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A romák integrációs problémái
Európában

A romák a 15. század elejére érkeznek Kö-
zép-Európába. Periférikus, a természeti és
társadalmi környezet kiélésére irányuló pe-
ripatetikus megélhetési módjuk gyorsan
magára vonta a gyarapodó paraszti és vá-
rosi népesség haragját. A 18. század felvilá-
gosult abszolutizmusai centralizált, volun-
tarista módon, a 19. század jogállamai hu-
manista eszméktõl vezérelve tettek kísér-
letet tömeges beillesztésükre. A korabeli
társadalmak és intézményeik az elõítéletté
kövesedett negatív hagyomány és a min-
dennapi negatív tapasztalatok mentén fõ-
ként közbiztonsági fenyegetésként észlel-
ték a romák jelenlétét, a velük kapcsolatos
intézkedések közvetve-közvetlenül a kri-
minálprevenciót szolgálták. Problémáikat
Európában máig nem sikerült megnyug-
tatóan megoldani. Az európai romák mesz-
sze alacsonyabb szociális és egészségügyi
mutatókkal rendelkeznek, mint a többségi
népesség átlaga. Az iskoláztatást alulérté-
kelõ és a többségi társadalmak intézmé-
nyeivel való együttmûködést elutasító ha-
gyományrendszerük hátrányos helyzetbe
hozza õket az oktatásban, igen magas kö-
rükben a visszamaradott, magatartási zava-
rokkal küszködõ gyermekek aránya. Egy
vizsgálat tanúsága szerint a cigány gyerme-
kek tanulási motivációja a nem cigány
hajléktalanok gyermekeinél tapasztalt igen

alacsony szintet is alig éri el (Hundsalz,
1980). Jelentõs körükben a vagyon elleni
cselekmények száma, német rendõri forrá-
sok szerint egyes csoportjaik napközbeni
lakásbetörésekre specializálódtak, évente
a gyanúsítottak mintegy 6 %-a kerül ki eb-
bõl a körbõl (Feuerhelm, 1987).

A roma-kérdés Magyarországon

A cigányság problémája ma hazai társada-
lompolitikánk legneuralgikusabb pontja. A
17. század végére a cigányok egyre proble-
matikusabb helyzete cigánykérdéssé sû-
rûsödött, amely a cigányoktól életmódjuk
megváltoztatását, a politikától tervszerû in-
tézkedéseket követelt. A cigányság integ-
rációjának alapjait a felvilágosult abszolu-
tizmus erõszakos jóindulata vetette meg
(Mezey-Tauber, 1980). A cigányság a 19.
század folyamán elindult egyfajta integrá-
ció felé, eközben újabb vándorló oláh és
beás cigány csoportok telepedtek a román
fejedelemségek területérõl Erdélybe, majd
a királyi Magyarországra. 1848-ig több
helytartótanácsi rendelet próbált gátat vetni
beáramlásuknak, kóborlásuknak, az azzal
járó közbiztonsági veszélyek fokozódásá-
nak (Nagy, 1998). Az 1893. évi népszám-
lálás mintegy 275 000 cigányt talált. 40 %-
uk Erdélyben, 60 %-uk az ország belsõ vár-
megyéiben, Hajdú, Bihar, Szabolcs, Heves,
Baranya, Nógrád területén élt. 88 %-uk már
letelepedett, a többség háznak nevezett al-
kalmatosságban, 34 % putriban lakott, csak
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8-12 %-uk nomadizált. 10 %-uk muzsikus
volt, a többi napszámos, vándoriparos, ke-
reskedõ vagy – polgári értelemben – fog-
lalkozás nélküli. Gyermekeik 70 %-a nem
járt iskolába. Bizonyos fokig, de rövid ideig
a cigányok is haszonélvezõi voltak a ki-
egyezést követõ gazdasági fellendülésnek,
a század végére azonban a gyári tömegcikk-
ipar feleslegessé tette háziipari foglalkozá-
saikat. E zsidók, oláhok, tótok, rácok uralta
piaci szegmensben a cigányok amúgy is
csak kis hányadot mondhattak maguké-
nak. A második világháború utáni tervgaz-
daság kizárta a munkaerõpiacról a minimá-
lis iskolázottsággal, az ipari munkaritmus-
hoz szükséges fegyelmezettséggel,
szakmai ismeretekkel nem rendelkezõket.
Az 1956 utáni Kádár-rendszerben a megtor-
ló közbiztonsági szemlélet mellé felzárkóz-
tak a munkaerõgazdálkodási, demográfiai,
szociális, kulturális megfontolások. Az
MSZMP PB 1961. évi tavaszi határozata a
cigányság helyzetének megjavításáról,
munkába állításáról, átnevelésérõl intézke-
dett. Megkezdõdött a cigányság vonulása
az ipari centrumok felé, a férfiak döntõ
többségének munkába állásával meglódult
a cigányok fiatalabb nemzedékeinek váro-
siasodása, javult az egészségügyi és okta-
tási helyzet, megindult az etnikai alcsopor-
tok egységesülése (Póczik, 1999b).

A romákkal kapcsolatos társadalom-
tudományi kutatás eredményei a
rendszerváltás idõszakáig

Az MTA Szociológiai Intézetében a Ke-
mény István vezette kutatócsoport 1971-
ben folytatott országos reprezentatív felmé-
rést, majd elindultak más kutatások is (Ke-
mény, 1974; Kemény és mtsai, 1976; Tom-
ka, 1970). A 71-es kutatás a magyarországi
cigány népességet 2 %-os mintából kiin-
dulva 300 000-re, az akkori összlakosság
3 %-ára becsülte, képet nyújtott területi
megoszlásáról, nyelvhasználatáról, iskolá-

zottságáról, lakásviszonyairól, jövedelmi,
foglalkoztatási viszonyairól. Legnagyobb
része az ország északkeleti régióiban, kü-
lönösen Szabolcs-Szatmár és Borsod, a Du-
nántúlon Baranya és Somogy megyékben
helyezkedett el. Közel 80 %-a kisközségi
lakos volt, miközben többségi társadalom
lakhelyei fele-fele arányban oszlottak meg
város és falu között. Mintegy 60 %-a az ak-
kor körülbelül 2000 cigánytelepen lakott,
80 %-a magyar, 8 %-a román anyanyelvû
volt. A cigánysághoz tartozók átlagos 5 fõs
családnagysága messze meghaladta a ma-
gyar átlagot, rossz egészségi állapot jelle-
mezte õket. Átlagéletkoruk mintegy 10 év-
vel maradt el a többségi népességétõl, igen
magas volt az alkoholisták, rokkantak, álla-
mi gondozottak, és szociális segélyre szo-
rulók száma, aránya. Egy fõre esõ jövedel-
mük az országos átlag alig harmada körül
mozgott. Kiugrónak mutatkozott a kora-
szülött, sérült gyermekek aránya, a gyer-
mekek többsége rendszertelenül járt isko-
lába, széleskörû volt az analfabetizmus.

A 80-as évek jelentõs forrásfelhalmozást
lehetõvé tevõ második gazdaságába keve-
sen tudtak bekapcsolódni. A kultúráltabb
lakókörnyezetbe telepítés a helybeliek és
betelepülõk közti civilizációs szakadék mi-
att nem váltotta be a reményeket. A legkép-
zetlenebb munkavállalókként elsõ áldoza-
tává váltak a 80-as évek végén bekövetke-
zõ gazdasági hanyatlásnak. Közben lassan
változott értékrendszerük, amely pauperi-
zált változatban leképezte a többségi társa-
dalom fogyasztói igényeit. A városokban
megindult a romák által sûrûn lakott részek
gettósodása, Budapest belsõ kerületeiben
a cigány lakosság aránya a 80-as évek köze-
pe óta megháromszorozódott (Ladányi,
1993).

A cigányság esetében egy középhosz-
szú, felületes integrációs periódusra rövid
és mélyreható remarginalizáció követke-
zett be (Kemény, 1997). Az iskolázottsági
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adatok az általános iskolai és szakmunkás
végzettség jelentékeny emelkedésérõl ta-
núskodnak, de a befejezett gimnáziumi és
felsõfokú végzettségûek – egyébként is el-
enyészõ – aránya a mai fiatal korosztályok
körében stagnál vagy relatíve csökken. Az
általános iskolát befejezõk alig 3 %-a kerül
középiskolába, amibõl 40 % hamarosan le-
morzsolódik. Újra tömegesen fordul elõ,
hogy a roma gyermekek a kötelezõ alap-
iskoláztatás elõírása ellenére sem járnak
iskolába. A cigányság átlagos képzettségi
színvonala 1984-1985 óta összességében
távolodni látszik a magyar átlagtól. A szak-
munkás-végzettségek rendszerint kevéssé
keresett szakmákban születnek, a végzõ-
sök rögtön munkanélkülivé válnak. A ro-
mák átlagos munkanélkülisége meghalad-
ja a 60 %-ot, egyes alrégiókban eléri a 80
%-ot, a romák által lakott kisközségekben
akár a 100 %-ot is (Nemes, 1998). A cigány
munkanélküliek nagy hányada kikerült a
munkanélküli-ellátásból és a jövedelem-
pótló támogatás rendszerébõl is. Az átkép-
zési projektek gyakran nem jutnak el a po-
tenciális roma munkavállalókhoz, vagy ha-
tástalanok maradnak, a közmunka kereté-
ben történõ foglalkoztatásukkal kapcso-
latos elképzelések sem váltak be.

A cigányság pozitív demográfiai jelleg-
zetességei, a sok gyermek és a fiatal átlag-
életkor a halmozott hátrányok mennyisé-
gileg és minõségileg bõvített újratermelését
jelentik. Ez hamarosan a társadalom össz-
mutatóit is kedvezõtlenül fogja befolyá-
solni. Becslések szerint 2015-ben a romák
750 000-es tömege a magyarországi lakos-
ság 8 %-át fogja adni. Az utóbbi években
született gyermekek 12 %-a roma. Ladányi
János becslése szerint az elsõ 4 általános
iskolai osztályba járó cigány gyermekek
aránya országosan 1971-ben 1,2 %, 1986-
ban 2,4 %, 1992-ben 3,6 %, Budapesten
1992-ben 4,9 %, a fõváros VIII. kerületében
24,3 % volt (Ladányi, 1993).

A cigánysággal kapcsolatos
koncepciók és politikák 1990-2000

A kisebbségi törvénynek köszönhetõen a
cigányság mára politikai tényezõvé vált,
mind belpolitikai, mind külpolitikai érte-
lemben. Kitermelõdött saját vezetõrétege,
amely megteremtette szervezeteit és nyilvá-
nosságát. E politikai és médiaelitek igen
kiforratlan állapotban vannak, a választott
képviseleti szervezetek legitimitását is két-
ségbe vonó harcaik nehezítik a kisebbség
eredményes képviseletét, pozitív megjelení-
tését, a hosszú távú reális helyzet- és esély-
felmérést, koncepciókészítést, a többségi
társadalomhoz fûzõdõ partneri viszony ki-
alakítását. Hiányoznak az elit eszmei, poli-
tikai és személyi kristályosodási pontjai,
politikai magatartását súlyosabb politikai
erõk függvényeként vagy alkalmi – sokszor
anyagi – érdekektõl vezéreltetve alakítja,
változtatja. Egyes tagjai radikális polgárjogi
harcosként lépnek fel, a differenciálatlan
„másság” fogalmával és kettõs mércékkel
operálva, önmagukat szellemi gettóba zár-
va ellenségként utasítják el a többségi társa-
dalom egészét (Póczik, 1997).

A konfliktuskeresõ hozzáállást mára fe-
lelõsségteljesebb hangütés látszik felválta-
ni. Mivel a cigányság helyzete az ország kül-
sõ megítélésének és befolyásolásának fon-
tos tényezõjévé vált, külpolitikai tekintetben
súlyt kell helyezni a romakérdés összeuró-
pai dimenzióira, a nemzetközi szervezetek
hatékonyabb bevonására, az EU-támogatá-
sok hatékony felhasználására, ill Magyaror-
szág nemzetközi és regionális összehasonlí-
tásban kiemelkedõ „esélyegyenlõsítõ” ki-
sebbségpolitikájának népszerûsítésére, a
hiányok tárgyilagos bemutatására. A cigány-
ság elitjének, civil szervezeteinek érését –
az idõtényezõ fokozott figyelembevétele
mellett – támogatni kell, hisz jelentõs részt
vállalnak a cigányság kulturális-társadalmi-
gazdasági aktivitásának szervezésében.
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 A koncepciózus kisebbségi elit, pozitív
kisebbségi azonosságtudat és többségi
megítélés kialakulását akadályozza, hogy
az országos politika két nagy ideológiai
erõterében a cigánysággal kapcsolatban
kontroverz áramlatok vannak jelen.

A nemzeteszme meghaladására törek-
võ, azzal a kisebbségi közösségeket, tuda-
tokat taktikailag szembehelyezõ emanci-
patórikus ideológiák a cigányságot a
nemzeti-faji diszkrimináció, az elmaradott
társadalmi berendezkedés áldozataként je-
lenítik meg. Az amerikai polgárjogi moz-
galmak tapasztalatain nevelõdött vonulat
a cigányság támogatását a pozitív diszkri-
mináció fogalmi bázisán, a társadalmi és
egyéni teljesítményétõl független „rászo-
rultság” alapján, nemritkán a többségi tár-
sadalom és a törvényesség rovására (pl. la-
kásfoglalók támogatása) látja megvalósít-
hatónak. Logikai rendjében elsõdleges
szempont, hogy a kisebbség egészének fel-
emelését követheti a kisebbségi középosz-
tály megteremtõdése. A többségi társada-
lommal szembeforduló, az elõítéletes ma-
gatartás látszatát is büntetõ törvénykezés
idõlegesen rejtõzködõvé teheti ugyan a
diszkriminatív megnyilvánulásokat, de
nem változtatja meg a mögöttük húzódó
attitûdöket. A magyarországi kisebbségek
és a határon túli magyar kisebbségek prob-
lematikáinak szembefordítása semmikép-
pen sem szolgálja a nemzeti konszenzuson
alapuló kisebbségkoncepció ügyét.

A keresztény-szociális indíttatású nem-
zeti ideológiák a kisebbség csoportos és
fõleg egyéni felelõsségét hangsúlyozzák a
felemelkedés lehetõségeinek kihasználá-
sáért vagy elmulasztásáért. A támogatást az
egyén teljesítményétõl, alkalmazkodásától
teszik függõvé. Koncepciójukban elsõbb-
séget élvez a kisebbségi középosztály ki-
alakítása, amely maga után húzhatja az ala-
csonyabb rétegeket. Míg az emancipatóri-
kus álláspont a kisebbséget a maga elkülö-

nülõ sajátosságaival együtt elfogadtatni
igyekszik a többséggel, addig a nemzeti
ideológiák a kisebbség alkalmazkodását
feltételezve a nemzetbe való befogadásra
törekszenek, a nem alkalmazkodók eseté-
ben a szociális kirekesztõdést helyezik ki-
látásba. Látni kell, hogy egy teljesítmény-
elvû társadalomban a szociális igazságos-
ság nem szakítható el az egyéni és telje-
sítmények mérlegelésétõl, ugyanakkor a
szociálisan leszakadók jóléti, oktatási, mun-
kaerõ-politikai szinten tartása, és ezzel a
mobilizáció kapuinak nyitva tartása elen-
gedhetetlen.

Bár a kisebbségi önkormányzatiság
megteremtése kétségtelen siker, a törvény
hiátusai, az identitásválasztás parttalansága
és manipulálhatósága, a választások rend-
szere – a többséghez tartozók is választják
a kisebbségi önkormányzatot – miatt mégis
számos sebbõl vérzik. A kisebbségpolitika
gyakorlati végrehajtása a cigányság ese-
tében összekeveredik a szociálpolitikával,
jóllehet utóbbinak „színvaknak” kellene
lennie. A cigány önkormányzatok pénz-
ügyi okokból szembekerülnek a cigány
civil szervezetekkel, az OCÖ tevékenysége
külsõ-belsõ harcokban, válságkezelések-
ben aprózódik. Sajnos az önkormányza-
toknak és a civil szervezeteknek nem sike-
rült szakmai tevékenységükhöz megfelelõ
szakemberekbõl álló helyi és országos hát-
teret teremteniük, viszont kicsiben leké-
pezték az országos politika csatározásait és
botrányait. A többségi társadalom indo-
koltan teszi fel a kérdést, hogy a cigány poli-
tikai és médiaelit valóban az általa meg-
jeleníteni kívánt kisebbséget képviseli-e
vagy csupán önmagát. A magyar társada-
lompolitika az elmúlt három kormányzati
periódusban, különösen ágazati és helyi
szinten adós maradt a konzisztens, tisztá-
zott, és nemzeti konszenzusra alkalmas
cigányságpolitika kidolgozásával, jóllehet
a következõkben bemutatott néhány rész-
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terület kutatásai megteremtették ennek fel-
tételeit (Szarka, 2000).

A romák demográfiai mutatóinak pro-
gnosztikus értelmezésében nincs egyetér-
tés a kutatók között. Egyes becslések sze-
rint a népszámlálásban rögzített roma né-
pesség csupán 30 %-a a tényleges lélek-
számnak, a kutatások azonban nem szá-
molnak az identitásváltás jelenségével. Az
utóbbi évtizedekben a romák körében
népességrobbanás zajlott le. Mára a termé-
kenységi arányszám fokozatosan csökke-
nésével a kisebbség természetes szaporu-
lata évente mintegy 10 000 fõre állt be. 2050
körül arányszámuk a 900 000 fõt is elérheti,
ennek mintegy 40 %-a várhatóan gyermek
lesz. A roma népesség területi megoszlása
kiegyensúlyozatlan, egyes megyékben
meghaladja a 4 %-ot, ezek egyes falvaiban
a 20 %-ot. A falvakban élõ romák aránya
országosan még ma is 60 % körül mozog.
A roma népességrobbanás egy több évti-
zedes országos népességcsökkenési hul-
lámmal esett egybe, etnikai feszültségek,
regionális és kistérségi válságjelenségek
forrásává vált. Ezért elengedhetetlen a ro-
ma kisebbség politikailag korrekt számba-
vétele, az identitás alakulásának vizsgálata,
a felelõsségteljes családtervezés támoga-
tása. Alig vannak ismereteink a roma társa-
dalom rétegzõdésérõl, a kiemelkedõk in-
tegrációs mintáiról, az asszimilációs folya-
matokról, miközben tapasztaljuk, hogy a
cigányság körében jelentõs szociális diffe-
renciálódás és asszimiláció zajlik (Póczik,
1999a.).

A cigányok jelentékeny munkanélküli-
ségének enyhítése érdekében Kemény Ist-
ván a roma fiatalok 18 éves korig történõ
kötelezõ középfokú oktatását, a 18 év alatti
munkanélküli fiatalok kötelezõ nyilvántar-
tását, a közhasznú munka és a képzési
programok összehangolását, a minimálbér-
nél alacsonyabb fizetések átmeneti enge-
délyezését, a bérjárulékok elengedését, a

támogató intézkedéseknek a regionális fej-
lesztési programokkal és országos projek-
tekkel (útépítés, katasztrófavédelem) való
összekapcsolását javasolja. E tartalmas ja-
vaslatok hiányossága, hogy alkalmazásu-
kat az adott etnikai csoporthoz, nem pedig
szociális mutatókhoz köti. A regisztrált és
nem regisztrált munkanélküliség együtte-
sen 43 %-os aránya nem csak a cigányokat
érinti, ezért nehéz külön „cigány szociál-
és munkaerõ-politikát” elképzelni.

Az oktatásban a roma tanulók szocia-
lizációs problémái sok helyütt nehezítik az
iskolai munkát. Amikor az iskolai kirekesz-
tést ostorozzuk, figyelembe kell venni,
hogy az iskola és a többségi szülõ általában
nem a romák etnikai minõségét, hanem
az iskolai munkát hátráltató magatartását
utasítja el. Az oktatásügy két évtizedes inf-
rastrukturális eróziója miatt valószínûsít-
hetõ, hogy a problémás gyermekek „le-
passzolásának” törekvése erõsödött, tech-
nikája finomodott a többségi társadalom
irányában is (például diszlexiás, diszgráfiás,
hiperaktív gyerekek átirányítása speciális,
gyakran magánintézményekbe). Ez a
strukturális deficit mindaddig fennmarad,
amíg nem tudjuk (vagy akarjuk) egyénen-
ként definiálni a különösségek minõségét,
és megteremteni a megfelelõ képzési al-
rendszereket. Célszerû volna lokális prog-
ramok kidolgozása, amelyek az adott spe-
ciális, területi hátrányok leküzdésére, fel-
zárkózásra, egyéni és csoportos, fõként
gazdasági motivációra és az alkalmazható
szakképzésre helyezik a hangsúlyt. Az álta-
lánosan elterjedt deficitelméletek az „in-
gerszegény környezet” mozzanatával ope-
rálva szociálisan visszamaradott cigány
gyermekek tömegével számolnak, miköz-
ben a mindennapi pedagógiai tapasztalat
arra enged következtetni, hogy a roma
gyermekek beilleszkedési zavarait inkább
az etnokulturális viselkedésmintákban rej-
lõ tényezõkben kell keresnünk. Egy másik
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vélekedés az iskolarendszert diszfunkcio-
nálisként kritizálja. Az átlagos képességû-
neveltetésû gyermekek tömegoktatására
hivatott iskola, amelyben a kiemelkedõen
tehetséges tanulók is hátrányt szenvednek,
inkább monofunkcionálisnak nevezhetõ.
Ezért szükséges a speciális igényeket kielé-
gítõ párhuzamos intézmények kiépítése.
Az elkülönülõ versus vegyes oktatás kér-
dését differenciáltan kell vizsgálni, hiszen
az elõbbi nem jár feltétlenül a hátrányok
tartósításával. A megfelelõ pedagógiai hát-
terû, nyelvileg-kulturálisan önkéntesen el-
különülõ nemzetiségi oktatás sikereit or-
szágos tendencia jelzi (Boér, 1999). A ki-
sebbségi oktatásra az önkormányzatoknak
juttatott állami pénzek pontos célba jutta-
tása pusztán szabályozási kérdés.

A gyökeres reformra és rekapitalizálás-
ra váró egészségügy – kommunikációs érte-
lemben is – felkészületlen a rossz testi és
mentális állapotú cigánysággal való foglal-
kozásra, az orvoslás piacosodása további
hátrányokat eredményez. Meg kellene erõ-
síteni a családtámogatási, -tervezési illetve
felvilágosítási rendszert, szervezeti és em-
beri tartalékok feltárásával cigány fiatalok
széles körét lehetne egészségügyi pályára
terelni. A cigányság lakhatással összefüggõ
problémái nem oldhatóak meg országos
és helyi telepítés-, település- és lakáskon-
cepciók nélkül. Ezeknek számolnia kell az-
zal is, hogy a zártabb vidéki lakóközössé-
gek etnikai hovatartozástól függetlenül el-
utasítják a számukra elfogadhatatlan társa-
dalmi elemeket, hiszen nem felelõsek devi-
anciáiért. Mindazonáltal a vagyon- és jog-
biztonságnak elsõbbséget kell élveznie az
önkényes cselekvésekkel szemben: etnikai
minõség nem generálhat informális privi-
légiumokat, de diszkriminációt sem.

Szorosan ide kapcsolódik a nyilvános
térbe való beengedés problémája. A poli-
tikai, földrajzi vagy egyéb közösség nyilvá-
nos terei – országos és helyi piacok, mûve-

lõdési és szórakozóhelyek, egyesületek,
fórumok, kegyhelyek, bizonyos tekintet-
ben az iskolák is – azok számára nyitottak,
akik ezek szabályainak, szokványainak
eleget tesznek. A diszkrimináció tilalmának
elve nem védi azokat, akik e követelmé-
nyeket nem tudják, nem akarják betartani,
mivel ezzel az adott közösségi tér mûkö-
dését veszélyeztetik.

A helyi önkormányzatok mai rendsze-
rében az erõs érdekérvényesítési képessé-
gû csoportok szembekerülnek a gondos-
kodásra szorulókkal. Az állam a gondos-
kodás terheit mindinkább rájuk hárítja, de
költségeit nem biztosítja, ezért szabadulni
igyekeznek szaporodó szegényeiktõl. A
szegény romák és más deklasszálódott cso-
portok a romló helyzetû, fogyó népességû
aprófalvakba kényszerülnek, majd ennek
hátrányait felismerve kezdenek vissza-
áramlani a városokba. A területi etnikai
koncentrációnak ugyanakkor jól kihasz-
nálható elõnye lenne, hogy koncentrált és
komplex problémakezelésre nyújt lehetõ-
séget az ágazati területeken.

Mint jeleztem, egyes véleményformálók
a romák hátrányainak fõ okaként a diszkri-
minációt, elõítéletességet jelölik meg.
Álláspontom szerint a romák halmozott
hátrányai inkább közösségeik történelmi
elmaradottságából, megélhetési kultúrájuk
„különutas”, periférikus jellegébõl adódnak.
Az elõítéletesség és szegregálódás (!) ese-
tükben nem primer, hanem szekunder, oko-
zati jelenség. Ezért külön kell választani a
strukturális okokból való hátrányba kerülést
a szándékos hátrányos megkülönböztetés-
tõl. A többségi népesség tudatformálása
(elõítéletesség elleni harc, egyéni minõsé-
gek elõtérbe helyezése, stb.) csak akkor
eredményes, ha együtt halad a cigányság
társadalompedagógiájával, a modern viszo-
nyokhoz való alkalmazkodásával.

Mivel a strukturális hátrányok adott kö-
rülmények között intencionális hátrányba
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hozóvá válhatnak, a kisebbségi jogvéde-
lemrõl nem mondhatunk le. Jogvédelem-
nek azonban ott van megalapozottsága,
ahol valódi jogsérelem történt, és az adott
cselekmény kiváltó oka bizonyíthatóan az
egyén vagy közösség etnikai minõsége
volt, vagy a cselekmény az ellen irányult,
ezt bíróság vagy igazgatási szerv (például
egy ombudsman) megállapította. A diszkri-
mináció észlelése akkor megalapozott, ha
a jogsértések aránya országos vagy helyi
szinten a kisebbségi és többségi társadalom
esetében összehasonlítható. Ennek elõfel-
tétele, hogy a jogsérelem elszenvedõjérõl
annak identitása megállapítható legyen, de
a korlátlan identitásválasztás és -változtatás
lehetõsége miatt gyakran nem tudható, va-
lóban kisebbségi jogsérelemrõl van-e szó
vagy manipulációról. A jogvédelem és pót-
lólagos esélyteremtés nem jelentheti a
többségi társadalom jogainak, esélyeinek
csorbítását, ha e jogok gyakorlása a kisebb-
ség jogait nem korlátozza. A jogvédelem
nem alacsonyodhat le a vérvádak mintájára
rasszizmus-vádakat koholó politikai mani-
puláció szintjére, ezért meg kellene terem-
teni a kisebbségi jogvédelemmel foglal-
kozók etikai kódexét. Magyarországon a
nemzettudat súlyos sérülései ellenére jóval
ritkábban találkozunk kisebbségellenes
magatartással, mint a mintának tekintett
nyugat-európai társadalmakban. Az etnikai
konfliktusok tovább enyhítése érdekében
szükséges volna egy, a minimális konszen-
zusokat elfogadó – határokon átlépõ –, össz-
nemzeti kisebbségpolitikai célrendszer ki-
alakítása. Ehhez mindenekelõtt tisztázott,
célracionális fogalmi rendszer szükséges.

A pozitív diszkrimináció angolszász
ihletésû fogalmát fel kellene cserélni más
formákat és tartalmakat hordozó fogalom-
mal, mint „esélykiegyenlítés” vagy „pótlóla-
gos esélyteremtés”, ugyanis elõbbi a többsé-
gi társadalom esélybeli és jogbeli háttérbe
szorításának üzenetét hordozza. A „pozitív

diszkrimináció” lényeges hátránya, hogy
nem a kisebbség egészét, hanem annak
már többé-kevésbé szaturált rétegeit támo-
gatja, így a kisebbség hátrányos részének
helyzete stagnál vagy akár romolhat. Ezen
a ponton konzekvenciájában összeér a li-
berális és konzervatív cigánypolitika.

A tisztázatlan fogalmiság jellemzõ pél-
dája a jogegyenlõség és esélyegyenlõség
terminusainak összekeveredése, jóllehet
ezek hierarchikus viszonyban állnak. Hát-
rányos megkülönböztetés, ha egy jogalany
mások magánautonómiáját korlátozva
mesterséges esélyegyenlõtlenséget teremt.
Az esélyegyenlõtlenség nem szükségkép-
pen jogegyenlõtlenség, viszont a jogegyen-
lõtlenség szükségszerûen esélyegyenlõt-
lenséget eredményez. Az esélyegyenlõség
megteremtése nem történhet a jogegyen-
lõség terhére, hiszen utóbbi az esélyegyen-
lõség elvét megelõzi. A kisebbségi társada-
lom problémája a hátrányos esélyhelyzet-
bõl esetlegesen eredõ joghátrány, ezért az
államnak elsõsorban a kisebbségi polgár
alapvetõ és járulékos jogainak érvényesít-
hetõségét kell biztosítania.

A fentiekbõl következõen az anti-
diszkriminációs törvény számos problémát
vet fel. Nem mondhat ellent a társadalom
legitim értékképzeteinek, az alkotmány és
nemzetközi jog elõírásainak, nem korlá-
tozhat alapjogokat, jogkövetkezmények
szempontjából egyéni szándékra, magatar-
tásra, esetre kell vonatkoznia. Meg kell ha-
tároznia a hatálya alá esõ ügykört, össz-
hangban kell állni az állampolgári és a ki-
sebbségi jogok országgyûlési biztosára
vonatkozó szabályokkal. Tisztázni kell a
törvény végrehajtására hivatott szerv helyét
az államszervezetben, intézkedési jogkö-
rét, szakmai összetételét, a jogérvényesülés
releváns és irreleváns körülményeinek el-
határolását. Ha a törvény – a deklaráción
túl – konstitutív elemeket is tartalmaz, sza-
bályozásra vár a diszkriminációt tiltó nor-
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mák közjogi természetének megfelelõ
szankcióik meghatározása, alkalmazásuk
eljárásrendje. Tisztázni kell, a jogérvénye-
sítés eszközei közül melyek igényelnek
államigazgatási hatósági eljárást, mikor in-
dokolt büntetõjogi eszközök alkalmazása
vagy a jogsértés polgári úton történõ re-
parációja; akárcsak az, lesz-e a jogalkalma-
zónak a sértett nevében keresetindítási jo-
ga, érdekegyeztetési lehetõsége, a jogalkal-
mazóhoz fordulás érintettségétõl függ-e
vagy adott lesz a közérdekû ügyben való
eljárás lehetõsége. Kérdéses mozzanat a
közvetett és közvetlen diszkrimináció defi-
niálhatósága, akárcsak az, hogy egyenlõt-
len helyzetû felek szembekerülésének ese-
tében megfordítható-e a bizonyítási teher.
Álláspontom szerint az antidiszkriminációs
szabályozás semmiképpen sem korláto-
zódhat etnikai vonatkozásokra, hiszen a
többségi társadalom más hátrányos cso-
portjainak hatékony védelme, támogatása
sem megoldott. Számos törvény és alacso-
nyabb szintû jogszabály, alkotmánybíró-
sági határozat tiltja a diszkriminációt, bíró-
ságok és sértettek egyaránt apellálhatnak
ezek normatív vagy precedens értékére
(Tóth, 1998). Mindezt figyelembe véve
mérlegelni kellene a diszkriminációt tiltó
jogszabályi helyek kódexbe foglalását, és
egy minden érintett területet lefedõ és
összehangoló szociális törvénycsomag
megalkotását, amely – fõként az elsõ esély
elvének (!) szem elõtt tartásával – mindenki
számára biztosítja az állampolgári jogon
járó szociális minimumot (emberhez méltó
lakhatás, megélhetést biztosító ellátás, stb.).

A romák és a bûnüldözés

A kommunista rendszer tisztában volt a
peremhelyzet és a bûnözés közötti össze-
függéssel, ezért a cigány bûnelkövetõkrõl
1971-tõl 1988-ig külön statisztika készült,
amely nem volt tekintettel emberi, kisebb-
ségi jogokra, adatvédelmére: kizárólag

etnikai alapon folyt. A bûnüldözésben
használt „cigánybûnözés” fogalma durván
túlhangsúlyozta az etnikai tartalmakat. A
cigány bûnügyi statisztikát a demokratikus
átalakulás elsõ kormánya kisebbségi jogi
megfontolásokból megszüntette. A rendõri
statisztikák a többségi és a roma társada-
lomban jelentkezõ bûnelkövetés makro-
szintû összehasonlítására diffúz módszertani
bázisuk miatt készítésük idején sem voltak
alkalmasak, a regisztráció szempontjainak
változásán túl fõként a roma kisebbségre
irányuló rendõri aktivitás mindenkori in-
tenzitását, az intenzitás változásának okait
szemléltették, nem a roma elkövetõknek és
cselekményeiknek az összeshez való viszo-
nyát és arányváltozását (Póczik, 2001).

A statisztikai regisztrációval párhuza-
mosan születtek kriminológiai és krimina-
lisztikai elemzések is. A 60-as évek köze-
pétõl a kutatás elõterében a romák cselek-
ményei álltak. A kriminalisztikában már
korábban ismert volt, hogy a cigányok el-
követési módjainak vannak bizonyos mi-
nõségi és mennyiségi jellegzetességei (Li-
povszki, 1973). Rövid idõsorokat vizsgálva
nem mutatkozott jelentõs változás sem az
összes roma elkövetõ, sem a nemek és kor-
csoportok szerinti, sem a cselekmények
szerinti összegzésben. Ez arra utalt, hogy
a cigány bûnelkövetõk többnyire (70-80
%) egy kriminális szubkultúrából kerülnek
ki, ezt támasztotta alá a visszaesõk rendkí-
vül magas aránya is. A szakirodalom utalt
a családi szervezettségre, a nõi, gyermek-
és fiatalkorú elkövetõk emelkedõ arányára
(Szabó, 1987). Egyes becslések a börtönné-
pességben a romák arányát 40-60 %-ra, a
fiatalkorú szabadságvesztésre elítéltek ará-
nyát 60-70 %-a tették. Tapasztalat szerint a
romák fõleg vagyon elleni és erõszakos
bûncselekményeket – zsebtolvajlás, besur-
ranásos lopás, kisstílû rablások, lakás- és
üzletbetörések, autófeltörés, gyermekek
kifosztása, markecolás – követtek el (Mol-
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nár, 1988). Látszott, hogy e szubkultúra a
családi körülmények miatt vagy alkalmi el-
követõként az állami gondozásba, a zárt,
félig zárt intézetekbe kerülõk közül kapja
utánpótlását: az intézeti környezet, a pá-
lyakezdési esélyek hiánya kézenfekvõvé
teszi a normaszegést és a hasonló sorsúak-
hoz való csatlakozást. Egyes elemzõk igen
magasra taksálták a cigányság körében a
szemérem elleni vétségek arányát, ame-
lyekben az áldozatok nagyobb része szin-
tén cigány nõ.

A 70-es, majd a 80-as évek erõteljes
kritikai tendenciái a halmozottan hátrányos
helyzet, majd a társadalmi beilleszkedési
zavarok kutatásaiban összegzõdtek. Regio-
nális kutatások kimutatták, hogy a cigány
elkövetõk aránya Budapest és Pest megye
mellett, Borsodban, Nógrádban, Szabolcs-
ban, Hajdú-Biharban, Somogyban és Ba-
ranyában feltûnõen magas. Úgy tûnt, a
cigányok bûnözése elsõsorban szociális
helyzetük kiegyensúlyozatlan változásai-
ból, fõként az integrációs és normakonflik-
tusokból fakad. A téma egyik ismerõje ki-
mutatta, hogy a cigányság bûnözése ará-
nyaiban nem tér el lényegesen a velük azo-
nos nívón élõ nem cigány rétegekétõl
(Tauber, 1984). A 90-es évek kutatásaiban
elõtérbe kerültek az etnikai félelmek és
elõítéletek. Ezek figyelembevételével in-
dultak vizsgálódások a rendõrségi model-
lek kapcsán (Finszter, 1996), és kísérletek
a cigányság és rendõrség viszonyának újra-
definiálására. A hivatalos adatgyûjtés tilal-
mának kimondásával a kutatás empirikus
irányba fordult, ma egyre erõsebben a ro-
mák áldozattá válására koncentrál (Póczik,
2002a).

A kisebbségek integrációs nehézségei-
nek, normasértõ magatartásainak magya-
rázatára több elmélet is született, azonban
önmagában egyik sem ad kielégítõ ma-
gyarázatot a cigánysággal kapcsolatban
felmerült kérdésekre.

A historikus elmélet, összefonódva más
szociológiai magyarázatokkal, az alacsony
társadalmi származással összefüggõ, kul-
túrgenetikusan öröklõdõ viselkedésfor-
mák és atavizmusok hosszú, történelmi
idõben változatlan fennmaradásából, törté-
nelmi megkésettségbõl, megrekedésbõl, a
kulturális kompatibilitás, a civilizációs in-
tegrábilitás hiányának és a társadalom hiá-
nyos integrációs kapacitásainak fogalmai-
ból indul ki. Megoldási javaslatai a törté-
nelmi zsákutcák felszámolására alkalmas
politikai szerkezetek kialakítására irányul-
nak (önkormányzatiság, autonómia stb.).
Elõnye, hogy a modern történettudomány
egészére jellemzõen, erõsen strukturalista
beállítottságú, képes hosszú idõtávlatok-
ban gondolkodni.

A historikus magyarázatokkal alkal-
manként összefonódó intencionalista szo-
ciológiai elméletek az amerikai négerkér-
dés tapasztalatait generalizálva a többségi
társadalom részérõl tudatos kirekesztést,
apartheidet, diszkriminációt, szélsõséges
változataiban kisebbségellenes, fajgyûlölõ
összeesküvést feltételez. Központi kérdése
a kirekesztés érdekösszefüggéseire irányul,
a megoldást a (gyakran militáns) polgárjogi
munkában, a kirekesztés felmutatásában,
megakadályozásában, a kirekesztõk meg-
büntetésében látja. Erõsen perszonalizál,
a strukturális hátrányokat diszkrimináció-
nak láttatja, a konfliktusokat a konszenzu-
sos megoldások felõl inkább a konfrontá-
ció irányába tereli. Az aktív polgárjogi mun-
kával való összefonódása miatt túlságosan
politika- és médiaérzékeny, ennek követ-
keztében hajlik a leegyszerûsítésekre. Az
intencionalista magyarázatok ma egyre ke-
vésbé látszanak plauzibilisnek.

A strukturalista magyarázatok a kire-
kesztõdés okait, egyes kisebbségi csopor-
tok örökletes és strukturális társadalmi hát-
rányait, ezek újratermelõdését, a többségi
társadalom szocializációjában rögzült,
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asszociációs sorokban elõprogramozott
elõítéletesség és elforduló magatartás, sze-
lektív észlelés keletkezését, fennmaradását
vizsgálja. Megoldási javaslataik a diszkri-
minatív minták társadalompedagógiával,
intézményi reformmal történõ leépítésére,
a társadalom nyitottabbá tételére, a kisebb-
ségek önszervezõdésére építenek. Elõ-
nyük, hogy széles értelmezési keretük szá-
mos részelmélet beépítését teszi lehetõvé.
Lényeges hozadékkal bírnak a moderni-
záció-, mobilizáció- és migrációelméletek,
valamint az USA-ba irányuló sokévtizedes
immigráció tapasztalatainak generalizálá-
sára épülõ kulturális-konfliktus-elméletek,
amikor rámutatnak az alulprivilegizált réte-
gek hiányos integrációjára, szocializáció-
jára, alulképzettségére és alulfoglalkozta-
tottságára. E rétegek tagjai a törvény át-
hágásával igyekeznek áthidalni a saját sze-
gényes létmódjuk és a többség viszonyai
között húzódó szakadékot, birtokba venni
a középosztály szimbolikus és anyagi ja-
vait. A gyorsuló modernizáció és – vertiká-
lis és horizontális – mobilizáció folyamán
a kétfajta civilizáció között elterülõ mezs-
gyére csúszva saját etnikai kultúrájukat, tár-
sadalomszervezetüket elveszítik, de új
helyzetükhöz való hiányos alkalmazkodá-
suk következtében idõlegesen sem képe-
sek azonosulni a többséggel, stabil társa-
dalmi státust és orientációs mintákat találni,
ami súlyos identitás- és magatartászavarok
forrásává válhat. A komplex és differenciált
társadalmi és kulturális közegbõl érkezõ
kisebbségi csoportok néhány nemzedéken
belül kiegyenlítik hátrányaikat, (ha nem
fûzõdik ezek fenntartásához többségi
politikai érdek), azonban az ilyen háttérrel
nem rendelkezõ közösségek sok nemze-
dékre megrekednek hátrányos helyzetük-
ben. (Korinek, 2001). A historikus és a mo-
dernizáció-, mobilizáció- és konfliktus-
elméleti mozzanatok összekapcsolása bi-
zonyos sikerrel kecsegtet a romakutatásban.

Az empirikus kutatás jegyében az utób-
bi években – összehangzó eredményekkel
– három nagyobb kutatás született a fegyin-
tézetekben fogvatartottak körében (Hu-
szár, 1999; Póczik, 1999a). Itt a legutolsó
(4 mutató figyelembevételével) reprezen-
tatív kutatás legfontosabb eredményeit is-
mertetjük (Póczik, 2002b).

A kutatásban három jól összehasonlít-
ható, etnikailag elkülönülõ – magyar, asszi-
milálódóban lévõ transzetnikai (TE) és ci-
gány – börtönbüntetésre ítélt férfi csoportot
vizsgáltunk. A három csoport a szociális
és kriminológiai mutató tekintetében is el-
különül egymástól, ez azonban elsõsorban
fokozati különbségeket jelent. A mintegy
1500 megkérdezett 50 %-a magyarnak, a
másik 50 % cigány származásúnak (!) bizo-
nyult. Utóbbiak között 60-40 %-ban oszla-
nak meg a magukat cigánynak vallók és
az identitásváltásra törekvõk. A TE és a ro-
ma elkövetõk fiatalabbak a magyar elítél-
teknél, legtöbbjük 20-30 év közötti.

A szociális mutatók tekintetében a ma-
gyarok felõl a cigányok felé süllyedõ lejtõ
képe bontakozik ki. A TE csoport köztes
mutatókat vonultat fel, amelyek egyik eset-
ben a magyarok, más esetben a cigányok
értékeihez esnek közelebb. A cigány cso-
portban a legjellemzõbb a kisegítõ iskola,
és az éppen csak elvégzett 8 elemi osztály,
a szakmai végzettség aránya a magyar mu-
tató felét sem éri el. A magyar és TE cso-
portban a szülõkhöz viszonyítva az iskolai
végzettség csökkenése látszik, a cigány cso-
portban javulás tapasztalható az általános
iskola befejezésében, tehát iskolai végzett-
ség terén mindhárom csoportban abszolút
vagy relatív csökkenés tapasztalható.

A cigányok lakhelyei közük BAZ, Bara-
nya, Somogy megye emelkedik ki. Össze-
hasonlításában a magyarok mutatják a leg-
intenzívebb – jobb megélhetési lehetõségek
keresésével összefüggõ – migrációt: a leg-
fontosabb célállomás Budapest. A település-
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típusok megoszlása tekintetében a három
csoport már a szülõk nemzedékében erõsen
urbánus jellegû volt. A falvakból, nagyköz-
ségekbõl különösen a TE és cigány csoport-
ban erõs elvándorlás mutatkozik a nagyobb
városok, különösen a fõváros felé. A magyar
megkérdezettek döntõ hányada, a cigányok
fele városias környezetben él. A szülõkkel
való összehasonlításban mindhárom cso-
port javított lakásviszonyain. Mindhárom
csoport mintegy 40 %-a javított életszínvona-
lán az elmúlt 10 évben.

Az elkövetõk mindhárom csoportja
nagycsaládokból származik, de az elköve-
tõk háztartásaiban nevelt gyermekek száma
jelentõsen csökken, jellemzõ az 1-3 gyer-
mekes család. Az elkövetõk jelentõs része
családi-neveltetési tekintetben hátrányos
helyzetûnek mondható, ennek mutatói a
cigány csoport felé jelentõsen emelkednek.
A magyaroktól a cigányok felé haladva egy-
re jelentõsebb arányban jelentkeznek bûnö-
zésre hajlamosító tényezõk: bûnözõ családi
minták, állami gondozás, javítóintézet, fiatal-
korúak börtöne. Mindhárom csoport válasz-
adóinak legnagyobb része dolgozott a bün-
tetés megkezdése elõtt.

A roma származásúak a magyaroknál
korábban kezdik bûnözõi karrierjüket, az
elsõ cselekmény elkövetését rendszerint
aktívan támogatja a baráti kör. Mindhárom
csoport – legfõképpen a cigány származá-
súak – leginkább a haszonszerzést jelöli
meg a bûnelkövetés céljaként, de a magya-
rok közt nagyobb szerepet játszik a hirtelen
felindulás. Az elkövetõk által megvalósított
cselekmények összetétele is ennek megfe-
lelõ. Dominálnak a primitív és erõszakos
vagyon elleni cselekmények, a kifinomul-
tabb cselekmények aránya a cigányok felé
haladva erõsen csökken. Mindhárom cso-
portban jellemzõ az elkövetési alkalmak
folyamatos figyelése és céltudatos kihasz-
nálása, de rendszerint hiányzik a gondos
tervezés. A cigányokra a magyaroknál jel-

lemzõbb a csoportos elkövetés. A három
csoportban a legális és illegális munka, va-
lamint szociális juttatások és a vagyon elleni
bûnözés – rendszerré szervezõdve – képe-
zi a megélhetés fõ forrásait, ezek együttes
alkalmazása jelentõs hányadban vagyoni
elõrelépést is lehetõvé tesz. Különösen
igaz ez a TE és cigány csoportra. A többszö-
rösen büntettek aránya a cigány és a TE
csoportban meghaladja a magyar mutató
kétszeresét. Ennek megfelelõen a cigányok
felé haladva egyenletesen emelkedik a
szabadságvesztében töltött idõ is.

A TE és a cigány csoporthoz tartozók a
magyarokkal összevetve szembetûnõen sú-
lyosabb hátrányokat szenvednek el az
elõzetes letartóztatásban, jóval nagyobb
arányban fordul elõ bántalmazás, kényszer-
vallatás, az ügyvéddel való kapcsolatterem-
tés akadályozása, a kirendelt védõ nem-
törõdömsége. Az etnikai származásúak hát-
rányba kerülésének tendenciája a megkér-
dezettek állításai alapján a börtönben is
tetten érthetõ, ennek értékelésében azon-
ban figyelembe kell venni a szubjektív té-
nyezõk rendkívüli súlyát. Az elítéltek között
széles körû a mértéktelen alkoholélvezet,
jelen van a kábítószer is. A cigány csoport
felé haladva egyre romlik az elítéltek testi
és mentális állapota.

Korábbi vizsgálatainkban (Póczik,
1999b) is megállapítottuk, hogy a többségi
etnikumhoz tartozó fogvatartottak mintegy
fele viszonylag szoros kapcsolatot ápol
cigányokkal, másik fele azonban inkább
elzárkózást mutat. A cigányok döntõ há-
nyada jobbára saját etnikumához tartozók-
kal barátkozik, elzárkózóbbnak mutatko-
zik a többségi népesség irányában, mint a
többség vele szemben. A TE csoport baráti
kapcsolatai is elsõsorban a cigány etnikum-
hoz kötõdnek. A cigányok erõsen hárítják
saját identitásukat, egyfajta öngyûlöletet
éreznek, és igen erõs asszimilációs hajlan-
dóság munkál bennük.
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Végelemzésben megállapítottuk, hogy
a magyar fogvatartottak csoportja vegyes
társadalmi képlet, amelyben egyaránt meg-
találhatóak a felemelkedõ, stagnáló és
süllyedõ alcsoportok, összességüket mégis
leginkább a stagnálás, süllyedés jellemzi.
Az alacsony társadalmi helyükrõl való fel-
jebblépés a többség számára kilátástalan.
Szociális mutatóik ellenére a három etnikai
csoport élén állnak, energiáikat az anyagi
színvonal megtartása, a süllyedés elleni
küzdelem köti le. A cigányok esetében a
szokásos modernizációs problematikák
mellé társul a tradicionalitás felbomlása, az
asszimiláció, az integráció. Körükben a ha-
gyományos cigány minta a megélhetés kul-
túrájában ma is jelen van vagy újra meg-
jelenik. A cigányság egészébõl az utóbbi
2-3 generációban kiemelkedett egy gyor-
san modernizálódó, mobilizálódó csoport.
Életmódjában, értékeiben, anyagi javaiban
egyre csökkenõ elmaradással követi a ma-
gyar átlag alsó szegmenseit, bizonyos te-
kintetben már el is érte azokat. Helyváltoz-
tatásuk, felemelkedésük nem egyenletes
és fokozatos, hanem sok tekintetben fél-
oldalas, kiegyensúlyozatlan társadalmi vál-
tozás volt, amelynek egyes alrendszerei fej-
lettségüket tekintve elszaladtak egymástól.
Integrációjukat akadályozza az is, hogy
nem rendelkeznek a megfelelõ kommuni-
kációs mechanizmussal a befogadásért va-
ló folyamodáshoz. Ez fokozottan hív életre
deviáns magatartásokat, erõsíti a bûnelkö-
vetésre, különösen annak erõszakos for-
máira irányuló hajlandóságot, súlyosan
rombolja a közösség egészségét, önképét.
A jövõben várhatóan újabb és újabb cigány
csoportok fognak nekirugaszkodni a mo-
dernizációs ugrásnak, vállalják annak meg-
rázkódtatásait. Speciális csoportot képez-
nek az asszimilálódóban lévõ cigányok.
Szociális tekintetben inkább a magyarok-
hoz állnak közel, devianciák, bûnözési jel-
legzetességek tekintetében inkább a cigá-

nyokhoz, de mindkét csoporttól markán-
san különböznek. Intenzíven keresik az
utat a többségi társadalommal való azono-
sulás irányába, de minõségében ugyan-
azokkal a szociális kiegyensúlyozatlansá-
gokkal és konfliktusokkal küzdenek, mint
a cigányok. Anyagi javakban megközelí-
tõleg a magyarok szintjére jutottak, megje-
lent körükben a stagnálás, a visszacsúszás-
tól való félelem. Mégis eséllyel kísérelhetik
meg elért eredményeik stabilizálását, utód-
nemzedékük számára olyan sanszokat
nyújtva, amelyek csökkenthetik a bûnö-
zésnek a megélhetésben játszott szerepét.

A reintegráció legfontosabb kitörési
pontja a szabadságvesztésre ítéltek eseté-
ben – etnikumtól függetlenül – az oktatás
lehet. Ezért ki kell terjeszteni oktatási le-
hetõségeit, és ahol szükséges, újra kell indí-
tani az elítéltek oktatását, különös tekin-
tettel a szakmai (betanított ipari) képesíté-
sekre, valamint a távoktatásban megszerez-
hetõ ismeretekre. Modernizálni kellene a
börtönök belsõ oktatási bázisait, belsõ ked-
vezményekkel, valamint a szabadon bo-
csátás feltételrendszerében külön kellene
honorálni az oktatásban való részvételt, a
megszerzett szakképesítést. A szakképzést
ki kell bõvíteni a megfelelõ családgazdál-
kodási és munkaerõ-stratégiai, valamint
kommunikációs programokkal, személyi-
ségfejlesztõ tréningekkel. Át kellene gondol-
ni, nem volna-e célravezetõ egyes köny-
nyebb bûncselekmények elkövetõi eseté-
ben a szabadságvesztést, más mediációs és
elterelési stratégiák alkalmazása mellett, kö-
telezõ oktatási programokon való részvé-
tellel kiváltani. Ebben a keretben szakpszi-
chológusok bevonásával kísérlet tehetõ a
kriminális beállítódások korrekciójára is.
Az ügyvédi elhanyagolás problémáját eny-
híthetné a civil kezdeményezésen alapuló
ingyenes jogsegélyszolgálatok megterem-
tése, kirendelés helyett a közvédõ intézmé-
nyének bevezetése (Loss-Szilágyi, 2001).
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