatásra. Az óvoda mint hátrány-
kompenzáló intézmény szerepének kiemelése nem szorul magyará-
zatra. Talán meglepő azonban, hogy a felsőoktatásra is fókuszál 
írásom, ezért gyorsan hozzáteszem: a 2000-es évek eleje óta foglal-
koztatnak a roma fiatalok értelmiségivé válásának esélyei, a roma ér-
telmiség lehetséges szerepvállalása, illetve a roma értelmiség, a roma 
középosztály identitásának alakulása.1 Egyetemi oktatóként mentorálok 
roma származású hallgatókat, vannak tapasztalataim velük kapcso-
latosan, és elég jól ismerem a kérdés társadalmi és emberi vetületeit is. 
Egyáltalán nem könnyű romaként beilleszkedni a felsőoktatás világába, 
ezért tartom fontosnak, hogy írásom erről a kérdésről is szóljon. 

Hátrányos helyzetű, többségükben romák által lakott települések jel-
lemzésére számos tipológia ismert. 2018-ban, a Creative Region című 
kutatás-sorozatunk kapcsán, mely 25 települést érintett az abaúji-
csereháti vidéken, mi is kifejlesztettünk egyfajta települési-közösségi 
kategóriarendszert annak érdekében, hogy felmutassuk: ugyanazon 
gazdasági paraméterek mentén egy-egy település különböző helyet 
foglalhat el (mindettől függetlenül) az általunk kialakított osztá-
lyozásban. Tipológiánkban ugyanis abból indultuk ki, hogy egy te-
lepülés, közösség életrevalóságát nemcsak a gazdasági fejlettségi mu-
tató mutatja, hanem emellett a település helyi kurázsija, élnivágyása, 
a település kulturális és humánerőforrás potenciálja, illetve termé-
szeti értékekkel való ellátottsága.2 Célunk az volt, hogy bemutassuk: 
két, alapvetően hasonló szocio-demográfiai, illetve földrajzi helyzettel 
leírható település is lehet nagyon különböző, és fordítva: azt is sze-
rettük volna láttatni, hogy két, első (és második) látásra is különböző 
település nézhet szembe valójában hasonló kihívásokkal, és kerül-
het ezáltal mégis hasonló csoportba. 

Így létrehoztuk a Lokális Innovációs Potenciál mutatót (LIP), és en-
nek alapján tipizáltuk az általunk vizsgált településeket. Kutatásaink 
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alapján például elmondhatjuk, hogy a sokak által ismert Csenyéte áll-
hat a településtipológia egyik végén, hiszen minden tekintetben hát-
rányosnak tekinthető: nincs mozgósítható gazdasági, kulturális, ter-
mészeti erőforrása, és sajnos (legalábbis jelenleg) a helyi kurázsi 
(közösségi erő, civil erő, emberi „életképesség”) sem túlságosan jelentős. 
Magán viseli azokat a településjegyeket, melyeket Ladányi és Szelé-
nyi (illetve mások) írtak le elöregedő, romák által sűrűn lakott, pe-
remvidékeken található települések kapcsán. Ezekre a településekre 
általánosan jellemző, hogy az 1970-es években elindult a hanyatlásuk. 
Ennek következményeként csonka közösségek jöttek létre, mintaadó, 
helyi értelmiségi réteg nélkül. Így egy magára hagyott, deklasszáló-
dott helyi társadalom alakult ki, melyre egyre növekvő mértékben jel-
lemző a depresszió, a kilátástalanság és jövőnélküliség. Ezek a tele-
pülések az őket körülvevő rossz úthálózat és a tömegközlekedési 
lehetőségek szinte teljes hiánya miatt a leszakadás és reménytelenség 
zárványaivá váltak. Ezeken a településeken jelenleg csak a közmun-
ka biztosít ilyen-olyan megélhetést. 

Egy fokkal jobb helyzetben vannak az olyan települések (példá-
ul Fáj), ahol szinte ugyanezek elmondhatók, mint a skála végpont-
ján találhatóak esetében, azzal a lényeges különbséggel, hogy ki-
alakulóban van egyfajta roma középosztály (legalábbis vannak erre 
utaló jelek). Ez véleményem szerint a településeken elinduló különféle 
fejlesztési projekteknek köszönhető, amelyek segítségével kaptak némi 
erőforrást, és ezzel együtt egy kis reménységet is ezek a helyi kö-
zösségek (melyekkel jól tudtak „sáfárkodni”, mert vannak olyanok, 
akik szintén kaptak és mégsem tudtak ezekkel élni). 

Megint más települések, ahol ugyan szintén szűkösek a gazdasági, 
természeti és kulturális erőforrások, nagyon erős helyi kurázsival bír-
nak — ez megnyilvánul egy erős, stabil, helyiek által elismert vezető 
(polgármester) személyében, aki a helyi közösséget úgy meg tudja for-
málni, hogy a nehézségek ellenére működőképes és élhető maradjon 
a település (ilyen példa Fulókércs, mely szinte teljes egészében szin-
tén romák által lakott, és roma polgármestere van, de ilyen Alsógagy, 
ahol szinte nincsenek romák, viszont gazdaságilag igen kedvezőtlen 
térségben található, de a település vezetője szilárd elhatározásokkal bíró, 
a helyi ügyek iránt nagy elköteleződést mutató vezető). 

A tipológiánk lényege tehát, hogy nem szabad eleve lemondani 
egy-egy településről és közösségről csak azért, mert romák alkotják, 
és mert gazdaságilag és humán erőforrását tekintve elmaradottnak 
tekinthető. Egy gyerekről, családról, fiatalról sem lehet lemondani 
pusztán ezek miatt a tényezők miatt — és ez már átvezet minket a 
következő témához. 

Annak, hogy egy hátrányos helyzetű családból érkező gyerek jól ve-
gye az iskolai akadályokat, megfelelően tudjon már az első osztályban 
is boldogulni, nagyon fontos szereplője az óvoda, illetve a rendszeres 
óvodába járás. 
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Mint ismeretes, a 2015-ös tanévtől kötelező három éves kortól óvo-
dába járni — korábban ötéves kor volt ennek korhatára. A három éves 
korhatár 2015-ös bevezetését megelőzően a hátrányos helyzetű gye-
rekek óvodáztatásának elmaradása okaként általában a férőhelyek hi-
ányát és a családok pénztelenségét, illetve esetenként a roma szülők 
óvodával szembeni bizalmatlanságát említették a kutatások. Hátrál-
tató tényező volt továbbá az, hogy sokszor az intézmény sem törekedett 
a hátrányos helyzetű (többségében roma) szülők megnyerésére, a gye-
rekek becsalogatására az óvodába.3 Abban kivétel nélkül egyetértet-
tek a szakemberek, hogy egyévnyi kötelező óvodáztatás nem elegendő 
ahhoz — részben a roma családok szociokulturális vonásaiból faka-
dóan —, hogy a családokból kikerülő gyerekek sikeresen szerepelje-
nek az általános iskolában.4 

Saját kutatásom során 2005 augusztusában 25 óvodát kerestem fel 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az akkor Miskolcon működő Esé-
lyek Háza megbízásából. Interjúalanyaim óvodavezetők, vezető óvó-
nők voltak.5 Kutatásom fontosabb eredményei támasztják alá mosta-
ni írásomat. 

Az óvodáztatást általában fontosnak tartották az akkor megkérde-
zett óvónők, tekintet nélkül arra, hogy roma vagy nem roma gyerek-
ről van szó. A roma gyerekek óvodáztatásának fontosságát „ecsetel-
ve” kiemelték a rendszerességre szoktatást, a szókincsfejlesztést, a 
szabályok elsajátítását, a játékokkal való megismerkedést, általában az 
iskolai életre való felkészítést. Egyes óvónők úgy fogalmaztak, hogy 
„nincs más út a felemelkedésükhöz, mint az óvodáztatás”. Többen úgy 
fogalmaztak, hogy az óvodának különösen nagy jelentősége van a hát-
rányos szociokulturális helyzetből származó gyerekek számára, le-
gyenek azok romák vagy sem. 

Az alábbiakban vizsgálatom néhány, a mai napig tanulsággal bíró 
eredményét összegzem:  

• Egyes óvodák nyílt napokat tartanak (így segítve a kapcsolat-
tartást), amikor a szülők láthatják, mi történik a gyerekekkel. 

• Különféle ünnepek alkalmával tartott műsorokon együtt sze-
repelnek roma és nem roma gyerekek. Ez jó hatással van a roma és 
nem roma szülők egymás közötti kapcsolatára, még akkor is, ha az 
előítéletek, sztereotípiák miatt kivitelezésük nem egyszerű.  

• Az ünnepek alkalmával a szülők láthatják gyermekük fejlődését. Ez 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy szívesen járassák oda gyermekeiket. 

• Néhány helyen ruhabörzét tartanak, az összegyűjtött ruhákat 
olcsón árusítják. 

• Néhol családlátogatásokat szerveznek nemcsak az új, hanem a 
régi gyerekek otthonaiba is. Ez segíti a családok és az intézmény kö-
zötti hatékonyabb kapcsolat kialakulását és fenntartását. 

• A fogadóórákon kívül érkező szülőket is szívesen látják, alkal-
mazkodnak a családok különféle életritmusához. 

• Egyes intézményekben rendszeresen tájékoztatják a szülőket a 
gyerekek előmeneteléről, ezzel is hangsúlyozva számukra az óvo-
dáztatás fontosságát. 
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• A szülők anyagi terhének csökkentése is sokat segíthet. Példá-
ul vannak óvodák, amelyek ingyen biztosítják a törülközőt és az ágy-
neműt a gyerekeknek, és azt helyben ki is mossák. 

• A szülő maga is volt óvodás, így nem idegen számára az óvo-
dáztatás. 

• Az óvoda elfogadó, barátságos légkört teremt, ahol a roma szü-
lő sem érzi magát és a gyerekét kirekesztettnek. 

• A gyermek családjával rendszeresen kapcsolatban álló védőnő 
és családgondozó az óvoda (és óvodáztatás) jó hírét kelti, annak sze-
repét hangsúlyozva kedvet csinál az óvodába járatáshoz. 

• Hasznos, ha vannak olyan ismerős gyerekek, akik jól érzik ma-
gukat az óvodában. 

• Ha a cigány kisebbségi önkormányzat fontosnak tartja a gyerekek 
korai óvodáztatását, és tesz is valamit ennek érdekében, az minden 
esetben segítheti az óvoda elismertségét a roma családok körében. 

• Jó, ha az óvoda aktív kapcsolatot ápol a hatókörébe tartozó la-
kosokkal. Esetenként családlátogatásokkal kapacitálja a szülőket. 

• Ha a roma kisgyerek idősebb testvérei is járnak az intézmény-
be, és a szülők jó tapasztalatokat szereztek az óvodáról. 

 
Sajnálatos tény ugyanakkor, hogy sok esetben a gyerekek csak a 

hivatalos statisztika szerint járnak óvodába. Azokban a családokban, 
ahol több kicsi gyerek van, a szülők és az óvoda között egyfajta hall-
gatólagos megállapodás értelmében nem viszik rendszeresen a gyer-
mekeiket szüleik. 

Terepmunkám során azt tapasztaltam, hogy a roma gyerekek je-
lentős része nem szeret óvodába járni. Az általános iskolás roma gye-
rekek jó része az óvodára nem jó szívvel emlékszik vissza. Termé-
szetesen ez jelentős mértékben függ attól, hogy az óvoda és az óvónő 
megtalálja-e a hangot a gyerekekkel és a családdal. (Ugyanez a hely-
zet az általános iskolával is: nagymértékben az iskola hozzáállása, 
a pedagógus elfogadó, szeretetteli vagy éppen elutasító, rideg hoz-
záállásán múlik, hogy a gyerekek hogyan érzik magukat. Ebben 
az esetben is különbséget tudnak azonban tenni: elmondják, hogy 
az iskolát vagy az adott intézményt általában szeretik, de ezzel vagy 
azzal a tanárral gond van, őt nem kedvelik. Természetesen a szülők 
hozzáállásán is nagyon sok múlik.) 

Először kutatások alapján mutatom be, hogy hátrányos helyzetből 
mennyire könnyű vagy nehéz bejutni a felsőoktatásba. Ezt követő-
en pedig a roma hallgatókra fókuszálva a roma szakkollégiumokon 
keresztül közelítem meg a kérdést. 

A „Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az 
ESZA fejlesztések tervezése érdekében” című TÁMOP pályázat ke-
retében az ELTE PPK Társadalmi Kommunikáció Kutatóműhely és 
Információs Központ az Oktatási Hivatal megrendelésére készített 
5000 fős országos mintán egy komplex, kvalitatív és kvantitatív el-
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járásokat ötvöző kutatást a felsőoktatás és tudomány társadalmi per-
cepciójára vonatkozóan. A kutatás során (többek között) felmérték 
a tudás társadalmi presztízsét, a felsőoktatásra és a tudományra vo-
natkozó általános érdeklődést, e két terület társadalmi teljesítmé-
nyének megítélését, a felsőoktatáshoz való hozzáférésről alkotott ké-
pet, a továbbtanulási motivációkat, a diploma értékét. 

A kutatás keretében mind a lakossági, mind a középiskolás mintán 
feltették azt a kérdést, hogy a válaszadó mennyire gondolja könnyű-
nek vagy nehéznek a felsőoktatásba való bejutást rossz anyagi háttérrel 
rendelkező családok gyerekei számára. Elmondható, hogy a lakosság 
és a középiskolások körülbelül fele nehéznek vagy nagyon nehéznek 
tartja az ilyen családok gyerekeinek továbbtanulását. Ugyanakkor a la-
kossági minta 14 százaléka nem ért egyet azzal az állítással, hogy rossz 
anyagi helyzetű családból nem lehet bejutni a felsőoktatásba. Arra a 
kérdésre, hogy kik juthatnak be könnyűszerrel felsőoktatási intéz-
ménybe, a válaszadók mindkét mintában fontosnak tartották a „köny-
nyen” és „jól tanul” kategóriákat, illetve a szorgalmat, az idegen nyelv-
tudást és a tehetős szülő hátteret. Hasonló eredmények születtek a 
középiskolás almintán is. A felsőoktatásba való bekerüléshez elsősor-
ban szükséges „kellékeknek” a válaszadók szerint elsősorban a szor-
galom, a tehetség, a jó középiskolai eredmények és az idegen nyelv-
tudás számítanak. 

Foglaljuk össze néhány hasonló kutatás eredményeit is. 
Tehetséges, hátrányos helyzetű hallgatókat vizsgált Ceglédi 

Tímea a Debreceni Egyetemen 2007-ben, 465 nappali tagozatos hall-
gatóból álló mintán,6 összefüggést keresve a hallgatók családi háttere 
és iskolai pályafutása között. A mintát két részre osztotta annak 
alapján, hogy az adott hallgató a hátrányos helyzet mérésére hasz-
nált indikátorok alapján összességében hátrányos vagy nem hátrá-
nyos helyzetű volt. A következő öt indikátort használta: munka-
nélküli szülő a családban, elhunyt szülő, alacsony iskolázottságú 
szülő/szülők, magas testvérszám, hátrányos településtípus. Azt a 
hallgatót sorolta a hátrányos helyzetű kategóriába, aki a fenti öt 
szempont alapján legalább kettőben érintett volt. A hallgatók isko-
lai pályafutását az alábbi indikátorok segítségével vizsgálta: tudo-
mányos vagy közéleti tevékenységben való részvétel, felsőfokú 
nyelvvizsga megléte, magántanár segítsége középiskolában, munka 
az egyetemi évek megkezdése előtt, barátok száma a középiskola 
évei alatt, könyvolvasási szokások, tagozatos középiskola, illetve az 
egyetemi kar presztízse, ahol az illető tanul. A tudományos, közéleti 
tevékenységen való részvétel (például TDK, OTDK, hallgatói-okta-
tói kutatásokban való részvé tel) a kutatás alapján szignifikáns ösz-
szefüggésben állt azzal, hogy az illetőnek diplomások voltak-e a szü-
lei, vagy sem. A felsőfokú végzettségű szülőktől származó gyerekek 
közül 40,9 százalék, a legfeljebb érettségivel rendelkező szülőktől 
származó hallgatók 19,8 százaléka volt aktívnak tekinthető ezen a 
téren. A diplomás szülőktől származó gyerekek kétszer annyian 
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kaptak kiemelt ösztöndíjat, mint a másik csoport. A nyelvtudás a ko-
rábban említett hátrányos/nem hátrányos indikátorok közül a szü-
lők iskolai végzettségével nagyon erős kapcsolatot mutatott. A kis-
településen élő, alacsony iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező, 
azaz a kutatás szempontjából hátrányos helyzetű hallgatók keve-
sebbet olvastak, mint a nem hátrányos helyzetűek. A kutatás során 
hátránynak tekintették, ha valakinek több testvére volt: erről az in-
dikátorról elég egyértelműen kiderült, hogy „nem viselkedik egyér-
telműen”: az olvasási szokások esetében például egyértelműen in-
kább arra az összefüggésre derült fény, hogy akinek több testvére 
volt, olvasottabbnak bizonyult. A szülők iskolai végzettsége azon-
ban meghatározó volt a tekintetben, hogy milyen karra járt a hall-
gató: a kutatás során magasabb presztízsűnek tekintett karokra (jo-
gász, közgazdász, műszaki, informatikai, orvosi és fogorvosi) 
nagyobb eséllyel jutottak be magasan kvalifikált szülők gyerekei. 
A vizsgált változók tekintetében elmondható, hogy a munkanélküli 
szülők jelenléte, illetve az elhunyt szülő a családban változók nem 
érintették a hallgató iskolai pályafutását, azaz nem jelölték ki vég ér-
vényesen a hallgató későbbi életpályáját, lehetőségeit. 

Forray R. Katalin egyik tanulmánya egy, az Oktatáskutató Inté-
zetben 2002-ben lefolytatott, a felsőoktatásban nappali tagozaton ta-
nuló 450 roma hallgatónak postai úton kiküldött kérdőíves kutatás 
eredményeinek feldolgozása alapján készült.7 A kutatás alapján 
egyértelműen látszik, hogy több roma nő tanul a felsőoktatásban, 
mint férfi (a férfiak aránya 36,7 százalék volt). Az életkori megosz-
lások alapján elmondható, hogy sokan 23–25 évesen kezdik meg 
egyetemi tanulmányaikat közülük. A válaszadók 63,2 százaléka volt 
életében hosszabb vagy rövidebb ideig állami gondozott. A vizsgá-
lat során rákérdeztek arra is, hogy volt-e a családban valamiféle vál-
ság-esemény vagy krízis, és ha igen, akkor az milyen jellegű volt. 
Az alanyok háromnegyede tudott ilyen eseményt megjelölni. A leg-
több említést a nagyon nehéz anyagi körülmények, a szülők válása, 
a hosszantartó munkanélküliség, illetve hosszantartó betegségek, 
különféle deviáns viselkedési formák kapták. A válaszadók apja 3 
százalékban volt alkalmazott vagy vállalkozó, közel egynegyedük 
nyugdíjas/rokkantnyugdíjas, 11,5 százalék munkanélküli, 4 száza-
lék alkalmi munkából élő. A minta alapján a felsőoktatásban tanuló 
roma fiatalok (önbevallás alapján) 35 százaléka romungró, 27 szá-
zaléka oláhcigány, 15,5 százaléka a beás és 6,9 százaléka egyéb kö-
zösséghez tartozó volt. 

Havasi Virággal 2013-ban három felsőoktatási intézményben 
(Miskolc, Eger, Gyöngyös) vizsgáltuk a hátrányos helyzetű hallga-
tókat kérdőíves kutatás segítségével.8 A 2013 nyarán és őszén zajlott 
kutatás során 652 főtől érkezett válasz a három (akkor még három, 
ma, az összevonás miatt kettő) felsőoktatási intézményből. 

A jogszabályok alapján a kutatás során hátrányos helyzetűnek te-
kintettük a fogyatékkal élőket, a részképesség zavarban szenvedő-
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ket (kommunikációs zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), a roma 
származásúakat, az alacsony jövedelmű családból származó diákokat 
(akiknél a családban az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint havi 
30 ezer Ft), illetve azokat a hallgatókat, akiknek a szülei alacsony is-
kolai végzettségűek (egyik szülőnek maximum nyolc általánosa volt). 

A mintába kerültek közül roma-cigány nemzetiségűnek összesen 16 
fő vallotta magát (fele férfi, fele nő, 80 százalékuk 23 év alatti). A roma 
hallgatók esetén az édesanyák iskolai végzettsége sokkal alacso-
nyabb, mint a főátlagé, hiszen a kérdezettek 50 százalékának ma-
ximum nyolc általánost végzett az édesanyja (szemben a főátlaggal, 
amely 5 százalék). Szakmával rendelkezett a roma édesanyák 19 szá-
zaléka, ami körülbelül megfelelt a főátlag eredményének; és 31 száza -
lék rendelkezett érettségivel — diplomával egyikük sem. A roma hall-
gatók édesapái kicsivel magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek, 
mint az édesanyák. 25 százalékuknak volt maximum nyolc általá-
nos iskolai végzettsége (a főátlag 3 százalékával szemben), szakmája 
érettségi nélkül 31 százaléknak (főátlag 18,5 százalék), érettségije 25 
százaléknak (38 százalék a főátlag), diplomája 12,5 százaléknak (23 
százalék a főátlag). 

A roma diákok összességében rosszabb anyagi körülmények kö-
zül érkeztek, mint más hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó tár-
saik: 56 százalék a legalacsonyabb jövedelmi kategóriából. 

A kutatás során a hátrányos helyzetű hallgatókat számos met-
szetben vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy tanulmányi teljesítmé-
nyük valamennyivel rosszabb volt, mint a nem hátrányos helyzetű 
hallgatóké, és valamennyi hátrányos helyzetű csoportban kisebb 
volt a nyelvvizsgák aránya. A kutatás arra is rávilágított, hogy sok 
hátrányos helyzetű hallgatót ér hátrányos megkülönböztetés a fel-
sőoktatási intézményekben: a diszlexiások harmada, diszkalkuliá-
sok 16 százaléka, mozgássérültek 12 százaléka, romák 31 százaléka, az 
alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekeinek 11 százaléka szá-
 molt be ilyen élményekről. Ezek az adatok is arra figyelmeztetnek, 
hogy esélyegyenlőség terén sok még a tennivaló a felsőoktatási in-
tézményekben. 

A felsőoktatásban a tehetséggondozás egyik formája a szakkollégi-
um. A 2000-es évek elején az országban 25–30 szakkollégium mű-
ködött, melyeknek egy része 2003-ban megalkotta a Szakkollégiumi 
Chartát.9 Tehetséges, hátrányos helyzetű roma tanulók felkarolásá-
ra az országban elsőként 1996-ban a Romaversitas Alapítvány Lát-
ha tatlan Kollégiuma alakult meg, melyet a Roma Polgárjogi Ala-
pítvány hozott létre, és a Soros Alapítvány támogatásával kezdte meg 
a működését. A program fő célkitűzése a tehetséges roma hallgatók 
mentorálása, szakmai segítése, illetve identitásuk erősítése. Kende 
Anna 2004-ben készített kutatást a Romaversitas hallgatói körében.10 
A vizsgálat fókuszában a roma származású, leendő értelmiségi fia-
talok identitásának vizsgálata állt. A kutatásban érintett hallgatók 
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szociológus, szociális munkás, szociálpolitika és szociálpedagógia 
szakosok, valamint különböző művészeti képzésre járók, illetve pszi-
chológia, agrár és nyelvszakosok voltak. A kutatásban részt vevők 
jelentős többséggel leendő elsőgenerációs értelmiségiek: többségükben 
szakmunkás vagy középiskolai végzettségű szülőktől származtak, 
vidékiek, magyar anyanyelvűek. Általánosan jellemző, hogy a szü-
lők közül legalább az egyiknek volt többé-kevésbé folyamatosan mun-
kája. A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a tanulást 
támogató, arra motiváló családok nagy részére jellemző volt egyfajta 
tudatos, asszimilációs stratégia a gyerekeik boldogulása szem-
pontjából. A rasszjegyek kérdése is előkerült sok esetben, általában 
olyan összefüggésben, hogy akinek nagyon látványos roma jegyei 
voltak, azoknál a család is azt jósolta, hogy ez a jövőbeli sikereit te-
kintve hátráltató tényező lehet. 

A Roma Szakkollégium hivatalosan 2005-ben kezdte meg műkö-
dését a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával.11 A szakkollégium 
ötletét az adta, hogy az alapítvány Tolna megyében képzést szerve-
zett cigány kisebbségi önkormányzati képviselők részére, és ott me-
rült fel először, hogy rendszeres találkozók formájában kellene a fia-
 tal roma értelmiség számára fórumot és ennek a megfelelő kereteit 
megteremteni. A megalakulást követően havi rendszerességgel ke-
rült sor a találkozókra, melyeket egy időre befogadott a Szent István 
Egyetem. Az egyes találkozók alkalmával egy nagyjából 50 fős kö-
zösség formálódott, amelynek identitása, felkészültsége szakmai és 
kulturális eseményeken formálódott. A kollégium fő céljai között 
szerepelt a pozitív cigány identitás kialakítása, valamint a közéleti 
szerepvállalás előmozdítása. Az alapítvány 2009-ig támogatta a Ro -
ma Szakkollégium működését. Ekkor a történelmi egyházaktól ér-
kezett a segítség, tőlük kapott a kollégium anyagi támogatást.  

A Wlislocki Henrik Szakkollégium a Pécsi Tudományegyetem 
BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke mellett mű-
ködik.12 Szakmai keretét és infrastrukturális hátterét a Tanszék biz-
tosítja. A szakkollégium története 2002-ben kezdődött PHARE tá-
mogatással annak érdekében, hogy közösségi terepet adjon szakmai 
segítséggel a PTE-en tanuló roma/cigány származású hallgatóknak, 
valamint összefogja azokat, akik a romológia iránt érdeklődést mu-
tatnak. A szakkollégium célja a fentieken túl a társadalmi szerep-
vállalás erősítése. A pedagógiai programból kiderül, hogy 2002–2004 
között a mentori rendszer kiépítése, különböző képzési szolgáltatá-
sok nyújtása, valamint a közösségfejlesztés kapott hangsúlyos sze-
repet. 2005–2006 folyamán elsősorban az egyetemi hallgatók felé 
való nyitás volt napirenden, filmklubokkal, kiállításokkal, valamit 
lehetőséget kaptak a hallgatók az oktatói kutatáshoz való kapcso-
lódásra. 2007-től egyre nagyobb teret kapott a hallgatók társadalmi 
szerepvállalása, mely civil szervezetekben való munkavégzéssel 
kezdődött (hátrányos helyzetű és roma/cigány gyerekekkel, kö-
zösségekkel foglalkoztak), majd önálló civil szervezetek alapításá-
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val folytatódott. 2008-ban a cigány sággal kapcsolatos ismeretek ter-
jesztése (elsősorban tanárképzésben résztvevőknek), majd 2009-ben 
a tudományos kutatómunka került a középpontba a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek vizsgálatán keresztül. 2010-ben folytató-
dott a mentorprogram és a tudományos kutatás, 2011-ben pedig sor 
került egy közös konferenciára a tanszék és a szakkollégium szer-
vezésében. A szakkollégium munkáját, terveinek, céljainak megva-
lósulását jelenleg nagyban segíti egy elnyert TÁMOP pályázat 
komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése témában hátrányos 
helyzetű hallgatók részére. 

Féléves előkészítő munka után a kormány és az felekezetek közt 
2011 márciusában jött létre a keresztény roma szakkollégiumi rend-
szer kialakításával kapcsolatos megállapodás, melynek értelmében 
a kormány a megalakuláshoz nyújt támogatást, valamint ösztöndí-
jat biztosít majd a hallgatói számára. A Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságsá-
ga a program felelőse. 

A szakkollégiumi rendszert úgy alakították ki, hogy hátrányos hely-
zetű, de főképp roma diákok legyenek a tagjai. 2011 szeptemberé-
től működik országos hálózat formájában, Európában egyedülálló 
módon a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. 

A Szakkollégiumi Hálózat célja „a társadalmi, nemzeti és szociális 
kérdések iránti érzékenység növelése, a magyar-roma identitás meg-
erősítése, a szakkollégiumok roma diákjai tanulmányi előmenetelé-
nek, nevelésének és személyiségfejlődésének támogatása, valamint 
a közösségi felelősségvállalás iránt elkötelezett, keresztény szelle-
miségű roma értelmiség megerősítésének elősegítése”.13 A szakkol-
légiumi hálózat a roma-magyar kettős identitás vállalását, erősíté-
sét tűzte zászlajára, azaz a romák számára a társadalmi integrációt 
tartja követendőnek az etnikai identitás, etnikai gyökerek megtar-
tásával. Emögött az a felismerés állt, hogy nagyon hiányzik Ma-
gyarországon egy olyan cigány értelmiségi csoport, akik a kettős 
identitás vállalásával erősítik, segítik saját közösségüket, de ugyan-
akkor értik a többségi társadalmat, annak elvárásait, szokás- és nor-
marendszerét, és képesek ezzel azonosulva a nem cigányok felé is 
közvetítő szerepet játszani. A szakkollégiumi hálózat pozitív, többes 
identitást szeretne kialakítani a fiatalokban, olyan identitást, amely-
ben a kisebbségi és többségi identitáselemek harmóniában tudnak 
élni egymás mellett, és ez stabil alapot ad a kollégisták számára a 
társadalomba való sikeres integrációra. A hálózat szakmai, mód-
szertani hátteret tud nyújtani az intézményeknek. A szakkollégi-
umi nevelés ökumenikus szellemű, a képzés mindenhol hasonlóan 
kulturális, spirituális és közismereti tárgyakból épül fel. 

A miskolci Görögkatolikus Szakkollégium is 2011 szeptemberé-
ben kezdte meg működését. A szakkollégium programja három 
nagy tanegységből tevődik össze. Az egyik a közismereti, a másik 
a kulturális modul, ezek minden hónapban egy hétvégén kerülnek 
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megtartásra, a harmadik a spirituális módul. Ezek mellett vannak 
segítő modulok és idegen nyelvi modul. Minden hallgató saját 
mentort kap, aki segíti főiskolai, egyetemi tanulmányaiban. Ezek a 
mentorok az adott szakon oktató tanárokból kerülnek ki. Találko-
zásuk gyakoriságát a mentor és a mentorált alakítja ki egymás kö-
zött. A hallgatók nagyrészt Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből szár-
maznak. A diákok fele-fele arányban fiúk és lányok. A hallgatókon 
belül van egy kemény mag, akik mindig a kollégiumban vannak, 
ritkábban járnak haza, közöttük nagyon erős szövetség alakult ki. 
Az identitás kérdése központi jelentőségű a szakkollégium prog-
ramjában is. A spirituális modul során szinte minden alkalommal 
előkerül az etnikai identitás vállalásának kérdése. A szakkollégisták 
ellátogatnak testvérintézményeikbe, ezek az alkalmak is segítik 
őket az etnikai identitás vállalásában és megerősítésében. 

Tanulmányomban azzal foglalkoztam, hogy hátrányos helyzetű, 
többségében roma gyerekeknek milyen kapaszkodókat nyújthat az 
óvoda, és milyet a felsőoktatás abból a szempontból, hogy sikeresebb 
legyen társadalmi integrációjuk és jobb esélyekkel kezdjék felnőtt 
életüket. Írásomat kutatásokra, saját korábbi kutatásaimra, terepta-
pasz talataimra és hátrányos helyzetű közösségekkel, gyerekekkel és 
fia talokkal történő foglalkozások, közösségfejlesztési tevékenysé-
gek tapasztalataira építettem. 

Bemutattam egy olyan, települések árnyalt jellemzésére és a fej-
lesztésük lehetséges irányaira vonatkozó mutatót, melyet 2018-ban 
fejlesztettünk ki. Tanulmányomban kiemelt helyet kapott az óvo-
dák hátránykompenzáló tevékenysége Ennek keretében bemutat-
tam azokat a jó gyakorlatokat, amelyekre építve ezt a munkát ha-
tékonyabban lehet végezni. Látható, hogy nagyon sok múlik azon: 
a roma családok meg tudják-e szeretni az óvodát, az óvoda meg 
tudja-e magát szerettetni a családokkal. 

Végül kitértem a romákat is érintő szakkollégiumi rendszerre, és 
néhány olyan kutatást is ismertettem, mely a romák és hátrányos 
helyzetű fiatalok felsőoktatásbeli esélyeinek elemzésére vonatko-
zott. Kitűnt, hogy az oktatásnak erre a szintjére leginkább az olyan 
roma fia talok kerülhetnek, akiknek családjaik, szüleik sokat tettek 
társadalmi integrációjuk érdekében. Ezek a fiatalok általában olyan 
családokból jönnek, akiknek a szülei maguk is nagyon segítették 
gyermekeik továbbtanulását. Ezek a kutatások is megerősítik azt a 
feltételezést, hogy a romák értelmiségivé, középosztálybelivé válá-
sához több generáció kitartó erőfeszítésein át vezet az út — a tár-
sadalom és egyes közösségei támogató hozzáállása mellett.
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