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Szalai Júlia

Elhangzásának pillanatában alig váltott ki visszhan-
got a miniszterelnöknek az a tavaly év végi, meg-
gondolkodtató értékelése, mely szerint „a 2008. de-
cember 15-én elfogadott szociális törvény a rend-
szerváltozás óta elfogadott legfontosabb szociális és 
foglalkoztatási törvény”. Pedig a nyilatkozó Gyur-
csány Ferencnek igaza volt: az Út a munkához prog-
ram – az Országgyűlés a kérdéses napon ugyan-
is ezt iktatta törvénybe – valóban határkő az elmúlt 
két évtized szociálpolitikájában. Bár a törvényt egy-
aránt jelentősnek látjuk, a volt kormányfő és e so-
rok szerzője okai e megítélésre mégis gyökeresen el-
térnek egymástól. Gyurcsány a reformértékű válto-
zás lényegét ugyanis abban ragadta meg, hogy az új 
törvény „segélyezés helyett a munkahelyteremtésre 
helyezi a hangsúlyt”. Hogy ez valóban új vonás-e, 
az persze kétséges. A program gerincét alkotó köz-
munkakényszer 2001 óta része a munkanélküliek 
támogatási rendszerének – igaz, a törvényi előírások 
közül jó néhány a valóságban működésképtelennek 
bizonyult, s így a munka és a segélyezés összekap-
csolásának hajdan egyszer már papírformába öntött 
gondolata az önkormányzatok mindennapi gyakor-
latában az évek során lassan elhalványult. Ennyiben 
joggal mondható tehát, hogy a mostani „ráerősítés” 
tényleg új elszánásról tanúskodik.

Magam a törvényben azonban e nekibuzdulás-
nál mélyebb és jelentősebb új vonást vélek felfedez-
ni. Azt ugyanis a szegénység etnicizálása és az etnici-
zált szegénység intézményesítése szempontjából tar-
tom határkőnek. Mert nem kisebb dolog történt, 
mint az, hogy megszületett az elvileg egyenlő ál-
lampolgárok egy jól körülhatárolható csoportját jo-
gai egy részének gyakorlásától megfosztó első olyan 
törvény, amely immár nyíltan és jogszabályi keretek-
be foglaltan gondoskodik arról, hogy a szociálpoli-
tika helyi cigány gettói szervezetileg is, eljárásrendi-
leg is világosan elkülönüljenek a többségi szegények 
támogatási rendszerétől. Az Út a munkához prog-
ram ugyanis e külön gettó alapkőletételének tekint-
hető, amikor az „aktív korú szociális segélyezettek” 
– magyarán: a tartós munkanélküliek – körét életvi-
teli szempontok mentén élesen kettéosztva egyik cso-
portjuk esetében továbbra is jogosnak látja a köz-
pénzek segély formájában történő odaítélését, másik 
csoportjukat azonban „habituális munkakerülőnek” 
tekinti és hatósági foglalkoztatási kényszer alá he-
lyezi. Persze a joganyag nem etnikai terminusokban 
fogalmaz: az utóbbi csoportot illetően a közpénzek-
ből elnyerendő támogatás feltételéül munkaalkal-
massági tesztről, beilleszkedési tervről, valamint – 

a hatóságokkal való kötelező együttműködés része-
ként – a kliensek mindennapi életének helyes irányú 
és tervszerű program mentén véghezviendő megvál-
toztatásáról beszél. De a szóhasználatot mindenki 
érti: a „segélyleső” cigányokról felhalmozott gazdag 
publicisztikai irodalom, a munka helyett italozó, vi-
gadozó romának a közvélemény előítélet-rendszeré-
be mélyen betagolt toposza, a cigány mint „deviáns” 
évtizedes múltú ábrázolása szavatolja, hogy e törvé-
nyi fogalmak kódolt tartalmát mindenki pontosan és 
a megcélzott etnikai üzenetnek megfelelően olvassa. 
Így aztán a közönség világosan érti azt is, hogy mi-
ért önmagán túlmutató jelentőségű az a kormány-
zati erőfeszítés, amely hatvan-hetvenezer embernek 
kívánja közmunkák révén visszaadni „a munkavég-
zés élményét”. Igaz, a „munkahelyteremtés” e sajá-
tos formájától a GDP növekedése továbbra sem igen 
várható, ráadásul a megspórolt segélykiadásnál na-
gyobb összegre rúg a közmunkaprogramok létesíté-
sének költsége, viszont kimondatott, hogy a „kultu-
rális másság” bizonyítható tényei mellett újra legitim 
a munkavégzés hatósági elrendelése, és jogszerű fe-
lülbírálat tárgya a személyes életvitel. Magyarán, a 
demokratikus jogok megteremtésének huszadik év-
fordulóján Magyarországon törvénybe iktattatott, 
amit a gyakorlat persze már régóta ismer: az állam-
polgáriság kettős rendszere – s ez valóban nagy je-
lentőségű fejlemény.

A folyamat, amelynek az Út a munkához prog-
ram a betetőzését jelenti, messze túlnyúlik a helyi 
szociálpolitika keretein, és aligha értelmezhető a 
szegénység természetében az elmúlt másfél évtized-
ben végbement változások figyelembevétele nélkül. 
E változások leglényegesebb vonása a mélyszegény-
ség megkövesedése, etnikai jelenséggé szilárdulása 
és ekként való intézményi körülbástyázása – azaz az 
etnikai gettósodás folyamata. Bár a cigányok térbe-
li és intézményi szegregációja nem ma, sőt nem is a 
rendszerváltás után kezdődött, a szegregált világok 
gettóvá merevülése és teljes bezáródása viszonylag új 
keletű, és a szegények társadalmának markáns ket-
téhasadásával áll összefüggésben. A közgondolkodás 
e folyamatot híven követte, sőt, alakításának maga 
is aktív részese volt. Érdemes felidéznünk, hogy a 
rendszerváltás kezdeti éveiben még a közbeszéd is, a 
politikai diskurzus is nagyjából egybemosta az élet-
színvonal csökkenésében testet öltő jövedelmi elsze-
gényedés és az életformává szilárdult tartós mélysze-
génység különböző válfajait, s azokat többé-kevésbé 
differenciáltalanul az átalakulás átmeneti jelenség-
köreként értelmezte. A közfelfogással harmonizált 
a szociálpolitikai válaszok rendszere is: a szegényel-
látás súlypontja a társadalombiztosítás, a viszonylag 
generózus munkanélküli járadék ellátás, valamint a 
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családtámogatás központi kézben tartott rendsze-
re volt. Mára azonban a helyzetkép erőteljesen mó-
dosult: napjainkra radikálisan elvált egymástól az 
egyenlőtlenségi problémaként felfogott szegény-
ség és a társadalmi szakadáspontokra reflektáló ki-
rekesztés diskurzusa – és ahogy alább látjuk majd, 
markánsan elváltak egymástól kezelésük szociálpo-
litikai pályái is.

Az első körbe az ország nehéz helyzetbe jutott ál-
lampolgárainak ügye sorolódik, a másodikba a lesza-
kadó rétegek problémája. Nem nehéz észrevennünk 
a megkülönböztetés hátterében húzódó integrációs 
szakadékot: a szegénynek nevezettek a helyzetük-
ben bekövetkezett kedvezőtlen változások ellenére a 
többséggel megegyező jogokat élvező individuumok 
maradnak, a leszakadóknak azonban eleve kollektív 
minőségük van, akiket közösségileg definiált, kul-
turális terminusokban leírt megmásíthatatlan álla-
potuk fűz egymással össze, míg ugyanez szakítja ki 
őket a többségi társadalom testéből. A kétfajta sze-
gényfogalom közti finom terminológiai különbség-
tétel gazdag tartalmakat sűrít magába: két világma-
gyarázat válik el egymástól. Az első csoportba tar-
tozókat ugyanis legfeljebb az különbözteti meg a 
náluk kedvezőbb helyzetben lévőktől, hogy pénz-
ből, fogyasztásból, lehetőségekből kevesebb jut ne-
kik, mint amazoknak, de életformájuk, intézmény-
használatuk, napi jogérvényesítésük és társadalmi 
viszonyrendszerük továbbra is a közös társadalmi 
szövetrendszer része. A második csoportba tartozó 
leszakadók azonban mások: az ő helyzetüket nem ír-
hatjuk le egyszerűen a fokozati különbségeket meg-
ragadni képes egyenlőtlenségekkel – ők a szó szo-
ros értelmében egy másik Magyarországon laknak, 
mint többségi honfitársaik. Ezen a másik Magyar-
országon mások a szereplők, mások az érintkezési 
viszonyok, mások az írott és íratlan szabályok.

szegénység és leszakadás e fogalmi megkülön-
böztetéséhez jogi és szociális szolgáltatások egész 
intézményrendszere igazodott. Miközben kifino-
mult támogatási rendszer és szociálpolitika segí-
ti, hogy a napi anyagi biztonságában és Kádár-kori 
társadalmi helyében megrendült középosztály mind 
gazdasági feltételeiben, mind státuszában a helyé-
re találjon, az ország egyúttal berendezkedett arra, 
hogy állampolgárainak egy markáns módon meg-
határozott csoportja kiszakad a társadalom testéből, 
és a kitüntetetten számára teremtett-fenntartott in-
tézmények elkülönült világában él. Az új közfelfo-
gás – és persze hátterében a cinkosan összekacsin-
tó politika – immár természetesnek tekinti e külön 
intézményrendszer létét, és meg sem kérdőjelezett 
adottságként fogadja el, hogy e külön intézmények 
kliensei a fizikai térben is elkülönülten élnek, más 

iskolákban tanulnak, más módon jutnak a minden-
napi betevőhöz, másokkal érintkeznek, mások ren-
delkezése szerint dolgoznak, és más hatóságoknak 
felelnek, mint a széles többség. E „természetesként” 
elfogadott leválasztás idézőjelek nélkül vett termé-
szetes következménye, hogy az érintett kisebbséget 
a többség immár nem is szegényeknek hívja. Az át-
lényegülés hű fogalmi és nyelvi leképeződéseként 
etnikai-kulturális kontextust rendel a jelenségkör-
höz, s ha e kirekesztett szegényekről kíván szólni, 
akkor „cigányokról” beszél. A nyelvi hatalmat gya-
korló többség számára az etnikai megjelölés tartal-
ma nem kisebbségjogi, hanem kulturális: nem kér-
dezi, hogy a körbe soroltak maguk hogyan tekin-
tenek saját etnikai hovatartozásukra, nem kérdezi 
azt sem, hogy vérségi kapcsolataik szerint romák-e 
– elég, hogy nyilvánvalóan „cigányos” az életformá-
juk. Magyarán: a tartós mélyszegénység a kisebbsé-
gi lét szinonimája lett és vice versa: cigánynak len-
ni annyit tesz, mint „cigányosan”, azaz a többségitől 
elütő módon élni. A mélyszegénység és az etnikai 
hovatartozás közé vont egyenlőségjel mozdíthatat-
lan: a két fogalomkör egymáshoz rendelését az sem 
bontja meg, hogy közismerten szép számban vannak 
jómódban élő és a többségi normákat kínos szigor-
ral követő roma családok, és az sem, hogy a mély-
szegénységben élők társadalmának népes rétegét al-
kotják elmagányosodott falvak elmagányosodott és 
mélységesen deprivált idős parasztemberei vagy a 
nincstelen földművesekből lett egykori városi beta-
nított munkások megkapaszkodni nem tudó, napja-
inkra a tartós munkanélküliségbe és a reménytelen 
nyomorba szorult csoportjai.

A mélyszegénység etnicizálódása gyökeréig át-
itatja a kezelésére hivatott szolgáltatások működé-
sét, mindenekelőtt súlyos következményekkel járt 
és jár a szociálpolitika intézményrendszerében vég-
bement átalakulások tartalmára, kikristályosodó tár-
sadalmi értelmezésére és az átalakított/életre hívott 
intézmények, ellátási formák napi használatára néz-
ve. A kérdéses változások legfontosabbika a jövedel-
met biztosító járandóságok egymástól hermetiku-
san elválasztott két nagy szegmensének kettős elv-
rendszer szerinti kialakítása volt. A kilencvenes évek 
elején megkezdett átszabási munkák nyomán az el-
látási rendszer első nagy egységébe a „hozzájárulá-
si” elven nyújtott társadalombiztosítási szolgáltatá-
sok soroltattak: azok, amelyek (legalább virtuálisan) 
„piaci” logikát követnek, és amelyek a piacon jelen 
lévő – magyarán: munkavégzésük alapján járulékot 
fizető – népesség szükségleteit hivatottak kielégíte-
ni. A második szegmens a „rászorultság” logikájának 
jegyében működik, s a helyhatóságok fennhatósága 
alatt álló segélyezési rendszert öleli fel. E második 
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szegmensben alig vannak kiszámítható elvek szerint 
lefektetett és általánosan érvényesnek tekintett sza-
bályok: az önkormányzatok saját hatáskörükben dön-
tenek a „rászorultság” kritériumairól, mértékéről és 
a kialakított feltételek szerinti szelekció konkrét he-
lyi módozatairól. 1993 óta, amióta mindez törvénybe 
foglaltatott, él és működik tehát az a háromezer-két-
száz felé szabdalt rendszer, amelyben nincsenek szá-
mon kérhető jogosultságok és fellebbezési lehetősé-
gek, és amelyben helyi alkuk, erőviszonyok, tradíci-
ók és a változó közösségi viszonyok tárgya, hogy a 
szegények (sokszor az átmeneti megszorultságukban 
segélyért folyamodó és a hatóságnál megértést talá-
ló nem szegények) közül kinek milyen szükséglete is-
mertetik el, s az elismerés nyomán kit mi illet meg.

Nem nehéz belátni: e második alrendszer kikü-
szöbölhetetlen eleme a szegények versenye egymás-
sal. Mivel a „rászorultság” rugalmas és csak a helyi 
kontextusban értelmezhető kategória, e verseny el-
sősorban magáért az értelmezésért és annak legiti-
málásáért folyik. Definiált kritériumok, jogok és jo-
gosultságok híján az ítélkezés „holisztikus” termé-
szetű: kiiktathatatlanok belőle az „érdemesség”, az 
„önhiba”, a „felelősség”, a „vétség” kategóriái. E ka-
tegóriák kulturális és magatartási tartalmai nyilván-
valók, s általuk a helyi középosztályok uralta több-
ségi társadalom közösségi normái és elvárásai köz-
vetítődnek: így válik ketté a szegények társadalma 
„rendes” és sorsukban vétlen szegényekre és azok-
ra, akik helyzetükről jobbára maguk tehetnek, s 
akikből hiányzik az erőfeszítés az alkalmazkodásra. 
Hogy ez utóbbi csoportot röviden és közérthetően 
megnevezzük, innen már csak egy aprócska lépést 
kell tenni: nyilvánvalóan azokról a „másokról”, a „ci-
gányokról” van szó. Fontos tehát látnunk: a segé-
lyezés 1993-ban törvénybe iktatott s azóta legfeljebb 
továbbcsiszolt rendjének kialakítása születése pilla-
natától magában foglalta a szegényellátás etnicizálá-
sát, vele együtt pedig a mindig elégtelen helyi forrá-
sokért egymással versenyeztetett szegények egymás 
ellen fordulását, magyarán: a szegények közötti et-
nikai konfliktusok szinte önjáró éleződésének lehe-
tőségét. Az, hogy a lehetőségből mára vaskos való-
ság lett, csak a rendszer „bejáratódását” igazolja – de 
nem új okok folytán előállt új fejlemény.

Új viszont, hogy a szegények belháborúját im-
már nyílt etnikai tartalommal intézményesíti a tör-
vénykezés: kvázi jogosultsággá avatja a „ténylege-
sen rászorulók” ellátását, a munkára fogandó szegé-
nyek segélyezését pedig kivonja ebből a rendszerből 
és új, komplex program hatálya alá helyezi. E lát-
szólag ártatlan kettéosztás beszédes nyelvi leképe-
ződése, hogy ez utóbbi programból teljesen eltűnt a 
rászorultság fogalma. A Jegyző és Közigazgatás ne-

vű szaklap 2009. januári mellékleteként megjelent, 
Tájékoztató az önkormányzati feladatok ellátásához az 
„Út a munkához” program megvalósítása érdekében cí-
mű irányadó dokumentum negyvennégy sűrű olda-
lán a „rászorultság” kategóriája egyetlenegyszer sem 
fordul elő, a „szükséglet” kifejezés pedig mindösz-
sze kétszer szerepel – ám alanya e két alkalommal is 
maga a helyi közösség. Mindez persze logikus. Hi-
szen a program missziója immár nem a szegénység 
legalább alapszintű mérséklése, hanem az érintett 
szegények habitusának célirányos megváltoztatása, 
az „átnevelés” és a munkára való (vissza)szoktatás – 
e misszió közelebbi tartalmi felvázolása márpedig új 
szótárat kíván. Így kerül a joganyagban kulcshely-
re a „munkavégzésre kötelezés”, a „rendelkezésre ál-
lás”, az „igazoltan elfogadott” távollét, a kinyilvá-
nított „együttműködési készség”. Mindezzel pedig 
körbeíratik a hajdan kettéhasított jövedelem-újra-
elosztási rendszer további feldarabolása: a segélye-
zettek világának kettéosztása (nem cigány) rászo-
rulókra és cigány közmunka-alanyokra. A nyílt etni-
kai kettéosztás a jogok továbbszabdalását is jelenti: 
akinek „rendelkezésre kell állnia”, az nem mozdul-
hat. A rendszerbe tehát észrevétlenül bevonult a ci-
gányok röghöz kötése, magyarán „törvényesen” el-
vétetett a mozgáshoz fűződő elemi szabadságjoguk. 
A megkettőzött állampolgáriság eddig csak hallga-
tólagosan és a gyakorlatban érvényesített rutinjai ez-
zel jogi normává szilárdultak, s a föléjük rendelt kü-
lön intézményi struktúra révén egyúttal a gettón be-
lüli gettó új falai közé szoríttattak.

Fontos látnunk, hogy a gettón belüli újabb get-
tó megkonstruálása széles társadalmi támogatás kö-
zepette történik. Ahogy az utóbbi hónapok köz-
vélemény-kutatási adatai mutatják, a segélyezés itt 
vázolt legfrissebb reformját a hazai lakosság 70-80 
százaléka pártolja – az a többség, amelynek közvet-
lenül mindehhez nincs köze, hiszen az ő szükségle-
teiről ama másik, piaci és modern rendszer gondos-
kodik. Az a többség tehát, amely önmagát vétlennek 
és ártatlannak tudja a kettéosztott rendszer kialaku-
lásában, s amely segélyezés dolgában egyedüli fel-
adatának az „általa megtermelt” közpénzek felet-
ti őrködést tekinti. A kiépült struktúra maga szava-
tolja a látószöget, amelyen keresztül a személyében 
nem érintett többség a segélyezés etnicizálódását az 
„államon csüngő” cigányok kulturális deficitjeként 
érzékeli, s így egyszerű, ám a közérdek szempont-
jából annál fontosabb „eljárásrendi kérdésként” fog-
ja fel a szigorításokat. Az alkotmányos következmé-
nyek ezen a látószögön kívül esnek.

E többségi beállítódással szemben ma szinte re-
ménytelennek tűnik a küzdelem. A demokrácia és 
az alkotmányos jogok védelme túlontúl elvontnak 
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hangzik mindazok számára, akik a helyi szociálpo-
litika napi taposómalmában küszködnek: a szegé-
nyek háborújától sújtott segélyezési irodák, család-
segítők, nevelési tanácsadók, iskolák, óvodák szak-
avatott szegénységkezelői számára. A mögöttük álló 
többségi társadalom pedig „szakmai” kérdésnek lát-
ja, hogy jól sáfárkodjanak a rájuk bízott forrásokkal. 
Ebben a helyzetben a segélyezés legújabb reformja 
periferiális ügynek tűnik, amelynek közérdekű je-
lentőséget legfeljebb a „visszaélések” feletti közfel-
háborodás és a törvényi keretbe foglalt szigorú fel-
lépés széles erkölcsi támogatása ad. E reformnak a 
személyi szabadságjogokat és az állampolgári jog-
egyenlőséget sarokkövének tekintő jogrend erózió-
ja szempontjából vett veszélyei azonban nem lépik 
át a szélesebb nyilvánosság ingerküszöbét: ha más 
nem, a már említett háromezer-kétszáz féle helyi 
gyakorlat szavatolja, hogy a szerkezet valós műkö-
dése a szélesebb nyilvánosság szeme elől rejtve ma-
radjon, s a „hibák” legfeljebb egy-egy polgármester 
vagy jegyző túlkapásaként kerüljenek terítékre. Így 
aztán a szegények társadalmának megbontása első- 
és másodrendű állampolgárokra még csak nem is te-
matizálódik, s a matrjoska babákként egymásba il-
leszkedő segélyezési gettók rendszere vigyázza, hogy 
a megkülönböztetés etnikai alapelvei háborítatlanul 
érvényesülhessenek.

E körülmények közepette csodavárás volna, ha 
valaminő társadalmi „öntisztulás” spontán mozgá-
saitól remélnénk, hogy szétváljék és a maga helyén 
kezelődjék a mélyszegénység ma reménytelenül ösz-
szebogozódott két mozzanata: a bennefoglalt „szo-
ciális” és „kisebbségi” kérdés. Az első nyilvánvalóan 
a háttérben munkáló okokra reflektáló társadalom-
politikai válaszokat kíván: „színvak” oktatási, foglal-
koztatás- és településpolitikai, valamint jövedelem-
politikai programokat, amelyek célja, hogy a mély-
szegénységben testet öltő dezintegrációs tendenciák 
integrációs keretben kezelhető egyenlőtlenségekké 
szelídüljenek. A második kérdéskör a személyes és 
közösségi etnikai identitás védelmét, a kisebbségjo-
gi intézmények közjogi státuszának tisztázását és jo-
gosítványaik megszilárdítását, a faji diszkrimináció 
minden formájával szembeni állami fellépés szigo-
rának elszánt fokozását kívánná meg.

Már e rövid, jelzésszerű lista is érzékelteti: a 
mellény újragombolásához mély szerkezeti változ-
tatásokra volna szükség, amelyek hatósugara per-
sze messze túlnyúlik a helyi segélyezés kérdéskö-
rén. Mégis, e parciálisnak tűnő terület – mint lát-
tuk – távolról sem ártatlan és ártalmatlan terep. Ha 
a vázolt logika szerint a szociálpolitika rendszerének 
„hozzájárulási” és „rászorulási” elvek szerinti ket-
tészabdalásától, illetve az utóbbi elv szerint műkö-

dő segélyezési rendszer szélsőséges decentralizálásá-
tól egyenes és logikus út vezetett a mélyszegénység 
etnicizálásához és a segélyezés „cigány” rendjének 
a többiről való leválasztásához, akkor a szegénység 
„deetnicizálásáért” és az állampolgári jogegyenlőség 
visszaállításáért alapvető lépések tehetők és teendők 
már önmagában a segélyezési rendszer változtatá-
sa révén is. E változtatásoknak ugyane logika men-
tén, csak éppen fordított irányba kell elindulniuk. 
A segélyre szorulók szélsőséges kiszolgáltatottságát 
csökkentendő, a háttérbe és a perifériára kell szorul-
niuk az önkormányzatok saját hatáskörében megha-
tározandó segélyeknek, s helyükre egységes törvé-
nyi rendben, egységes kritériumok mentén megsza-
bott normatív támogatásoknak kell lépniük, amelyek 
kiindulópontja nem lehet más, mint az igényjogo-
sultak adott típusú szükséglete. Ennek szellemé-
ben a kérdéses támogatásoknak adott jövedelemhi-
ányra adott jövedelemkiegésztéssel kell válaszolni-
uk – függetlenül a jövedelemhiány keletkezésének 
okától. A szükséges jövedelemigazoláson túl maga-
tartási, életviteli megfontolásoknak itt nincs helyük 
– e támogatási programoknak az állampolgároknak 
a megélhetés minimális szintjéhez fűződő szociális 
alapjogaiból kell kiindulniuk.

Amit itt vázoltam, az persze nem új: nem mást, 
mint a szociálpolitika eszköztárából és nemzetközi 
irodalmából sok évtizede ismert úgynevezett állam-
polgári alapjövedelem kategóriáját írtam körbe. Nem 
tekinthető véletlennek, hogy az állam által szavatolt 
járandóságok e típusát mindenütt kísérő belpoliti-
kai csatározások ellenére, a globális válság közepet-
te az Európai Bizottság 2008 őszén a jóléti rendsze-
rek reformjának egyik alapkérdéseként tűzte (újra) 
napirendjére az Európai Unió huszonhét országából 
huszonnégyben már ma is működő alapjövedelmi 
programok megerősítését, illetve a három „lemara-
dóban” – Olaszországban, Görögországban és Ma-
gyarországon – ilyen programok bevezetését. A do-
log mindenekelőtt politikai elszánást kíván: ami a 
hazai viszonyainkat illeti, a segélyezési rendszer át-
alakításával, illetve a társadalombiztosításban ma 
jócskán megbúvó „puffer ellátások” profiltisztításával 
a források még e szűkös esztendőkben is előteremt-
hetők. Igaz, e mégoly jelentős szociálpolitikai válto-
zástól sem remélhető a mélyszegénység felszámolá-
sa. De remélhető, hogy a kezelésére teremtett gettó 
falain legalább egy résnyi kapu nyílik, s mindenek-
felett remélhető, hogy a gettón belül immár kifeje-
zetten a roma szegényeknek teremtett újabb gettó 
építési terve még azelőtt hamvába hol, hogy falait 
elkezdenék felhúzni a cigányok „munkára ösztönzé-
sét” népszerűségük sarokkövének és újraválasztásuk 
zálogának tekintő helyi képviselőtestületek.
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SimonovitS Bori

Az elmúlt másfél évben a romák ellen elköve-
tett Molotov-koktélos támadások és gyilkosságok 
Magyarországon eddig példa nélküli bűncselek-
mény-sorozata a magyarországi cigányság rendszer-
váltás óta folyamatosan romló társadalmi helyzeté-
nek drámai kilátástalanságára hívja fel a figyelmet. 
Napjainkban már nem egyszerűen a verbális előíté-
letesség és a mindennapi élet különböző területein – 
oktatás, munkaerőpiac, lakhatás, rendőrségi igazol-
tatás, egészségügyi és egyéb szolgáltatások1 – jelen 
lévő diszkriminációval kell a hazánkban élő legné-
pesebb kisebbség tagjainak szembenézniük, hanem 
testi épségük és szélső esetben életük kockáztatásá-
val is.

A helyzet súlyosságára és a tennivalók sürgető 
voltára hívják fel a figyelmet a különböző jogvédő 
szervezeteknek az év eleje óta tett sorozatos nyilat-
kozatai, amelyekben február elején a miskolci rend-
őrfőkapitányt a cigánybűnözéssel kapcsolatos kije-
lentéséért vonták felelősségre, majd nyílt levélben az 
államfőt kérték, hogy foglaljon állást a romákat ért 
támadások kapcsán, április elején pedig az általá-
nos ombudsmant kritizálták a cigányságot sértő ki-
jelentései miatt. Emellett , a romakérdéssel foglal-
kozó számos neves szakértő bevonásával márciusban 
megalakult a Méltóságot Mindenkinek Mozgalom, 
amely rendszeres akcióval, felhívásaival, demonst-
rációival a romákkal szemben elkövetett bűncselek-
mény-sorozat megállítását és széles társadalmi ösz-
szefogás megteremtését tűzte ki célul.

Furcsa ellentmondás, hogy miközben az uniós 
csatlakozás óta az európai uniós jogszabályok har-
monizációjával a hazai jogszabályok – az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló, 2004 januárjában életbe lépett törvény – ga-
rantálják a hazánkban élő kisebbségek egyenlő joga-
it és az esélyegyenlőség előmozdítását, valamint az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) 2005 februári 
megalakulása óta a diszkrimináció elszenvedői a ci-
vilszervezetek mellett kormányzati szervhez is for-
dulhatnak elégtételért és kártérítésért, a romák elle-
ni diszkrimináció a munkaerőpiacon, az oktatásban 
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyéb terüle-
tein is mindennapi gyakorlat.

Írásomban elsősorban a társadalmi szempontból 
rendkívül érzékeny téma, a romákat vizsgáló előíté-
let- és diszkriminációkutatásokkal foglalkozom: elő-
ször rövidem áttekintem a két fő kutatási ág alapfo-
galmait és módszerét, majd rátérek a legfrissebb és 
legérdekesebb előítélet- és diszkriminációkutatások 
tárgyalására. Végül azt a kérdést járom körül, hogy 

van-e esély valamiféle összefogásra a diszkrimináció 
kérdésével foglalkozó részterületek művelői között. 
Ezek azonban nem konkrét szakpolitikai javaslatok, 
csupán az empirikus kutatásokban jártas szociológus 
ajánlásai arra vonatkozóan, hogy a diszkrimináció-
kutatás módszere és eredményei hogyan segíthetnék 
elő az EBH és a különböző civilszervezetek gyakor-
lati jogvédő munkáját. Írásom további korlátja, hogy 
terjedelmi okok miatt nem foglalkozom azokkal a 
közgazdasági modellekkel, amelyek a munkaerő-pi-
aci diszkriminációt különböző regressziós model-
lekkel vizsgálják, sem azokkal a kormányzati és ci-
vilszervezetek által gyűjtött diszkriminációs statisz-
tikákkal, amelyek alacsony esetszámaik alapján csak 
a jéghegy csúcsának tekinthetők, sem pedig azokkal 
a kvalitatív technikákkal, amelyek közé a mélyinter-
jú, a fókuszcsoport, a szociográfia és a publicisztikai 
esettanulmányok sorolhatók.2

Mielőtt rátérnék a legfrissebb kutatási eredmények 
bemutatására, fontos tisztázni, hogy az előítéletek és 
a diszkrimináció kutatása közelről sem ugyanazt je-
lenti; e két fogalom szociálpszichológiai szempont-
ból eltérő jellemzőkkel bír. Az előítéletes attitűd há-
rom komponensből tevődik össze, és ezek az egyén 
szintjén nem feltétlenül vannak összhangban: 1. a 
kognitív, azaz az ismeretek és nézetek szintjén meg-
nyilvánuló előítéletes gondolkodás; 2. az affektív, az-
az érzelmi komponens, és 3. a viselkedéses, azaz a 
diszkriminációs viselkedésre való hajlam. Leegysze-
rűsítve: a diszkriminatív viselkedés az előítéletes atti-
tűd legsúlyosabb megnyilvánulási formája. Ebből kö-
vetkezik, hogy az empirikus előítélet-, illetve diszk-
riminációkutatások megtervezésekor, valamint az 
adatok értelmezéskor fontos tisztázni, pontosan mit 
mértünk az adott mérőeszközzel.

Az előítéletek mérésére gyakran használt mérő-
eszköz az úgynevezett Bogardus-skála néven ismert-
té vált „társadalmi távolság” mutató. Ez a skála több 
állítással méri az előítéletes attitűdöt, lényege, hogy 
az egyén saját csoportja és a különböző külcsoportok 
közti társadalmi távolsága a saját csoport perspektí-
vájából az elfogadott interakciók alapján meghatá-
rozható, és ezen keresztül következtetés vonható le 
a külcsoportokkal szembeni előítéletek és diszkrimi-
natív beállítottságok mértékére nézve.3

Legáltalánosabb értelemben diszkriminációnak 
nevezzük az olyan folyamatokat, amelyek során az 
emberek egy csoportja indokolhatatlan okok miatt 
hátrányt szenved. Amennyiben egy adott országban 
létezik diszkriminációellenes szabályozás, akkor a 
diszkrimináció legegyszerűbben e szabályok sem-
mibevételeként fogható fel.

A kérdőíves, interjús, illetve fókuszcsoportos 
technikára épülő diszkriminációkutatások esetében 
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egyaránt érdemes leszűkíteni a mintavételt a diszk-
rimináció „potenciális elkövetőinek” (például mun-
káltatók, rendőrök), illetve áldozatainak (például 
munkavállalók, igazoltatottak) vizsgálatára, ezáltal 
az érintettek köreire koncentrálva az adatgyűjtést. 
Ebből azonban az is következik, hogy e két csoport 
válaszai ismeretlen mértékben torzítják a diszkri-
mináció mérésének eredményét, hiszen az adatfel-
vétel szubjektív élménybeszámolókra támaszkodik. 
(Nem meglepő, hogy a potenciális áldozatok általá-
ban felnagyítják, az elkövetők pedig kisebbíteni pró-
bálják az elszenvedett, illetve elkövetett diszkrimi-
náció mértékét.)

Ezt a torzítást jól kiszűri az úgynevezett diszkri-
minációtesztelés, amely az utóbbi években Magyar-
országon is bevett módszerré vált a diszkrimináció 
elterjedtségének vizsgálatára. A módszer lényege a 
mindennapi élet legkülönbözőbb területein felmerü-
lő diszkrimináció előfordulási gyakoriságának és e 
folyamat jellemzőinek vizsgálata, kontrollált kísér-
leti elrendezés segítségével.4

Magyarországon több évtizedes hagyománya van 
az attitűd- és ezen belül a csoportközi előítéletek ku-
tatásának. A kutatások többsége a különböző társa-
dalmi csoportokkal (leggyakrabban a cigánysággal, 
zsidósággal, határon túli magyarokkal, szomszédos 
nemzetekkel, illetve különböző bevándorló és mene-
kültcsoportokkal) kapcsolatos érzelmi beállítottsá-
got, ismereteket vagy inkább azok hiányát, és a már 
említett társadalmi távolság mérését tűzi ki célul.

Az elmúlt években végzett empirikus előítélet-ku-
tatások egybehangzó tanulsága, hogy Magyarorszá-
gon az etnikai előítéletek leggyakoribb célpontja a 
cigányság, továbbá hogy a hátrányos megkülönböz-
tetések különböző formáival a cigányok esetében ér-
tenek egyet a válaszolók legnagyobb arányban.5 Az 
egyik legfrissebb, romákkal szembeni előítélet-ku-
tatást a Marketing Centrum végezte 2009 január-
jában,6 a veszprémi, a tatárszentgyörgyi és a tiszalö-
ki gyilkosság előtti időszakban. A kutatási jelentés 
egyik legfontosabb állítása szerint a felnőtt magyar 
lakosság 40 százalékának erős, további 35 százaléká-
nak mérsékelt ellenérzései vannak a romákkal szem-
ben, és mindössze a megkérdezettek egynegyede 
mentes az előítéletektől.

A társadalmi távolság legtöbb indikátora azt mu-
tatja, hogy a többségi társadalom a vizsgált csopor-
tok – romániai magyar, zsidó, romániai román, kí-
nai és cigány – közül a cigányokkal szemben a leg-
inkább elutasító..7 A 2004-ben 1500 fős mintán 
készült Útkeresés című kutatás magyar diákok elő-
ítéletességét mérte: Meghökkentő adat, hogy a diá-
kok majdnem felét (44 százalékát) „zavarná, ha ro-
ma padtársa lenne”, anélkül, hogy tudnák, ki is az a 

konkrét személy. Összehasonlításképp: a magyar di-
ákok 18 százalékát zavarná, ha egy zsidó, 9 száza-
lékát, ha egy fekete és 5 százalékát, ha egy amerikai 
diák mellett kellene ülnie.

Jól jelzi a romákkal kapcsolatos általános isme-
rethiányt a romák arányának felül- becslése, amely 
egyben az előítéletes attitűd egyik jól működő indi-
kátora. A Marketing Centrum kutatásának eredmé-
nyei szerint a megkérdezettek 13 százaléka egyálta-
lán nem tudott becslést adni a romák arányára vo-
natkozóan, az érdemben válaszolók becslései pedig 
1 és 50 százalék között ingadoztak. A becslések át-
laga 22 százalék volt, és mindössze a válaszolók egy-
ötöde mondott a reálisnak tekinthető, 5 és 10 száza-
lék közti becslést.

A TárKI 2005 decemberében végzett közvéle-
mény-kutatásának8 eredménye szerint a felnőtt la-
kosság csaknem kétharmada többé-kevésbé egyetér-
tett azzal az erősen rasszista állítással, mely szerint 
„a bűnözési hajlam a cigányok vérében van”, a meg-
kérdezettek négyötöde szerint pedig a „romák gond-
jai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgoz-
ni”. A bűnözéssel kapcsolatos politikailag korrekt 
állítással, mely szerint „a romák között ugyanannyi 
a bűnöző, mint a hasonló körülmények között élő 
nem romák között”, a megkérdezettek 23 százaléka 
teljes mértékben és 24 százaléka inkább egyetértett. 
Összesítve a teljes mértékben és az inkább egyet-
értők arányát, Magyarországon 2005-ben minden 
tizedik válaszadó gondolta úgy, hogy a romáknak 
több támogatást kell adni, mint a nem romáknak, és 
80 százalék szerint a „romák gondjai megoldódná-
nak, ha végre elkezdenének dolgozni”.

A kutatás lehetőséget teremtett az úgynevezett 
kontaktus-hipotézis tesztelésére is, melynek lényege, 
hogy a különböző csoportok tagjai közti érintkezések 
megfelelő körülmények között csökkentik a csoportok 
közti előítéletek és ellenségeskedés mértékét. A ma-
gyarországi felnőtt lakosság körülbelül kétharmadá-
nak volt roma ismerőse 2005-ben. Az ismerős meg-
léte némileg pozitív irányba befolyásolta a romákról 
alkotott vélemények alakulását. A roma ismerősök-
kel rendelkezők valamelyest nagyobb arányban ér-
tettek egyet azzal, hogy a romáknak több támogatást 
kell adni, mint a nem romáknak (13 százalék, illetve 
5 százalék az inkább és teljes mértékben egyetértők 
együttes aránya). Hasonlóan az előzőekhez, míg a ro-
ma ismerősökkel rendelkezők 50 százaléka értett töb-
bé-kevésbé egyet azzal, hogy „a romák között ugyan-
annyi a bűnöző, mint a hasonló körülmények között 
élő nem romák között”, az ismerősökkel nem rendel-
kezők 42 százaléka volt ezen a véleményen.

Természetesen a negatív személyes kapcsolatok 
ellenkező irányba hatnak: a Marketing Centrum 
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felmérése szerint az általánosító és durván cigányel-
lenes vélemények összefüggést mutattak a vélt vagy 
valós személyes sérelmekkel is. A kapcsolat típu-
sok szerint elemezve a társadalmi távolságskála át-
lagait megállapítható, hogy a személyes kapcsolatok 
hiánya és a rossz, ellenséges kapcsolat egyaránt el-
lenérzéseket okoz. Ezzel szemben a jó, baráti kap-
csolatok egyértelműen csökkentik az ellenérzéseket, 
amely egy nagyon erős empirikus érv a szegregáció 
ellen. Ezeknél az összefüggéseknél persze felmerül 
az ok-okozat sorrendjének kérdése is, hiszen nagyon 
valószínű, hogy valakinek azért alakul ellenségesen 
a személyes kapcsolata a romákkal, mert eleve elő-
ítéletes volt a hozzáállása, illetve nyilván azok tud-
nak jó, baráti kapcsolatot kialakítani romákkal, akik 
nem előítéletesek.

Az, hogy a többségi társadalom mit tart a ma-
gyarországi romák legégetőbb problémáinak, termé-
szetesen erősen függ attól, hogy miként viszonyul-
nak a válaszadók a romákhoz. A nem előítéletesek 
általában a munkanélküliséget látják a romák legége-
tőbb gondjának, míg az erős ellenérzéseket tápláló 
véleménycsoport tagjai a bűnözést. A legfontosabb 
eredmény azonban az, hogy a romák munkanélküli-
ségének kezelését – az alap beállítottságától is szinte 
teljesen függetlenül – mindenki égetőnek érzi.

Ezzel elérkeztünk a munkaerő-piaci helyzet és 
a diszkrimináció kérdéséhez: a köznapi vélekedés-
hez hasonlóan a legfrissebb kutatási adatok is alátá-
masztják a romák súlyosan hátrányos munkaerő-pi-
aci helyzetét. A TárKI 2009. áprilisi felmérése 
szerint az aktív – hatvankét évesnél fiatalabb, nem 
nyugdíjas és nem nappali iskolában tanuló – népes-
ség 16 százaléka vesztette el állását az adatfelvételt 
megelőző tizenkét hónapban. Az állásukat elvesztők 
aránya az átlagosnál jóval magasabb, 27 százalék a 
cigány származásúak körében. állást az aktív népes-
ség 28 százaléka keresett az elmúlt tizenkét hónap-
ban, a romák körében ez az arány 38 százalék volt.

Ezeknek az eltéréseknek az okait természetesen 
nem kizárólag a származásban kell keresni, hanem 
az okok között egyaránt megtalálhatjuk a hátrányo-
sabb társadalmi és gazdasági helyzet mutatóit, úgy 
mint az alacsonyabb iskolázottságot, a gazdasági 
szempontból előnytelen lakóhelyet és az emberi és 
kapcsolati tőke egyéb mutatóinak jelentős eltéréseit.

Elgondolkodtató adat, hogy az aktív korú romák 
több mint ötszöröse legfeljebb a nyolc általánost vé-
gezte el, mint az aktív korú nem romák (55, illet-
ve 10 százalék). Lakóhelyi összevetésben pedig el-
mondható, az aktív roma népesség majdnem kétsze-
rese él a munkaerő-piaci szempontból egyértelműen 
hátrányosabb helyzetű községekben, mint a nem ro-
mák (53, illetve 27%).

A munkakörülmények tekintetében szintén je-
lentős eltérések tapasztalhatók származás szerint. 
A megkérdezettek roma válaszolók 23 százaléka ítél-
te alacsonyabbnak a jövedelmét az azonos munka-
körben dolgozó kollégáinál, és 19 százalékuk érez-
te úgy, hogy munkatársainál rosszabb körülmények 
között kellett dolgoznia; a nem romák esetében ezek 
az arányok 15, illetve 5 százalék. Az azonos kép-
zettségű kollégákkal való beosztás összehasonlítá-
sában nem találtunk lényeges eltérést, a romák 6, 
a nem romák 5 százaléka érezte úgy, hogy alacso-
nyabb beosztásban dolgozik, mint az azonos kép-
zettségű munkatársai.9

Egy másik példa a munkahelyi diszkrimináció 
kutatásra annak a négyszáz profitorientált és non-
profit cég, illetve közintézmény vezetőjének vizsgá-
lata, amely a munkáltatói oldalról vizsgálta a diszk-
riminatív viselkedést (sEED, 2006).10 Az eredmé-
nyek szerint a munkáltatók zöme vélte úgy, hogy a 
romákkal, a fogyatékossággal élőkkel és az idősek-
kel szemben szinte általános (80% feletti) a diszk-
rimináció, de a társadalmi helyzet, a bőrszín és a 
nem szerinti megkülönböztetés is hat a munka-
erőpiacon a megkérdezettek több mint kétharma-
da szerint.

Egy másik, a diszkrimináció potenciális elköve-
tőire fókuszáló kutatás11 a munkaügyi központok 
munkatársai (vállalati kapcsolattartók, foglalkozta-
tás-szervező menedzserek, roma referensek), illetve 
egy reprezentatív vállalati minta (tíz főnél nagyobb 
vállalatok) munkaügyi vezetői körében készült kér-
dőívvel vizsgálta a vállalkozások romákra irányu-
ló rejtett vagy nyílt diszkriminációmechanizmusait. 
Elgondolkodtató adat, hogy a vállalkozások 38 szá-
zaléka egyáltalán nem alkalmazna roma munkaerőt, 
és ugyanekkora arányban csak bizonyos méretékben 
volnának hajlandók alkalmazni. A romák helyzeté-
nél csak a fogyatékossággal élők helyzete rosszabb – 
őket ugyanis egyik megkérdezett vállalkozás sem al-
kalmazná.

A romákkal szembeni diszkrimináció a rendőr-
ségi igazoltatás gyakorlatában is egyértelműen tet-
ten érhető. Az elmúlt évek bűncselekmény-soroza-
ta kapcsán számos kritika érte a rendőri vezetést. 
A 2005-ben végzett rendőrségi igazoltatási gyakor-
latot feltáró kutatás legfontosabb tapasztalata, hogy 
Magyarországon kiugróan magas a rendőrségi iga-
zoltatások száma (évente 1,8-2 millió fő), valamint 
hogy a rendőrök nagyobb valószínűséggel igazoltat-
nak romákat (29 százalék), mint a nem romákat (23 
százalék).12 Azt a rendőri vezetés is elismeri, hogy 
fokozni kell az igazoltatások hatékonyságát, hogy 
az jobban szolgálja a bűnüldözés érdekeit: Magyar-
országon ugyanis rendkívül magas az igazoltatot-



F U N DA M E N T U M  /  2 0 0 9 .  2 .  s z á M46 /  F ó r U M

tak száma, de az igazoltatások mindössze egy szá-
zaléka zárult előállítással. Elgondolkodtató továbbá, 
hogy a megkérdezett nyolcvan rendőr majdnem fe-
le egyértelműen elismerte az etnikai alapú igazolta-
tás gyakorlatát. A kutatás keretében végzett lakossá-
gi kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos beszélgeté-
sek megerősítették, hogy az etnikai alapú kiválasztás 
formájában megjelenő intézményes diszkrimináció 
erős társadalmi támogatottságot élvez, és a többség 
erősítené a fokozott rendőri jelenlétet és tovább szi-
gorítaná a gyanús csoportok, köztük a romák foko-
zott ellenőrzését.

A legfrissebb átfogó diszkriminációkutatás a Ma-
gyar Gallup Intézet 2008-as vizsgálata,13 amely a 
romák által tapasztalt diszkriminációra kérdezett 
rá az állás- és lakáspiac, az egészségügyi, oktatási 
és szociális intézmények, valamint a vendéglátóipa-
ri egységek, boltok és bankok mindennapos gyakor-
latában. Az EU – Csehország, szlovákia, Lengyel-
ország, Görögország, szlovákia, Bulgária, románia 
és Magyarország – területén élő nagyobb roma kö-
zösségek helyzetét összehasonlító kutatás szerint a 
magyar romák számoltak be második legmagasabb 
arányban az elmúlt tizenkét hónapban tapasztalt 
hátrányos megkülönböztetésről: összesen 62 száza-
lék érezte úgy, hogy a felsorolt területek bármelyikén 
a származása miatt kezelték az ügyét hátrányosan.14

Az iskoláztatás, amely a legfontosabb kitörési pont 
lehetne a halmozottan hátrányos helyzetből, szintén 
a hátrányos megkülönböztetés és a növekvő etni-
kai szegregáció terepe. Havas Gábor és Liskó Ilona 
kutatásai szerint15 míg 2000-ben a roma diákok 18 
százaléka, addig 2004-ben már 30 százalékuk járt 
cigány többségű általános iskolába. A Gallup Inté-
zet már idézett eredményei szerint a megkérdezett 
romák közel ötöde arról számolt be, hogy az iskolá-
ban szülőként vagy diákként hátrányos megkülön-
böztetés érte az elmúlt egy év során. Az összesített 
eredmények alapján a magyar mintába bekerült ro-
mák az összes vizsgált kisebbségi, illetve bevándor-
ló csoport közül a harmadik legrosszabb eredményt 
érték el az Európai Unió vizsgált kisebbségei közül. 
Elgondolkodtató adat, hogy száz főre vetítve össze-
sen hétszázharminchat diszkriminációs esetről szá-
moltak be a roma válaszadók.

A bemutatott kutatások alapján egyértelmű, hogy 
a romákat hátrányos megkülönböztetés éri nem-
csak munkaerőpiacon, hanem az oktatás, a rendőr-
ségi igazoltatás és a szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés során is.

A diszkriminációval foglalkozó empirikus társa-
dalomtudományi kutatás feladata az előítéletek és a 
diszkrimináció előfordulásának, elterjedtségének fel-
mérése különböző módszerekkel, annak érdekében, 

hogy minél pontosabb képet kapjunk a hazánkban 
élő kisebbségek helyzetéről és a többségi társadalom 
attitűdjeiről. Az emberijog-védelemmel foglalko-
zó civilszervezetek feladata pedig a diszkrimináció 
áldozatainak jogi képviselete. A rendőrség feladata 
ebben a vonatkozásban a lakosság és ezen belül a 
roma kisebbség ellen elkövetett bűncselekmények és 
támadások felderítése. Az emberjogvédő civilszer-
vezetek – hogy csak a legfontosabbakat említsük: a 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NE-
KI), az Esélyt a Hátrányos Gyermekeknek Alapít-
vány, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a 
szabadságjogokért – mellett számos kormányzati 
szervezet – a teljesség igénye nélkül: az Egyenlő Bá-
násmód Hatóság, Független rendészeti Panasztes-
tület, Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – is kép-
viseli a diszkrimináció áldozatait.

Friss példa a társadalomtudományos célú kuta-
tás és a jogi felhasználás ötvözésére a NEKI jelen-
leg folyó diszkriminációtesztelése. „A munkaerő-pi-
aci diszkrimináció megjelenési formáinak feltárása 
álláshirdetések monitorozása, tesztelés és közérdekű 
igényérvényesítés útján, a fair álláshirdetés és mun-
kaerő-felvétel gyakorlatának kialakítása”16 címben is 
megfogalmazott, összetett célokat kitűző többlép-
csős tesztelésben egyrészt vizsgáljuk az álláshirde-
tésekben előforduló diszkriminatív és fair tartalma-
kat, majd száz hirdetést kiválasztva budapesti és vi-
déki munkáltatók telefonos tesztelését végezzük el, 
majd végül a tesztelésekből kiválasztott öt diszkri-
minatív munkáltató esetét a NEKI közérdekű igény 
érvényesítéssel élve az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
elé viszi. (A kutatás még nem zárult le, az eredmé-
nyek 2009 őszére várhatók.)

szintén előremutató példa az a rendőri igazolta-
tási gyakorlat reformját célzó nemzetközi kezdemé-
nyezés,17 amelyet Magyarországon a Magyar Hel-
sinki Bizottság végzett. A mintegy féléves terep-
munka során több mint húszezer igazoltatás adatait 
rögzítették az igazoltatásokat végző rendőrök, akik 
mellett az intézkedések során rendszeresen jelen 
volt civil megfigyelőként egy roma fiatal, aki saját 
tapasztalatait is rögzíthette az intézkedésekről az 
igazoltatást követően kitöltött formanyomtatványo-
kon. A projekt lényege, hogy az igazoltatást végző 
rendőrök az intézkedés után adatlapon rögzítették 
az igazoltatás konkrét okát, valamint az igazolta-
tott demográfiai adatait, köztük azt is, hogy a rend-
őr megítélése szerint az igazoltatott személy milyen 
etnikumhoz tartozik. Az etnikai hovatartozás rögzí-
tése a rendőri igazoltatást követően Nagy-Britanni-
ában bevett gyakorlat, éppen a rendőrök etnikai ala-
pú kiválasztásának rendszeres ellenőrzése céljából. 
A vizsgálat Magyarország vonatkozásban megálla-
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pította, hogy a lakosság számához viszonyítva ha-
zánkban végzik messze a legtöbb igazoltatást spa-
nyolországhoz és Bulgáriához képest, és több mint 
húszezer igazoltatás adatai alapján kimutatható volt, 
hogy nálunk a romákat aránytalanul nagy számban 
igazoltatják.

J egyzetek

 1. Alapvető kérdésnek tartom tehát, hogy hogyan han-
golható össze a különböző részterületek munkája az 
előítéletek és a diszkrimináció elleni hatékonyabb 
küzdelem érdekében. A TárKI és a NEKI együtt-
működésében végzett, elsősorban romákkal szemben 
elkövetett munkaerő-piaci diszkriminációtesztelések 
egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan használha-
tók fel ezek a kutatási eredmények a jogalkalmazás-
ban. Az egyik, alapvetően etikai dilemma, hogy ami-
kor a potenciális munkáltató lecsapja a telefont a vo-
nal másik végéről bejelentkező „Kolompár József ” név 
hallatán, majd néhány perc múlva kedélyesen elbeszél-
get ugyanarra az állásra jelentkező „Kiss Józseffel”, 
vagy amikor egy hipermarketlánc vezetője a roma je-
lentkezőnek nyíltan megmondja, hogy „a raktáros ál-
lásra van esélye, de a pénztáros állást meg sem érde-
mes próbálnia”, akkor a kutatóban felmerül a kérdés, 
hogy hogyan tovább. Meddig tart a kutató hatásköre 
és kompetenciája? Milyen etikai szempontokat vet fel 
a kutatási eredmények jogi célú felhasználása, a diszk-
riminációt elkövető munkáltatók vagy állásközvetítők 
nevesítése?

 Hasonlóan súlyos dilemma előtt áll a kutató, amikor 
rendőrségi igazoltatási gyakorlatot feltáró kutatás ro-
ma igazoltatottak által alkotott fókuszcsoportjában 
elhangzik, hogy a romák igazoltatásakor előforduló 
megaláztatások nemritkán fizikai erőszakba csapnak 
át. Mi ilyenkor a kutató feladata? Lejegyzetelni a hal-
lottakat és anonimizált formában felhasználni a ku-
tatási jelentésben, vagy a kívülálló kutató szerepéből 
kibújva átadni az információkat a kompetens jogvédő 
szervezeteknek?

 Követendő példa lehetne ebben a vonatkozásban az a 
rendszeresen közzétett feketelista a Werner és Weiss 
szerzőpáros könyvében,18 amely számos jó nevű multi-
nacionális cég „háttérországáról”, termékeik bölcsőjé-
ről, egy nyugati ember számára elképzelhetetlen mun-
kahelyi állapotokról ad hírt. Ebben a könyvben olyan 
kiváló márkanevekről olvashatunk, mint az Adidas, a 
Nike, a shell, az Agip, a Levis, a Mercedes–Benz, a 
siemens vagy a Pfizer, amelyekről korábban a legjobb 
minőség jutott a fogyasztók eszébe, és most gyermek-
munkával, tiltott gyógyszerkísérletekkel vagy terror-
csoportokkal való együttműködéssel hozzák összefüg-

gésbe őket, s e súlyos vádak a tudatos fogyasztóknál az 
előállított termékek megvásárlásának bojkottját idézik 
elő.

 Jó gyakorlatnak tekinthető, hogy az Egyenlő Bánás-
mód Hatóság honlapján megtalálhatók az elmúlt öt 
évben jogsértést elkövető, bírsággal sújtott munkálta-
tók adatai és az alkalmazott jogkövetkezmény, de kér-
déses ennek az oldalnak az ismertsége és elrettentő 
ereje. Érdemes lenne – az APEH által rendszeresen 
nyilvánosságra hozott „legnagyobb adósok” mintájá-
ra – rendszeresen közzétenni a diszkriminációt elkö-
vető cégek és intézmények listáját, és jó gyakorlatként 
bemutatni azokat is, ahol működik az esélyegyenlősé-
gi terv és elősegítik a hátrányos helyzetű munkaválla-
lók munkahelyi integrációját.

 Terjedelmi korlátok miatt jelen írásomban a munka-
erő-piaci diszkrimináció elemzésérére koncentrálok.

 2. Ezekről a módszerekről lásd sík Endre – simono-
vits Bori: Egyenlő bánásmód és diszkriminációin Tár-
sadalmi riport 1998, szerk. Kolosi Tamás –Tóth Ist-
ván György – Vukovich György, Budapest, TárKI, 
2008, 363–382.

 3. Gordon Allport: Az előítélet, ford. Csepeli György, 
Budapest, Gondolat, 1977; Csepeli György – Fábián 
zoltán – sík Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott 
vélemények in Társadalmi riport 1998 (2. vj.) 458–490. 
Fokozatai tetszőlegesen szűkíthetők, általában a kö-
vetkező állításokból állnak össze: 1. közeli rokonságba 
keverednék vele házasság útján; 2. barátként elfogad-
nám; 3. szomszédként elfogadnám; 4. munkatársam 
lehetne; 5. menekültként befognám abba az országba, 
ahol élek.

 4. A magyarországi tesztelések legfrissebb eredményeiről 
részletesen lásd: sík–simonovits (2. vj.).

 5. Enyedi zsolt – Fábián zoltán – sík Endre: Nőttek-e 
az Előítéletek Magyarországon? in Társadalmi riport 
2004, szerk. Kolosi Tamás –Tóth István György – 
Vukovich György, Budapest, TárKI, 2004, 375–
400.

 6. Milyenek a cigányok? – közvélemény-kutatás a „ci-
gánykérdésről”, Marketing Centrum, 2009 (kutatási 
jelentés).

 7. Csepeli–Fábián–sík (3. vj.) és Ligeti György: Szte-
reotípiák és előítéletek in Társadalmi riport (3. vj.) 373–
390.

 8. A kutatás során ezer tizennyolc év feletti magyar ál-
lampolgárt kérdeztünk meg, az adatok nem, kor isko-
lai végzettség és lakóhely tekintetében reprezentálják 
a magyar felnőtt lakosságot.

 9. Mivel ezek a kérdések csak az alkalmazottakra vonat-
koztak, az összesített elemszám ezeknél a kérdéseknél 
négyszáz, amelyből tizenhét volt roma a kérdező be-
sorolása szerint, ezekben a megoszlásokban az eltéré-
sek statisztikai értelemben nem szignifikánsak.
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10. Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyaror-
szágon- különös tekintettel a nemek közti esélyegyenlőség-
re, Budapest, sEED Alapítvány, 2006.
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kovácS Éva

Az alábbiakban – a körkérdés természetéhez igazod-
va – nem a magyarországi romák társadalmi helyze-
téről, integrációjuk sikereiről és kudarcairól, de még 
nem is a roma kultúra sajátosságairól írok, hiszen 
ennek nálam sokkal avatottabb képviselőit szólítot-
ta meg a Fundamentum, csupán a romákról való be-
szédről, s annak is csak egy aspektusáról, jelesül az 
elismerés és a felismerés politikája közötti ellentmon-
dásos viszonyról.

*
Amikor a reformkor liberálisai először vetették fel 
a diétán, hogy Magyarországon „zsidókérdés” van, 
mégpedig abban az értelemben, hogy a zsidóság jog-
fosztottan él az országban, emancipációja pedig el-
kerülhetetlen feltétele a haladásnak, még nem gon-
dolták, hogy tettük egyik nem szándékolt követ-

kezménye alig egy évszázad múlva közvetve épp a 
zsidók törvénybeli jogfosztása lesz. Mivel az eman-
cipáció csak szakaszosan, húsz-harminc éves szü-
netekkel valósult meg, a parlamentben ülő liberá-
lis politikai erők arra kényszerültek, hogy újra s újra 
követeljék a zsidóság további egyenjogúsítását, azaz 
felszínen tartsák a „zsidókérdést” az egyre szélesedő 
politikai nyilvánosságban. A századforduló kommu-
nikációs bummjának köszönhetően generációk nőt-
tek fel abban a tudatban, hogy van valami gond a 
zsidókkal, amit meg kell valahogy oldani. s míg 
az 1880-as évek elején, a röpiratok, pamfletek, kis-
nyomtatványok korában, modern polgári nyilvános-
ság hiányában a tiszaeszlári állítólagos vérvád körüli 
antiszemita villongások lényegében a parlament fa-
lai között maradtak, 1920-ban már könnyedén elfo-
gadtatható és országszerte kommunikálható volt egy 
olyan faji törvény, mint a numerus clausus. Ebben – 
az ismert okokon (a háborúvesztést, területvesztést, 
a Tanácsköztársaságot követő politikai változások) 
kívül – közrejátszott a kortárs generációk „megdol-
gozása” a felgyorsult és kitágult tömegkommuniká-
ciós térben. Az antiszemita propaganda oldaláról 
úgy, hogy a szokványos zsidózás mellé lopakodva 
felzárkóztak a fajelméleti fejtegetések és a faji alapú 
erőszakra uszítás, a liberálisok oldaláról pedig úgy, 
hogy ők az antiszemita érveket és vádakat tényeknek, 
valós hibáknak tekintve igyekeztek védekezni elle-
nük, ezáltal legitimálva is azokat. Így történhetett 
meg a harmincas évek végén, hogy a jogállamiság-
ra és a külpolitikai kényszerhelyzetre hivatkozva – 
kisebbik rosszként – a liberális és demokrata képvi-
selők többsége asszisztált a parlamentben az első és 
a második „zsidótörvény” meghozatalához. A vég-
eredményt mindenki ismeri: a hazai zsidóságot egy 
kis töredék kivételével a társadalom szeme láttára, e 
politika következtében fosztották meg minden em-
beri jogától, hurcolták el magyar katonák és pusz-
tult el gázkamrákban, munkaszolgálatos táborok-
ban vagy a Dunába lőve. Mégis, vagy éppen ezért, 
1946-ban, alig másfél évvel a szörnyű népirtás után 
egy demokratikusnak tekintett és magát demokrati-
kusnak képzelő országban ugyanez a közvélemény 
szótlanul tűrte, hogy a hazatérő maradék zsidóság-
gal szemben pogromokat szítsanak, s az értelmiség 
a „zsidókérdést” újra a szájára vegye.

A „zsidókérdés” ankétszerű megvitatásával vagy 
tudományos írásműbe foglalt összegzésével minden 
nemzedék megpróbálkozott a rövid XX. században 
és a még alig megkezdett XXI. században. Mérvadó 
tudományos körökben ma is rendre szóba kerül, idé-
zőjelekkel vagy idézőjelek nélkül. ám a megszólalók 
csak ritkán reflektálnak a fent vázolt dilemmára: mi 
történik akkor, amikor úgy kerül szóba egy vallási, 
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etnikai stb. csoport, hogy a „kérdés” kapcsán formá-
lódó közbeszédbe kirekesztő szólamok vegyülnek, 
és a szavakat a jogi emancipáció csak akadozva kö-
veti, a csoport társadalmi elismerésének tettei pedig 
nem vagy alig.

Ilyen esetekben ugyanis a diskurzus súlyos anya-
gisága teljes egészében az emancipatorikus beszéd-
ben még felemelni, elismerni szándékozott csoport 
tagjaira nehezül: úgy válnak az egyes emberek látha-
tóvá a társadalmon belül, mint e társadalom megkér-
dőjelezett csoportjának tagjai. A „kérdés” (ami itt a 
„probléma” egyik szinonimája) megtestesítőjeként lát-
szanak csupán, társadalmi környezetükre azonban 
árnyék vetül. Csoport belőlük nem a társadalomban 
elfoglalt helyük és helyzetük okán válik, hiszen ez 
szükségszerűen más csoportokkal való érintkezése-
ik vizsgálatát is magába foglalná, azaz „társadalmi 
kérdésként”, „társadalmi problémaként” e más cso-
portokat is mozgásba hozná, és a kérdés a csopor-
tok közötti viszony, a probléma pedig az egész tár-
sadalom működése volna. Nem, ezek az emberek a 
társadalomból kivonva, attól elszigetelve, képlete-
sen: körberajzolva jelennek meg a szemünk előtt – 
íme, a zsidók, a cigányok stb. A diskurzus (a leírt és 
kimondott szavak és tettek) egy olyan, a társadal-
mi valóságtól idegen nyilvántartást hoz létre, amely-
lyel korántsem az a baj, hogy nevén nevez egy vallá-
si vagy etnikai másságot, hanem hogy azt nem tár-
sadalmi helyzeteiben, hanem a társadalmon (olykor 
a nemzeten) kívülre helyezi. (Ennek szakmámban 
nagy – olykor ijesztő, olykor bámulatos – hagyomá-
nyai vannak, most csupán Erdei Ferencre és Leo-
pold Lajosra utalok.)

Hogy e diskurzus miképp operál egyedi vagy 
csoportos társadalmi különbségek elkülönítésével és 
láthatóvá tételével – amelyek, hangsúlyozom, a való-
ságban mindig csupán a Másikkal való összjátékuk-
ban jöhetnek létre –, míg más létező csoportok meg 
sem jelennek a horizontján, ahhoz e lap ankétjának 
témáját analógiámmal immár összekapcsolva adódik 
a következő példa. A magyar társadalom leírására 
vállalkozó korábbi szociográfiákban és a nagy ma-
gyar társadalomszerkezeti esszékben a roma/cigány 
csoport nyilvánvalósága egészen az 1970-es évekig 
nem jelent meg, ahogy a magyarországi cigányság 
holokausztja sem képezte a magyar holokauszt tár-
gyát a történetírásban. A romák, a cigányok látha-
tatlanok voltak. Láthatóvá őket a szocialista kor-
szakban perifériára szorított progresszív szociológia 
tette, majd – a porrajmos (pharrajimos) témájában – 
jóval később a romák jogaiért küzdő néhány embe-
ri jogi aktivista.

Első következtetés: a társadalmi elismerés – leg-
alábbis átmeneti időre, de – mindig együtt jár a lát-

hatóvá tétellel. Ezzel a paradoxonnal csak nagyon 
ritkán nézünk szembe. Nem a tudós felelősségét sze-
retném túlhangsúlyozni, hanem a láthatóságban rej-
lő alapvető ellentmondást. A másság láthatóvá tétele 
és a Másik regisztrációja közötti nagyon szűk mezs-
gyét szeretném megtalálni. Hiszen a magyarországi 
romákat a törvény „szeme” már évszázadok óta lát-
ja – nem a társadalomkutatók vették észre őket elő-
ször. Az állami regisztráció és a társadalmi megis-
merés szándéka elvileg világosan elkülöníthető, ha a 
valóságban számos sajnálatos esetben egybe is esik. 
Előbbi a normakövető állampolgárok, utóbbi a tudás 
termelésében nyeri el végső értelmét. szándékaik te-
hát nagyon mások, nem szándékolt következménye-
ik azonban szinte azonosak lehetnek: problémaként, 
kérdésként – és csupán akként – teszik láthatóvá egy 
társadalmi csoport tagjait.

Magyarországon nincs etnikai regisztráció, de 
van egy ellentmondásos kisebbségi törvény, amely a 
cigány kisebbséget honos népcsoportként ismeri el. 
A magyarországi cigányságot regisztrálni tehát csak 
csoportként lehet – az anonim népszámlálás agg-
regát adatai alapján. Az elmúlt évtizedben számos 
magyar és európai uniós integrációs program alkal-
mazta a csoportos regisztráció lehetőségét (amely-
ben például települési és kisebbségi önkormányza-
tok igazolták, hogy az adott faluban a romák aránya 
az X százalékot meghaladja). Az egyéni regisztráci-
óval is kísérleteztek egyes antidiszkriminációs ösz-
töndíjpályázatok esetén, amelyet, önbevallás alap-
ján, kifejezetten romák számára írtak ki. Azaz ki-
nyílt egy különös játéktér, amelyben az „itt a piros, 
hol a piros” mintájára bukkantak fel a láthatatlan-
ságból roma falvak, roma közösségek, sőt bizonyos 
esetekben roma emberek – s az ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatok mind a romák, mind a többségi társa-
dalom körében igen vegyesek. Mindez ráadásul úgy 
történt, hogy, dacára a kisebbségi önkormányzati-
ságnak és a legkülönfélébb roma kulturális egyesüle-
teknek, a roma kultúráról, a magukat romának val-
ló emberekről a többségi társadalomnak vajmi kevés 
tudása lett csak.

s míg a többi honos népcsoport a kisebbségi tör-
vény nyújtotta lehetőségeket elsősorban kulturá-
lis mássága megmutatására használ(hat)ta fel, azaz 
másságuk kapcsán nem artikulálódott „németkér-
dés”, de még „románkérdés” sem, a hazai cigánysá-
got kisebbségi önkormányzatain keresztül is elsősor-
ban társadalmi elkülönülésének megtestesítésére kény-
szerítette a többségi társadalom.

Második következtetés: ha a jogi emancipáció és a 
társadalmi elismerés megvalósul, akkor a kulturális 
másság sem von maga után „~kérdést”, ha azonban 
a jogi emancipáció csupán papírforma marad és nem 
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támogatja meg társadalmi elismerés, akkor a nem-
zeti kultúra részét képező kulturális másság is látha-
tatlanságra van ítélve.

Jogos az olvasói kérdés: ha az első következteté-
sem igaz (azaz hogy a jogi emancipáció és a társa-
dalmi elismerés láthatóvá tétellel jár) és a második 
sem hamis (társadalmi elismerés hiányában még a 
kulturális másság sem látható), akkor mégis mit lá-
tunk, amikor „cigányt” látunk? Hamarosan megkísér-
lem e látszólagos ellentmondást is feloldani, ehhez 
azonban közelebbről szemügyre kell vennünk a „ci-
gányt”, amint „kérdéssé” válik.

Mérvadó politikai személyiségek hivatkoznak 
etnikai „aránytalanságokra” a szegénység, a bűnö-
zés, a gyermekvállalás stb. terén és jelentik ki, hogy 
elég volt a politikailag korrekt beszédmódból, „ez-
zel ugyanis elzárják annak a lehetőségét, hogy nyíl-
tan lehessen beszélni a tényekről” (sólyom László, 
a Magyar Köztársaság elnöke). „Meg kell érinteni 
a tabukat” (szabó Máté, az állampolgári jogok or-
szággyűlési biztosa). Hogyan keletkezhetnek etnikai 
arányok a fenti kérdésekben, ha nincs egyéni etnikai 
regisztráció? s hogyan válhatnak ezek „tényekké” a 
közbeszédben? Hol áll a tabu és megérinthető-e?

A „cigánykérdésben” markáns elmozdulás tapint-
ható ki, amely a rendszerváltás körül vette kezde-
tét és napjainkra alapjaiban változtatta meg a köz-
beszédet. A szocialista korszak törvénytelen, ám a 
hatalom által folytonosan gyakorolt, individuális et-
nikai regisztrációja napi gyakorlatként a rendszer-
váltás után is fennmaradt. A szocializmusban azon-
ban ennek nem lehetett nyilvánossága, azaz közvet-
lenül nem szűrődhetett át a közbeszédbe. Pletykák 
keltek szárnyra, botrányos álszociográfiák jelentek 
meg, ezeket nem nevezte azonban a mérvadó politi-
kai elit tényeknek, s így nem kezelhette a társadalom 
sem nyíltan evidenciaként őket.

Ha a regisztráció formái – a népszámlálást leszá-
mítva – nem változtak, hogyan válhattak a törvény-
telenül gyűjtött adatok mára tényekké? Meggyő-
ződésem, hogy valami hasonló játszódott le, mint 
a dualizmus kori Magyarországon: a rendszervál-
tás után a kisebbségek elismerésének célkitűzései a 
nyilvánosság radikálisan új terében artikulálódtak. 
A társadalomkutatók a legkülönfélébb mintavételi 
eljárások segítségével vagy etnográfusi érdeklődés-
től hajtva keresték és megtalálták a cigányokat. A tu-
dományos ismeretszerzés mellett nem ritkán éppen 
azzal a céllal, hogy a cigányság emancipációját (a 
kornak megfelelően: integrációját) segítsék, erősza-
kos asszimilációjuk ellen felszólaljanak, társadalmi 
elfogadásukat sürgessék. Nem regisztráltak, hanem 
mintát vettek, s a mintavétel után az egész népes-
ségre vonatkozó statisztikai becsléseket tettek közzé, 

amelyek azonban tényekként rögzültek a közbeszéd-
ben, és megérintették az addig tabuként kezelt szár-
mazási kategóriát.

E tudósok meglehetősen sokat foglalkoztak azzal, 
hogy a származásában, kultúrájában sokszínű és ne-
hezen egyneműsíthető roma/cigány népességet kü-
lönböző kategóriák szerint mégiscsak meghatároz-
zák. Az egyik mindmáig legerőteljesebb irányzat a 
társadalomszerkezetben elfoglalt helye, azaz szocio-
lógiai sajátosságai alapján vélte a leginkább megra-
gadhatónak a magyarországi romákat, s előbb a sze-
génység, majd az osztályalattiság (underclass) fogal-
mával operált. A másik, szintén bevett megközelítés 
az etnicitást, az etnikai csoport fogalmát hangsú-
lyozta, azaz elsősorban kulturális sajátosságai alapján 
határozta meg a cigányságot.

Idővel a szociológiai megközelítés is beemelte az 
antropológiai nézőpontot és a szegénység kultúrájá-
nak fogalmába menekült a növekvő cigányellenes-
ség nyomása alatt (hiszen a szegénység kultúrája ép-
pen arról szól, hogy amit látunk, az nem a szárma-
zásból ered, hanem a társadalmi helyzetből, amely 
társadalmi helyzet aztán sajátos kultúrát teremt, 
amely kultúra újratermeli a szegénységet), míg ha-
sonló okokból az etnicista-antropológiai megköze-
lítés is mind több szociológiai szempontot vont be 
vizsgálódásaiba.

A proaktív tevékenységként induló – a cigány-
ság elismerését is célzó – társadalomkutatás a köz-
beszédben bekövetkezett fordulatra jó ideig defenzív 
módon reagált. Kerülgette a tilalomfát vagy észre 
sem vette. Etnikai különbségről, etnikai csoportról, 
etnikai hangulatkeltésről beszélt, egy olyan szegény-
ségkultúrát vagy etnikai kultúrát véve alapul, ame-
lyet rajta és a szegénységben vagy a cigány kultúra 
létformáiban élők néma és láthatatlan kisebbségén kí-
vül már az égvilágon senki sem ismert. A cigány-
ság – mint társadalmi cselekvők sokasága – addig-
ra ugyanis olyan mértékben vált a verbális és tettle-
ges megkülönböztetés áldozatává, s olyan mértékben 
szorult ki a társadalom nyilvános tereiből, hogy kul-
turális mássága, etnicitása a társadalomkutatón kí-
vül immáron senkit sem érdekelt, s azt közvetlen 
módon – a növekvő szegregáció miatt – egyre keve-
sebben is tapasztalták csak meg.

Az elmúlt évtizedben veszélyes vizekre sod-
ródott a honi közbeszéd. Magyarországon, soha 
nem lévén gyarmatbirodalom, mindmáig a kultú-
ra, az etnicitás, a nemzet, a nemzetiség fogalmai a 
használatosak. A magyar közbeszéd 1945 óta irtó-
zik a rassz fogalmától, igazi viszonyban korábban 
sem volt vele. A rassz nem korrekt, nem beszédté-
ma, a faj a szélsőséges fajvédők szótárában szerepel 
csak. A gyarmatbirodalmakban évszázadok óta je-
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lenlevő rasszizmusnak nincs, legalábbis eddig nem 
volt – ha mondani lehet – kultúrája Magyarorszá-
gon. A vészkorszakot és néhány szélsőséges törté-
nelmi pillanatot leszámítva a zsidó- és cigányelle-
nesség nem a „cigány” és „zsidó” individuumot vet-
te célba, hanem a „cigány” és a „zsidó” kategóriát 
kulturális kódként, azaz csoportszinten működtet-
te. „A zsidók becsapnak”, a „cigányok lopnak” kez-
detű előítéletek többnyire ténylegesen megélt egyedi 
tapasztalatok általánosításán keresztül bélyegzik meg 
a közösségnek többségét tekintve e negatív tulajdon-
ságokkal nem rendelkező minden tagját. Ezt nevezik 
rasszok nélküli vagy kulturális rasszizmusnak, vagy 
antiszemita, cigányellenes kulturális kódnak. A fa-
ji alapú, történetileg a gyarmatbirodalmakban szü-
lető, majd a harmadik birodalomban kiteljesedő bi-
ológiai rasszizmus ezzel szemben az egyes ember kül-
sejében megfigyelhető eltéréseket emeli ki, ezekhez 
rendel erkölcsi, társadalmi és/vagy politikai különb-
ségeket, és az így létrehozott csoportokat hierarchi-
zálja. A kétféle rasszizmus közötti különbség nem a 
diszkrimináció erősségében vagy az erőszak súlyos-
ságában jelentkezik, hanem annak célpontjában: a bi-
ológiai rasszizmus leplezetlenül az egyes ember teste 
ellen irányul, nem pedig egy csoport ellen, amely-
ből az egyes ember „kivételként” az esetek többségé-
ben kiemelhető (vö. Hausjude, „a falu cigánya”; „egy 
cigány barátomtól tudom” – ahogy Kumin Ferenc 
nyilatkozta néhány hónappal ezelőtt). A biológiai 
rasszizmus közvetlenül és erőszakosan az individu-
um teste ellen, a testén elkövetett habituális, verbá-
lis vagy fizikai erőszak. 

Harmadik következtetés: a törvénytelen, áltudo-
mányos regisztráció a biológiai rasszizmus tekinte-
te – az lesz „cigány”, akinek a testét „cigánynak” lát-
ja. (Tudom, súlyos állítás ez így. De gondoljunk be-
le az egyedi „regisztrációs esetekbe”. A szülőszobán 
vajúdó asszonyéba, a mobiltelefon-lopáson tetten ért 
és az őrszobában vallatott kiskorú fiúéba, a börtön-
udvar flaszterét rovó elítéltébe – mi lehet őrajta „ci-
gány”?)

A rendőrörsökön, börtönökben, kórházakban, 
gyermekotthonokban és iskolákban az ott dolgozók 
által nyíltan vagy titokban, de törvénytelenül re-
gisztrált „cigányokat” a politikailag korrekt beszéd-
módot használó, de nem színvak (azaz a „cigány” 
különbségtételt társadalmi tényként kezelő) közvé-
lemény-formáló elit is jó ideig „cigányoknak” lát-
ta: persze a maga szociológiai vagy etnikai-kulturá-
lis kategóriái alapján meghatározott „cigányoknak”. 
Nem vette észre, hogy már réges rég nem ugyan-
azt a „cigányt” látják. Hogy az elismerő és felismerő 
pillantás végzetesen összekeveredett: a tabut – a „ci-
gány” testet – megérintették.

Nem tudom, hogy ebből a helyzetből hogyan le-
het kikeveredni. Nem tudom, hova vezet, ha a ci-
gányellenesség kulturális és rasszista kódja egymás-
ba csúszik. A cigányság, akár mint a másság egyik 
etnikai-kulturális megjelenése, akár mint a magyar 
szegénység egyik meghatározó alkotóeleme más 
történelmi pillanatban, más társadalmi és politikai 
konstellációban akár a társadalmi szolidaritás cél-
pontjává is válhatott volna. Drámai társadalomtörté-
neti folyamat következménye, hogy a legelesettebb, 
legszegényebb és leginkább látható (legkönnyebben 
láthatóvá tehető) társadalmi csoport tagjai válnak a 
társadalmi erőszak céltáblájává. s noha semmilyen 
vagy csak nagyon kevés társadalmi és gazdasági tő-
kével rendelkeznek, a közbeszéd mégis ellenséggé 
és riválissá tudta tenni őket. Félelmetes ellenséggé 
a „cigánybűnözés” hamis kulturális és a „szapora ci-
gány” fenyegető biológiai rasszizmusával, riválissá a 
„rajtunk élősködő, a segélyeket előlünk elszívó ci-
gány” jóléti rasszizmusával. A „cigány” test körbe-
rajzolását e testek fegyelmezése, mozgásukban va-
ló korlátozása, röghöz kötése követi kormányprogra-
mok, önkormányzati rendelkezések, pártprogramok, 
parlamenti javaslatok, tudósi vélemények stb. formá-
jában. „A szociális segélyeket pedig pénz helyett – 
csak a gyerek által az iskolában beváltható – élel-
miszerjegyben utalnám ki, hogy kapjon mindenki 
reggelit, ebédet” (Hankiss Elemér). 1938 tavaszán 
járunk?

*
Nem – 2009 nyarát írjuk. A „cigánykérdésre” nincs 
válaszom – semmiféle „cigánykérdés” megvitatásá-
ban nem is vennék részt. Bizonyos tabukat, amelye-
ket ez a „kérdés” természetéből adódóan soha nem 
érint meg, mégis mindenképp megérintenék. Ezek 
a tabuk ugyanis – ahogy a német mondja: – Lebens-
lügékbe, élethazugságokba ringattak bennünket jó 
húsz éven át. Néhány elfelejtett vagy még soha ki 
nem mondott mondatot szeretnék végszóként köz-
helynek javasolni:

1. Magyarországon nincs „cigánykérdés” – van vi-
szont egy súlyos társadalmi konfliktus, amely bűn-
baknak az egyik legelesettebb és legvédtelenebb, rá-
adásul a legkönnyebben felismerhető társadalmi cso-
portot tette meg. Ez azért történhetett így, mert a 
rendszerváltáskor nem mondtuk ki önmagunkban 
sem (annak minden következményével együtt), hogy 
a szocializmusból nem csupán a demokráciába, de 
egy kapitalista demokráciába lépünk át.

2. A világkapitalizmusban nemcsak Magyaror-
szág, hanem egész Európa olyan szerepet tölt be, 
amelyben a teljes foglalkoztatást nem tudja egyik 
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állam sem garantálni. Nem az dolgozik, aki akar, 
hanem aki tud. Egy jó ideje viszonylag kevesen vi-
szonylag sokat – és ők ezzel azokhoz képest, akik 
nem tudnak munkához jutni, nagyon sokat keres-
nek. Nincs és nem is lesz Magyarországon a közel-
jövőben teljes foglalkoztatás. A munkanélküliséget 
kompenzáló szociálpolitikai intézkedéseket nem át-
meneti, hanem tartós helyzetre kell szabni; a foglal-
koztatottaknak az idősekkel, gyermekekkel, mun-
kalehetőségeiktől megfosztottakkal egy teljesen új 
társadalmi szerződést kell kötniük. Munkanélküli, 
idős, gyermek stb. nem lehet pária a magyar társa-
dalomban.

3. A szociális segély nem csak azoknak az embe-
reknek segít a felszínen maradni, akik kapják. A se-
gélyezettek a kapott pénzt az utolsó garasig elköltik 
– méghozzá a nagyobbik részét a drágább, vagyis fe-
hér gazdaságban kénytelenek elkölteni. Azaz a segély 
egy része általános forgalmi adó formájában azonnal 
visszakerül az állam zsebébe, az árrésből stb. szár-
mazó bevételek pedig a kereskedőébe. A szürke- és 
feketegazdaságban elköltött pénz szintúgy színvak, 
ahhoz kerül, akitől van mit venni rajta. Mivel nincs 
etnikai gazdaság Magyarországon, ezért aki a romá-
kat a segélyektől megfosztaná vagy a pénzbeli segé-
lyezést beszüntetné, annak érdemes azzal a ténnyel 
is szembenéznie, hogy ezzel még nehezebb helyzet-
be hozná az egész térséget, ahol segélyezettek élnek: 
a még valamivel fölöttük álló, nem roma társadalmi 
csoportokat is elszegényítené.

4. A „kamatos pénz” legfőbb sajátossága szintén 
nem az, hogy meghatározott etnikai csoportok kö-
zött mozog, hanem az, hogy mozog. „Kamatos pénz-
re” rendszerint azok a gazdasági terek szorulnak, 
ahol rettenetesen kevés a készpénz, ám ahol a pénz-
gazdálkodásnak szinte teljesen kiszolgáltatott embe-
rek élnek. Aki kapitalista gazdaságban gondolkodik, 
nem tiltakozhat a hitel ellen. Minden olyan kölcsön-
forma, amely nem teremt patrónus-kliens viszonyo-
kat és nem dönti adósrabszolgaságba a kölcsönt fel-
vevőt, enyhíti a krónikus készpénzhiányt a nevezett 
térségekben.

5. Eddig egyetlen rendőrségi nyomozás sem bi-
zonyította, hogy Magyarországon létezne – az olasz 
maffia vagy az egykori amerikai kosher nostra min-
tájára – szervezett etnikai bűnözés. Ezzel szemben 
számos hír van arról, hogy a szervezett bűnözést ál-
talában nem romák művelik, s ha a szervezett bű-
nözésnek van is etnikai színezete, akkor gyanítható, 
hogy a szervezet csúcsán már nem a romák állnak. 
Van nálunk ezzel szemben magát etnikainak, még-
pedig „magyarnak” mondó, a romák ellen szervezett 
erőszak, amellyel mindmáig nem sikerült a szerve-
zett bűnözés elleni állami eszközöket alkalmazni.

6. A roma szellemi és politikai elittel nem az a 
baj, hogy széthúzóbb és erkölcstelenebb volna, mint 
a többségi – ráadásul (akár a határon túli magyar 
szellemi és politikai elitek) ki is van szolgáltatva 
annak. A roma értelmiségiekkel és politikusokkal 
egyetlen bajunk lehet: hogy nagyon kevesen vannak. 
A többségi szellemi és politikai elitnek a „cigány-
kérdés” helyett egyetlen értelmes küldetése lehet e 
tárgyban: felhagyni a romákért folytatott hiábavaló 
és alapjaiban elhibázott küzdelemmel, és a romákkal 
közösen nekifogni az alternatívák kidolgozásának. 
Egy karnyújtásnyira vagyunk csak ettől.

DupcSik cSaBa

A romák és a bűnözés témáról kellett beszélnem egy 
budapesti elitgimnázium huszonöt-harminc diák-
ja előtt, 2009 kora tavaszán. A szervezők arra szá-
mítottak, hogy a sajtóban is sokat tárgyalt konkrét 
ügyekről fogok beszélni, de én kifejezettem kerülni 
akarom ezeket az ügyeket, inkább arra koncentrálok, 
hogyan és miért jött létre a „cigánybűnözés” diskur-
zus, illetve hogyan lehet ezt a diskurzust „dekonst-
ruálni”. Az előző századforduló korával kezdem, az 
1907-es dánosi gyilkosság ürügyén fellángolt hiszté-
riával, majd Pomogyi László remek könyvéből (Ci-
gánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyaror-
szágon) vett adatokkal: mennyi volt a romák aránya a 
XX. század első évtizedeiben a börtönökben.

Az a „baj”, hogy ezek az adatok „túl jók”, köny-
nyen kelthetik a hiteltelenség látszatát. A mai hely-
zet ismeretében ugyanis meglepőnek tűnhet, hogy 
az adatokból kiderül: a korszakban a romák némileg 
felülreprezentáltak voltak a rablásért elítéltek között 
(5,2%), de a többi bűncselekmény-kategóriában (be-
leértve az emberölés és a garázdaság kategóriáját is) 
már nem, sőt időnként kifejezetten alulreprezentál-
tak. Az utolsó megbízható adat a romák létszámáról 
1893-ból származik: az akkor környezetük által ci-
gánynak tartott emberek a lakosság 1,8%-át alkot-
ták – a későbbi (mai) országterületen belül 1,1%-
át. Az 1906 és 1940 között Magyarországon jog-
erősen elítélt férfiak között pedig 1,05% volt roma 
– méghozzá nyilván „a környezete által cigánynak 
tartott” meghatározás értelmében, mivel nem való-
színű, hogy a kor büntetés-végrehajtási statisztikusai 
sokat rágódtak volna az „igazán korrekt az önazono-
sítás lenne, ugyanakkor a környezet minősítése tár-
sadalmi tény” dilemmán.

Ugrálok a témák között, hisz nincs időm szisz-
tematikus történelmi áttekintésre. Bármennyire a 
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„bűnözés” a téma, muszáj kitérnem arra is, hogy az 
1960-as évektől 1990-ig a roma férfiak gyakorlati-
lag az össznépességgel megegyező arányban dolgoz-
tak, méghozzá legálisan; illetve, hogy ez a helyzet 
akkortájt (az 1990-et megelőző és követő években) 
szűnt meg, amikor mintegy egymillió munkahely is 
megszűnt az országban. Ezen információknak köz-
helyszerűen ismertnek kellene lenniük, mégis szin-
te minden közönségből mindig meglepetést válta-
nak ki.

És sokakból indulatot is – nem értem magam, 
miért nem készültem fel jobban erre lelkileg. Egy fiú 
ragadja magához a szót, s indulattól remegő hangon 
meséli, milyen botrányosan, milyen agresszíven vi-
selkedett egy ötévesforma cigány gyerek egy gyors-
étteremben, miközben a családja közömbösen tűrte. 
Ez a „ötévesforma” jelző a „bűnözéssel” kapcsolatban 
szürreálisan hangzik, ma sem vagyok biztos benne, 
félrehallottam-e valamit vagy sem – de ez már so-
sem fog kiderülni. A visszakérdezésem ugyanis fél-
reérthető lehetett, mert először egy lány éles hangon 
a fiú „védelmére” kel, majd a „megtámadott” is kifej-
ti: ő tizenöt éves, de ő sosem viselkedett így, mert őt 
rendesen nevelték a szülei. Helyben vagyunk.

„Irigylem. Nagy moralisták, szentek, művészek 
kínlódtak egy életen át, hogy ők vajon milyen em-
berek, s akár jók, akár rosszak – vajon miért? Pedig 
létezik egy megejtően egyszerű megoldás erre a di-
lemmára – nem olyanok vagyunk, mint ők.” Lehet, 
hogy nem jó szöveg, de most már mindegy, mert 
nem hangzott el, utólag jutott az eszembe az egész. 
A memóriám önvédelmi reléi törölték, hogy mi-
lyen fordulattal sodródtam vissza az előre felépített 
gondolatmenethez, de nem ezzel, az biztos. Már a 
nyolcvanas évekről beszélek, amikor újra „virágzott” 
a „cigánybűnözés” diskurzus.

Ismét „túl jó” adatokat tudok bemutatni: egy ko-
rabeli kriminológiai műből kiszámoltam, hogy a 
„nem cigány” segédmunkások az 1980-as évek elején 
lényegesen nagyobb valószínűséggel jutottak börtön-
be, mint a dolgozó „cigány” férfiak (akiknek több-
sége szintén segédmunkás volt). Itt vigyáznom kell, 
nehogy az a látszat keletkezzen, mintha azt akarnám 
bebizonyítani: „a cigányok” között kisebb a krimi-
nalitás mértéke, mint „a magyarok” között, hisz ép-
pen az egész hamis szembeállítás megkérdőjelezésé-
re törekszem. Ebből a szempontból a régi börtönsta-
tisztikák felidézése talán félrevezető is lehet, mégis 
úgy gondolom, tanulságos: demonstrálja, hogy a „ci-
gánybűnözés” diskurzus történelmileg teljesen füg-
getlenül jelenik meg attól, mekkora „a cigányok” kö-
zött a bűnelkövetők száma és aránya a valóságban.

Éppen ezért a folytatásban azt hangsúlyozom: 
„semmi különös” nincs abban, hogy a bűnelkövetők 

(pontosabban a börtönbe került bűnelkövetők – itt 
most nincs rá időm, pedig érdemes lett volna kicsit 
e különbségtételt is elemezni) között nagyobb a ro-
mák vagy a cigánynak tartott emberek aránya, mint 
a társadalom egészében, mivel ez nem a „cigánysá-
gukról” szól. Próbálom magyarázni: szinte mindig 
és mindenütt azt tapasztaljuk, hogy a bűnelkövetők 
(illetve azok leleplezett része) között felülreprezen-
táltak a szegények. Márpedig a mai magyarországi 
romák között nyomasztóan magas a szegények ará-
nya, ami nem azért alakult így, mert „nem akarnak 
dolgozni”, hanem mert nem tudnak dolgozni (s itt a 
már felidézett, 1990 előtti foglalkozási adatokra hi-
vatkozhatom). Ehhez járulnak még egyéb tényezők 
– csak futólag említem például a korosztályi össze-
tétel jelentőségét (a bűnelkövetők között felülrepre-
zentáltak a fiatalabb korosztályok, miközben a ro-
mák körében nagyobb e korcsoportok aránya, mint 
az össznépességben).

De nagyobb retorikai súlyt fektetek egy analógi-
ára: a férfiak felülreprezentáltságára. Napjainkban a 
jogerősen elítéltek között a megfelelő korú lakosság-
hoz számítva hétszer annyi a férfi, mint a nő – és ez 
már a nemi esélyegyenlőség „fejlődésének” egy rit-
kán tudatosított eredménye, hiszen 1995-ben még 
tízszeres, 1990-ben pedig tizenkétszeres volt a kü-
lönbség. A különbség megint csak nem arról szól, 
hogy mit művel a Homo sapiens egyik felével az X 
kromoszóma, mint inkább a társadalmi helyzetről 
– és ebben az értelemben a női bűnözés előretörése, 
bármilyen bizarrul hangzik, tényleg tanulságos fejle-
mény a női emancipáció szemszögéből. Nem ironi-
zálok, de ez már mellékszál; az igazi kérdés az, pró-
bálom szuggerálni hallgatóságomnak, hogy miért 
érzik magukat feljogosítva egyesek arra, hogy „ci-
gánybűnözésről” beszéljenek, miközben az „objektí-
ve” éppoly „jogosnak” tekinthető „férfibűnözés” ki-
fejezést már ritkábban hallhatjuk.

Vagy visszautalok a korábban emlegetett krimi-
nológusokra: ők vajon miért nem próbálták bevezet-
ni a „(segéd)munkásbűnözés” fogalmát a szocializ-
mus éveiben? (Hatásos lett volna, az biztos.)

„Az előítéletes gondolkodást azonban ritkán hatja 
meg, ha felszólítják: gondolkodjon logikusan” – ve-
zetem fel a következő gondolatot. s ezzel, legalábbis 
elvileg, betekintést nyújtok saját kételyeimbe is. Az 
előadást tartó agyfunkcióim mögött – mobilos ha-
sonlattal: a szervizvonalon – folyamatosan érkeznek 
a szkeptikus sms-ek: „Tényleg azt hiszed, hogy 45 
perc alatt meg tudod változtatni az attitűdjeiket?”; 
„Helyes, légy provokatív! De, ugye, nem fogsz meg-
lepődni, ha nem toleranciát provokálsz ki?”; „Gon-
dolj Erdős Kamillra!” Az utóbb nevezett az ötvenes 
években a romák legjelentősebb kutatójának (pon-



tosabban az akkori összes romakutató száz százalé-
kának) számított. Erdős naiv felvilágosító hittel úgy 
gondolta, hogy a romaellenes előítéleteket az isme-
rethiány okozza. s még ha az életmóddal, a gondol-
kodással, a közelmúlt történetével kapcsolatos infor-
mációkra gondolt volna – de nem, az ő példája az 
indiai eredet volt: szerinte amíg ezt sem tudják az 
emberek, ne csodálkozzunk, hogy előítéletesek! Hát, 
az utókor „bölcsességével” tudjuk, amit a tragikusan 
fiatalon elhunyt Erdős Kamill is megélhetett vol-
na: „a cigányok Indiából jöttek” ismeret elterjedtsé-
ge ma már a cigányellenes előítéletek elterjedtségével 
vetekedik. De a világért sem akarok Erdős Kamillon 
ironizálni: elvégre én sem csinálok mást, ismeretek-
kel „küzdök” az előítéletek ellen, csak erősen szkep-
tikus vagyok, hogy mennyire hatékonyan.

Megint egy példával próbálkozom: biztos so-
kukkal előfordult, hogy egy férfi rokonuk vagy ba-
rátjuk által vezetett autóban ültek, s volt alkalmuk 
megfigyelni, ahogy az illető autóstársai produkció-
ját kommentálja. Megkockáztatom: ez esetben le-
hetett esélye annak, hogy a vezetéstechnikai „bra-
vúrok” férfi elkövetőit inkább individuális kategóri-
ák segítségével marasztalta el („hát ez hülye!”), míg 
a másik nem képviselőit nemspecifikus attribúciós 
sémákat felidéző kifejezések segítségével („na, ez is 
egy szőke nő!”). Bár az ilyen vélekedéseknek van bi-
zonyos önbeteljesítő jellege (magyarán: azok a nők, 
akik kénytelenek a szőkenős vicceket mulatságos-
nak vagy tanulságosnak érző férfiak közegében élni, 
nyilvánvaló módon hajlamosabbak az elbutulásra), 
mégis, inkább az előítéletes voltát hangsúlyozom. 
Az egész retorikai kitérő lényegi pontjához érek: az 
ilyen „bölcsességek” hirdetőit általában nem ingatja 
meg, ha ennek ellentmondó adatokkal szembesítik 
őket, például hogy egységnyi levezetett kilométeren 
a női vezetők átlagosan kevesebb balesetet okoznak, 
mint a férfiak.

Két srác összevihog a nőellenes előítéletek idézé-
sekor, és a hallgatóság egésze számára jól hallható 
megjegyzéssel kifejezik egyetértésüket. Elvesztem a 
fejem, egy futó visszamegjegyzésben „piti macsóiz-
must” emlegetek. Ez hiba volt, azonnal meg is bá-
nom: bár tényleg úgy gondolom, hogy ez az adek-
vát terminus technicus a szexizmus honi változatára, 
egy ilyen megjegyzést legfeljebb akkor engedhetnék 
meg magamnak, ha külön (legalább) háromnegyed 
órán keresztül beszélhettem volna a nemek egymás-
hoz való viszonyáról. Így, odavetve, csak felesleges 
sértegetésnek tűnik.

s bár szerencsére nincs időm átadni magam az 
érzésnek, érzelmileg innentől kezdve elvesztettnek 
érzem a csatát. Folytatom az előre felépített gondo-
latmenetet, majd reményt vesztve befejezem. Ezek 

után váratlanul ér az erős taps. Ami természetesen 
szívet melengető érzés minden előadónak, de nem 
sok illúziót táplálok a tekintetben, hogy az én hada-
rással kísért prezentációm váltott volna ki katarzist. 
A meghívó tanárok elkérték a prezentációt. Talán ők 
többet tudnak elérni a maguk több százszor negy-
venöt perce alatt – erre nézve még maradtak remé-
nyeim, talán illúzióim.

A legvalószínűbbnek most mégis azt érzem: a 
többség álláspontja már korábban is közelebb állt az 
én véleményemhez, mint indulatos kis társukéhoz. 
Csak ők nem adtak az előadás közben visszajelzést.

FarkaS lilla

A magyar iskolarendszer oly mértékben növeli a tár-
sadalmi különbségeket, amely Európában példa nél-
kül áll. Ez rövid távon az adóforintok eredménytelen 
és felesleges elköltéséhez, hosszabb távon pedig nagy 
mértékű munkanélküliséghez és az ország verseny-
képességbeli zuhanórepüléséhez vezet. A miskolci, 
hajdúhadházi, jászladányi, sződi, kaposvári és győ-
ri szegregációnak azonban nem csak helyben isszák 
majd meg a levét – szegények és jómódúak, cigá-
nyok és nem cigányok egyaránt. Mindannyian sokat 
fogunk még azért fizetni, ha most engedünk a kire-
kesztésnek: nem lesz, aki megtermelje a nyugdíjun-
kat, és adóterheink nőnek, ha államunk nem akarja 
tétlenül nézni, hogy szegényeink éhen haljanak.

Az iskolai kirekesztés és elzárkózás a társadal-
mi kirekesztést és elzárkózást növeli. A tehetősebb 
és „romaritka” területeken a társadalmi feszültségek 
kezelhetők maradhatnak, ám a hátrányosabb, „ro-
masűrű” régiókban a Miskolc-avasi, olaszliszkai és 
kaposvári események lesznek a meghatározók. Ve-
gyük észre: az Avasra beköltözött és az Olaszliszkán 
élő romák között a rendszerváltás óta felnőtt egy ge-
neráció, amelynek nincs érdemi kapcsolata a többsé-
giekkel. Nincsenek mintáik arra, hogy a többségiek 
egymás közt, illetve a velük együtt élő kisebbségiek 
felé konfliktusaikat hogyan oldják meg, nem láttak 
életvezetési, karrierépítési mintákat a saját korosz-
tályukból, nem tanultak és dolgoztak együtt. Per-
sze vannak ellenpéldák: van olyan somogyi tele-
pülés, ahol együtt szedik az epret cigányok és nem 
cigányok, gyerekeik pedig az átmeneti „fehér elván-
dorlás” után megint együtt járnak a helyi iskolába. 
És történt már olyan is, hogy amikor egy Budapest 
környéki településről csak a nem cigányokat akar-
ták munkára kiközvetíteni, akkor cigány álláskereső 
társaik mellé álltak, és együtt léptek fel az Egyenlő 
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Bánásmód Hatóságnál. De akad olyan önkormány-
zat is, amelyik saját akaratából integrálta általános 
iskoláit: Hódmezővásárhely és szeged.

A (mély)szegények és a romák kirekesztése és 
megtartása rossz állapotú, alacsony oktatási szol-
gáltatást nyújtó óvodákban, általános- és érettségit 
nem adó szakiskolákban strukturális, szabályozási 
és ellenőrzési hiányosságok eredménye. Ezekhez já-
rul a szaktárca félreértelmezett alkotmányos szerep-
re (mely szerint az önkormányzati autonómia okán 
nem szólhat bele a helyi és megyei önkormányzat 
mint oktatásigazgató tevékenységébe) épülő nem 
tevése, ami sokszor nem csupán partra vetett hal-
nak, hanem a haramiákkal együtt zabráló csendőr-
nek láttatja a minisztériumot és annak háttérintéz-
ményeit. Aki látta már azokat az internetes tanácso-
kat, amelyeket a szegregációt fenntartó intézmények 
és önkormányzatok uniós forrásokhoz való hozzáju-
tásának elősegítésére adtak, bizonyosan nem kétel-
kedik a szereptévesztésben.

Egy biztos: a tárca régen a lovak közé dobta a 
gyeplőt, és érdemi ellenőrzést nem folytat a szeg-
regáció kérdésében – nem ad pénzt erre az Oktatási 
Hivatalnak, és nem ír elő intézkedéseket annak éves 
munkatervében, noha 2005 óta tudja valamennyi 
olyan iskola nevét, ahol Havas Gábor és Liskó Ilo-
na szegregációt mért. Még azt sem ellenőrzi, hogy a 
kifejezett törvényi tiltás ellenére tartanak-e felvételit 
általános iskolákban, hogy betartják-e a halmozot-
tan hátrányos helyzetű (azaz [mély]szegény és nagy 
részben roma) gyerekek körzetek közötti aránykü-
lönbségére és felvételi rendjére vonatkozó előíráso-
kat, hogy nyilvántartásba veszik-e a halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH-) gyerekeket, hogy tájé-
koztatják-e a szülőket az ezzel járó szolgáltatások-
ról, hogy továbbra is félrediagnosztizálják-e a roma 
gyerekeket a szakértői bizottságok, és hogy folytat-
nak-e tényleges cigány kisebbségi oktatást, ahol er-
re pénzt igényelnek.

A tárca kékről pirosra váltása és idővel az esély-
egyenlőtlenségek kiküszöböléséért felelős speciális 
egységeinek bedarálása könnyen lehet az „oktatás-
politika” gyökeres fordulatának előszele. A közok-
tatási szegregáció ellen közérdekű perekben fellépő, 
a parlamenti bizottságoktól az utolsó villanypóznáig 
lobbizó civilszervezeten belülről mindenesetre már 
érezni a vihar előtti csendet. Amikor az Ország-
gyűlés deszegregációs albizottságának meghatározó 
szocialista tagja egy olyan oktatáspszichológusra tá-
maszkodva alkot véleményt, aki a deszegregációs pe-
rekben rendre a szegregáló iskolák és önkormányza-
tok oldalán jelenik meg, és aki megvallja, hogy a ko-
operatív pedagógia alapműveit nem olvasta, viszont 
hisz abban, hogy a (mély)szegény és roma gyereke-

ket először egymás között kell felzárkóztatni, majd 
a sikeres felzárkóztatást követően a jobb módúak és 
többségiek közé engedni, bizony nem sok alap ma-
rad a bizakodásra. A kétségbeesést növelhetik azok a 
szocialista szakpolitikusok, akik a megnyert deszeg-
regációs perek ellen emelnek szót. A politikai csata-
téren lassan az integrációellenesség marad az egyet-
len közös nevező.

A szakpolitikusok mellé hamar felzárkóztak a Pe-
dagógusok Demokratikus szakszervezetének képvi-
selői is, akik nem csupán az integráció kerekét for-
gatnák vissza, hanem magát a közérdekű igényérvé-
nyesítést szüntetnék meg. Az a kisebb gond, hogy 
egy korábbi uniós projektben más véleményre he-
lyezkedtek. A nagyobb gond az, hogy szakszerveze-
ti érdekeiket feladva a munkavállalók közérdekű pe-
rekben való fellépéséről is lemondanának, csak hogy 
a szegregált iskolák megmaradjanak. Mi a céljuk? 
Hogy a cigányiskolákban tanító kollégáikat vagy a 
pedagógusok lustasághoz való jogát védjék (a he-
tenként maximum húsz óra tanítással töltött időt, 
a módszertani meg nem újulást, a tovább nem kép-
zést)? Az első bizonyosan nem lehet, hiszen a gya-
korlatban a szegregált iskolákban oktató pedagógu-
sokat nem bocsátják el automatikusan (lásd Nyír-
egyháza és szeged példáját, ahol a romák által is 
megbecsült tanerőket megtartották – az is igaz per-
sze, hogy a világhálón cigányozó szegedi pedagó-
gusokat később elbocsátották). Másrészről viszont a 
csökkenő gyereklétszám miatt elkerülhetetlenek az 
elbocsátások.

A közoktatás minősége szempontjából azonban 
nem a tanárok végső száma a kérdéses, hanem az, 
hogy a jó, elhivatott, a változó világgal és módszer-
tannal lépést tartani kívánó és tudó tanárokat tart-
ják-e meg. Ez pedig olyan feltétel, amely a szegély és 
a gazdag, a cigány és a nem cigány gyerek minőségi 
oktatásához egyaránt elengedhetetlen. s egy percig 
ne legyenek kételyeink: a jelenlegi közoktatási hely-
zet nem csupán a kirekesztetteknek rossz, ahogy ezt 
számtalan olvasói levél tanúsítja a Népszabadságtól a 
Nők Lapjáig. A megújulás hiánya minden gyereknek 
egyaránt hátrányt okoz, csak nem perelhető, így jogi 
diskurzusba foglalása is elmarad. Pedig ez egy olyan 
pont, amelynek mentén vagyoni helyzettől és etnikai 
hovatartozástól független társadalmi konszenzus jö-
hetne létre. A kirekesztettek azonban egy dologban 
osztoznak a többi gyerek szüleivel: mivel tartanak a 
gyerekeiket sújtó megtorlástól, inkább nem lépnek 
fel az iskolai jogsértésekkel szemben.

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek 
Alapítvány (CFCF) közérdekű pereiből és lobbitevé-
kenységéből lesújtó és kétségbeejtő kép rajzolódik ki. 
A módszertani újítások a cigányiskolák nagy részé-
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vel szemben az elit iskolák túlnyomó többségét meg 
sem érintették. Utóbbiakban a tanárok jelentős része 
a presztízsvesztés és a többletmunka veszélye miatt 
elzárkózik attól, hogy alacsonyabb státuszú gyere-
kekkel foglalkozzon, és a nyilvános állásponttól elté-
rően minden cigányiskolában van jó pár olyan tanár, 
akitől az igazgató szívesen megszabadulna. Megrá-
zó, hogy az „emberi” szinten folyó önkormányzati és 
iskolai tárgyalásokon a szegregáció mellett leggyak-
rabban elhangzó érv az, hogy a „jobb” iskolákban a 
pedagógusok és a többségi szülők hozzáállása mi-
att nem állnák meg a helyüket a kirekesztett gyere-
kek, hogy az integrációs kötelezettség alól mentesü-
lő egyházi iskolák elszívják a középosztálybelieket, 
és hogy az iskolázás és utazás költségeit úgysem tud-
nák megfizetni a (mély)szegény szülők.

Könnyű talán belátni ezen érvek elfogadhatatlan-
ságát, hiszen a nem teljesítő pedagógus ellen számos 
munkajogi eszköz áll rendelkezésre, a szülők zsa-
rolási potenciálja pedig a minimálisra csökkenthető, 
ha a kirekesztett gyerekeket a település összes isko-
lájában – ideértve a közoktatási megállapodásba be-
vont egyháziakat is – egyenletesen osztják el (mint 
tették ezt Hódmezővásárhelyen), odaszállítják és 
gondoskodnak róla, hogy megkapják a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekeknek járó iskolai és szo-
ciális ellátásokat. Az utóbbival számos gond adódik, 
ahogy például a monoki nyilatkozatot aláíró Tak-
taharkány esete is mutatja, ahol az iskolai konyha 
a helyi önkormányzati dolgozóktól a nyugdíjasokig 
mindenkire főz, kivéve a legszegényebb cigány gye-
rekeket. Mint ahogy a napközibe is csak a legeleset-
tebb gyerekek nem kerülnek be, akiknek így esélyük 
sincs arra, hogy a házi feladatuk elkészítésében és a 
következő tanítási napra való felkészülésükben taná-
ri segítséget kapjanak.

Arra, hogy az újszerű módszerek ellenére sem le-
het szegregált körülmények között sikeres a felzár-
kóztatás – az Orbán Viktor által is propagált előbb 
szegregálunk, aztán integrálunk elv –, a CFCF által 
perelt valamennyi település jó példát mutat. Felté-
ve, hogy van elég férőhely ott, a szegregált óvodák-
ból szegregált iskolákba, onnan szegregált szakisko-
lákba, majd pedig a munkanélküliséghez vezet az út. 
Az iskolák az oktatás minőségét firtató kérdésekre 
a „gyerekanyag” minőségével válaszolnak, és szem-
rebbenés nélkül hibáztatják a szülőket, akik otthon 
nem foglalkoztak úgy a gyerekeikkel, mint azt egy 
átlagos (értsd: középosztálybeli) szülő tenné. Arra 
nincs válasz, hogy mit tegyen az a szülő, aki maga 
sem érti a matekházit, és nincs pénze a korrepetá-
lást megfizetni.

További érdekesség, hogy a lehetetlent a perek 
eredményeképp az önkormányzatok rendre megva-

lósítják: Nyíregyháza már az elsőfokú eljárás során 
bezárta a cigányiskolát és hat másik városi iskolába 
szétosztva buszoztatja be a gyerekeket a Guszev-te-
lepről. Miskolc a második deszegregációs per nyo-
mán fokozatosan felszámolja a József Attila tagisko-
lában az oktatást, Hajdúhadház pedig a Legfelsőbb 
Bíróságon szenvedett vereséget követően négy szeg-
regált iskolaépületből kettőt bezárt.

Ha a nyilvánosságtól nem tart az önkormányzat, 
a végrehajtással komoly gondok adódhatnak, és nem 
csupán azért, mert általában is ez a bírósági műkö-
dés legneuralgikusabb pontja. számítani lehet arra 
például, hogy amíg Győr és Kaposvár végrehajtja a 
majdani bírósági döntést, addig az önkormányzati 
autonómiáról sajátos elveket valló „jászladányi kis-
királyság” körömszakadtáig kiáll a szegregált alapít-
ványi iskola önkormányzati finanszírozása mellett. 
Lehet persze bírságoltatni a végre nem hajtás mi-
att, de a helyi rendőrséget bevonni a deszegregáció-
ba – mint ez történt a katonasággal az ötvenes évek 
Amerikájában az első Brown-döntés nyomán – lehe-
tetlen feladatnak ígérkezik. És persze egy dolog biz-
tosítani, hogy a kirekesztettek beléphessenek a jobb 
iskolák kapuin, más viszont arról gondoskodni, hogy 
ott a tanárok megfelelő tudással rendelkezzenek az 
oktatásukhoz, és ne különböztessék meg őket „fi-
nom eszközökkel”.

Az intézményekbe való penetráció hiányán túl az 
is tagadhatatlan tény, hogy a jelenlegi deszegregációs 
szabályozás csak bizonyos településméret és a (mély)
szegények, illetve cigányok „megfelelő” aránya ese-
tén működik. Jászladány, Hajdúhadház és Tiszavas-
vári példája mutatja, hogy 30 százalékos arány fö-
lött a közepes méretű városokból, nagyközségekből 
megindul a „fehérek” elvándorlása a környező tele-
pülések iskoláiba, amelyet az elvándorlástól rettegő 
önkormányzatok és iskolák szegregációs gyakorlata 
sem állíthat le. Az önkormányzati rendszer átszabá-
sa a leghátrányosabb kistérségeken kívül természete-
sen ezekre a problémákra is megoldást hozhat, addig 
viszont a regionális együttműködés szabályain lenne 
szükséges változtatni.

A sok kritika mellett meg kell emlékeznünk a 
szaktárca elmúlt két évben tett progresszív lépése-
iről is. Ide tartozik az uniós forrásokhoz való hoz-
zájutáshoz kötelező előfeltételként szabott települé-
si esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az alapítvá-
nyi iskolákban megvalósuló, valamint a jászladányi 
szegregációs modell (önkormányzati iskolaépület-
ben többségieknek létrehozott, önkormányzati for-
rásokból támogatott alapítványi iskola) elleni küzde-
lemre alkalmas törvénymódosítás. Utóbbi bármilyen 
mértékű önkormányzati forrás biztosítása esetén kö-
telezővé teszi az egyéb fenntartóknak a közoktatá-
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si megállapodás megkötését, ezzel pedig lehetősé-
get nyújt az esetlegesen szegregált önkormányzati 
és nem szegregált egyéb fenntartású iskola összeha-
sonlítására és felelősségre vonására. Vannak persze 
visszalépések is, így például a sajátos nevelési igény 
meghatározása, amely ismét szélesebb körben en-
ged teret a félrediagnosztizálásnak. És ne feledjük: 
azt már senki nem ellenőrzi, hogy végre is hajtják-e 
az esélyegyenlőségi tervet és megkötik-e a közokta-
tási megállapodást. Ha pedig mégis sor kerülne az 
ellenőrzésre, vajon ki és milyen eljárásban kötelez-
né az önkormányzatokat a jogszabályok betartásá-
ra? A közoktatás rendszerében nincs ilyen szereplő, 
a szaktárca a szülőket magukra hagyta.

Az Oktatási Kerekasztal tevékenységéből kisarja-
dzott zöld Könyv idevágó passzusai szerint az ed-
digi szabályozás és általános állami szerepvállalás 
nem hozott átütő eredményeket, noha az integráló 
iskolákban eszközölt felmérés alapján a program jó 
irányban mozdította el a benne részt vevőket. Tény, 
hogy jobb több ezer gyereken segíteni, mint vesz-
ni hagyni minden kirekesztettet. De eleget tett-e a 
szaktárca? Megtett-e mindent, amit a jelenlegi hely-
zetben megtehetett?

A CFCF is azt tekinti eredménynek, hogy a pe-
reivel eddig érintett kb. ezer gyereknek lehetőséget 
teremtett az integrált tanulásra, és átiratkozási, tesz-
telési, valamint sajtóakcióival számtalan szülőt mo-
tivált az érdekérvényesítésre. A kulcskérdésre azon-
ban nincs válasz: miért kell nekünk végezni azt a 
munkát, amely a szaktárca feladata lenne? Miután 
eddig minden perünket megnyertük, megfelelő jogi 
előkészítő munka esetén minimálisnak látjuk a bí-
rósági bukás veszélyét – főképp közigazgatási eljá-
rást követően. Egy jól működő szakfelügyelet állami 
forrásokból, koncentrált szakértelemmel végezhet-
né ugyanezt a tevékenységet, ahogy teszi az euró-
pai államok túlnyomó többségében. Nincs válasz ar-
ra sem, hogy a hatékony programokat – mint a félre-
diagnosztizálást korrigáló Utolsó padból programot 
– miért állították le, és miért nem követték figye-
lemmel a visszahelyezéseket. sőt kérdés az is, hogy a 
szaktárca miért nem tette meg még mindig azokat a 
lépéseket, amelyek szükségesek például a diagnosz-
tikai továbblépéshez.

A mulasztások mellett elővillannak azonban 
olyan aktív intézkedésekbe torkolló ötletek is, ame-
lyek a szegregált falusi kisiskolákat állami fenntar-
tásba vennék, és további súlyos milliárdok elpazarlá-
sával bizonyítanák az előbb szegregálunk, aztán in-
tegrálunk elv sikertelenségét. A szaktárcának nem 
ez az első olyan tervezett intézkedése, illetve mu-
lasztása, amely a CFCF-et arra sarkallta, hogy stra-
tégiai peres figyelmét a szegregáló önkormányzatok-

ról és az egyházi iskolákról – amelyek egyike a felvé-
teli eljárás tesztelésén szarvason nemrég fennakadt, 
a fenntartó egyházzal pedig tárgyalásokat folytatunk 
az integráció lehetőségeiről – a közoktatásért felelős 
minisztériumra irányítsa. A következő három év-
ben a szakfelügyelet hiánya, a félrediagnosztizálás 
fennmaradása és a kisebbségi oktatás biztosítása so-
rán a cigány és (mély)szegény gyerekeket diszkrimi-
náló minisztériumi gyakorlatokat, mulasztásokat, és 
ha a sors úgy hozza, aktív intézkedéseket támadjuk 
majd. Pereink bizonyosan áthúzódnak majd a 2010-
es választásokat követően felálló kormányzat idejére 
is, és reményeink szerint jogi kereteket biztosítanak 
a (mély)szegény gyerekek esélyegyenlőségéhez kap-
csolódó közoktatási reformok megvitatásához. Ab-
ban is bízunk, hogy hatásuk, az általuk elért szü-
lők és gyerekek száma megsokszorozódik. Ismerve 
azonban a jelenlegi ellenzéki polgármester honatyák 
álláspontját az actio popularis jogával kapcsolatban, 
félő, hogy egy újabb hároméves ciklusra már nem 
lesz módunk a közérdekű igényérvényesítésre épülő 
stratégiát kidolgozni és megvalósítani.

HegeDûS Dániel

A 2003 óta eltelt hat esztendőben – nem függetlenül 
a kelet-közép-európai országok 2004-es és 2007-es 
EU-csatlakozásától – megszaporodtak a speciálisan 
a romákat célzó, társadalmi integrációjukat és jog-
egyenlőségüket előmozdítani szándékozó normaal-
kotások és programok. 2005-ben elindult a kezdet-
ben nyolc, ma már tizenkét tagot és egy megfigye-
lő státuszú államot magában foglaló Decade of Roma 
Inclusion 2005–2015 program, amely bár alapvető-
en a tagállami romastratégiák koordinálását, támo-
gatását és monitoringját valósítja meg, hozzájárult a 
kérdés iránti nemzetközi és európai figyelem felkel-
téséhez, továbbá valamilyen szinten önálló intézmé-
nyi és támogatási hátteret is biztosít a Roma Educa-
tion Fund (rEF) által.

A Decade of Roma Inclusion programot megalapo-
zó, Roma in an Expanding Europe: Challenges for the 
Future elnevezésű konferenciához hasonlóan ugyan-
csak 2003-ban született meg egy másik regionális 
európai szervezet átfogó romapolitikai programja, az 
EBEsz állandó tanácsának 566 számú döntésével 
elfogadott Action Plan on Improving the Situation of 
Roma and Sinti within the OSCE Area. Bár az Euró-
pai Biztonsági Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) 
humán dimenziójának 1990-es koppenhágai doku-
mentuma volt az első nemzetközi norma, amely a 
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kisebbségi jogokon belül külön figyelmet szentelt a 
romák kérdésének, a 2003-as akciótervet épp ugyan-
az a társadalmi és politikai kérdés motiválta, amely a 
roma integráció évtizede programot is: az a felisme-
rés, hogy az újonnan csatlakozó kelet-közép-euró-
pai államokkal jelentős számú, alacsony szocioöko-
nómiai státusú, konzekvens társadalmi diszkriminá-
ciónak kitett roma népesség, valamint velük együtt 
komoly társadalmi és politikai feszültségek fognak 
az unión belülre kerülni.

Ennek a felismerésnek a korai voltára és némi-
képp komolyanvételére utal, hogy 1998-tól az Euró-
pai Bizottságnak a csatlakozó országok felkészült-
ségéről szóló országjelentéseiben mindössze két ki-
sebbségpolitikai elem kapott komolyabb figyelmet. 
Az orosz kisebbség helyzete a balti államokban, il-
letve a romáké Kelet-Közép-Európában. A régi tag-
államok szemszögéből mindkét elem biztonságpoli-
tikai kihívásként volt értelmezhető, csak míg az első 
a nemzetközi viszonyok szintjén is manifesztálódni 
képes hard security threat volt, addig a romákkal ösz-
szefüggésbe hozható problémakomplexum inkább a 
migráción keresztül, a biztonságpolitika soft dimen-
ziójában volt értelmezhető.

Hogy a kelet-közép-európai romák kérdése döntő-
en más jellegű volt, mint amivel „romapolitika” cím-
szó alatt korábban is szembesülhettek a nyugat-eu-
rópai államok, arra jó elemzési forrást biztosítanak a 
regionális európai nemzetközi szervezetek – elsősor-
ban is az Európa Tanács – által a roma kérdéssel ösz-
szefüggésben 1990 előtt elfogadott dokumentumok. 
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének (1969-
es) 563., valamint (1993-as) 1203. (1993) számú aján-
lásából, a Miniszteri Bizottság (1975-ös) 13. számú 
határozatából, (1983-as) 1. számú ajánlásából, vala-
mint a Helyi és regionális Hatóságok Konferenciá-
jának (1981-es) 125. számú határozatából leginkább 
az a következtetés vonható le, hogy romakérdés mint 
olyan nem is létezett. A dokumentumok a „nomad”, 
„traveller”, „gypsy” kifejezést használja, amiből leszűr-
hető, hogy alapvetően nem az etnikai, hanem a ván-
dorló „way of life”-fal összefüggésben az életmódbe-
li különbségek álltak a probléma előterében. A másik 
ok, hogy a roma mint a közös származást és identi-
tást kifejező fogalom – bár elterjedése természetesen 
szorosan kötődik a World Romani Congress tevékeny-
ségéhez – alapvetően olyan átfogó közösségtudatot 
jelenít meg, amely elsősorban a kelet-közép-euró-
pai közösségeket jellemzi. számos nyugati csoport 
– sintik, gitanok – nem azonosítják magukat roma-
ként, sőt a nyugati közösségek nyelvi heterogenitása 
is sokkal jelentősebb.

Ezek alapján leszűrhető az a következtetés, hogy 
egy jövendő átfogó európai romapolitikának – egye-

bek mellett – két alapvető strukturális kihívásnak is 
meg kell felelnie. Egyrészt annak, hogy célcsoport-
ját életmódjukban, tradícióikban, anyanyelvükben 
és identitásukban meglehetősen heterogén közössé-
gek képezik. Másrészt annak, hogy ezen felül léte-
zik egy markáns törésvonal a számszerűleg cseké-
lyebb, gyakran vándorló életmódot folytató nyugati 
közösségek, valamint a demográfiailag jelentősebb, 
nyelvileg és kulturálisan némiképp homogénebb, 
ugyanakkor nagyon komoly integrációs deficittel 
rendelkező és ennek társadalmi terheivel sújtott ke-
let-közép-európai romák között. Végül mindezek 
alapján ugyancsak leszögezhető, hogy az 1990 előtti 
és körüli Európa tanácsi dokumentumok – bár ezek-
ből van a legtöbb – nem igazán jelenthetnek kiindu-
lási alapot egy európai romapolitika számára.

A kilencvenes években – a határnak talán 1998-
at tekinthetnénk – csekély aktivitás volt tapasztalha-
tó speciális, a romákra vonatkozó európai normák és 
policy-k kidolgozásának területén, mivel az európai 
nemzetközi szervezetek – Európa Tanács, EBEsz – 
elsősorban a nemzeti kisebbségek védelmét biztosító 
általános normák megalkotására törekedtek. Ezzel 
az időszakkal összefüggésben feltehetjük a kérdést, 
hogy mi a kapcsolat az általános kisebbségvédelmi 
normák és a roma közösség védelme között, meny-
nyire teljesítenek az előbbiek elfogadhatóan az utób-
bi területen, és egyáltalán mennyire speciális maga a 
roma kisebbség mint közösség.

A romákat érintő speciális szabályozás és policy-
making iránti igény újjáéledése 2003 után a szabályo-
zók, elsősorban az EU részéről az általános kisebb-
ségvédelmi normák, valamint a Közösség antidiszk-
riminációs irányelveinek – elsősorban a 2000/43/EC 
és 2000/78/EC irányelvnek – a végrehajtása és ered-
ményei tekintetében tapasztalható hiányosságoknak, 
a várt pozitív társadalmi hatás elmaradásának, va-
lamint a nemzetközi NGO-k hatékony lobbitevé-
kenységének tulajdonítható. Tény, hogy a 2004-es 
és 2007-es csatlakozások óta – ez előbbinek pedig 
immár öt éve – nem csökkent, hanem nyugodtan le-
szögezhetjük, hogy nőtt a romákkal szembeni tár-
sadalmi kirekesztés mértéke a kelet-közép-európai 
térségben, és ezen az uniós esélyegyenlőségi szabá-
lyozás, valamint a felzárkóztató programok közössé-
gi támogatása sem tudott változtatni.

2005 óta az Európai Parlament öt, kifejezet-
ten romapolitikai tartalmú határozatot fogadott el, 
a legutolsót 2009. március 11-én a romák szociális 
helyzetéről és munkaerő-piaci hozzáférésük javítá-
sáról az EU-ban. A témánk szempontjából legje-
lentősebb dokumentumnak a 2008. január 31-i, az 
európai roma stratégiáról szóló európai parlamen-
ti határozat tekinthető, amely felszólította a Bizott-
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ságot egy átfogó közösségi akcióterv kidolgozására. 
A Bizottság dokumentumai közül érdemes kiemel-
ni 2005-ös jelentését (A romák helyzetéről a kibőví-
tett Európai Unióban), valamint a COM (2008) 420 
final jelölésű bizottsági közleményt az antidiszkri-
minációs és esélyegyenlőségi politika megújításáról. 
A Bizottság és az Európai Parlament vonalán pár-
huzamosan zajló – bár egymást nem minden ponton 
fedő – munkának különös politikai súlyt adott az 
Európai Tanács brüsszeli ülésének 2007. december 
14-i zárónyilatkozata, amely a romák speciális hely-
zetére tekintettel felszólította az uniót és a tagálla-
mokat, hogy minden eszközzel mozdítsák elő in-
tegrációjukat, továbbá az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az eddigi politikai és jogi eszközö-
ket. Vagyis formálisan 2007/2008-ra minden szük-
séges körülmény adottá vált egy európai romapoli-
tika megszületéséhez, ami mögött jelentős nemzet-
közi NGO támogatói hálózat is kialakult EU Roma 
Policy Coalition néven, és olyan szervezeteket foglal 
magában, mint az Amnesty International, a Europe-
an Network Against Racism (ENAr), a European Ro-
ma Rights Centre (ErrC), a Minority rights Gro-
up International (MrGI), a roma Education Fund 
(rEF) vagy az Open society Institute (OsI).

Ugyancsak további lökéseket adott a folyamatnak 
–. és ha csak időlegesen is, de nagymértékben ráirá-
nyította a nyugati közvélemény figyelmét a romák 
problémáira– a romániai romák olaszországi botrá-
nya 2008-ban, vagy a magyarországi rasszista gyil-
kosságsorozat 2008 végén, 2009 elején.

De milyen jellegű is lehet vagy lesz majd az EU 
átfogó romapolitikája? Milyen jogalapra épülhet, 
milyen tartalmi elemeket foglalhat magában, és mi-
lyen kérdéseket kell tisztáznunk feltétlenül ahhoz, 
hogy maga a policy megszülethessen?

A fentebb már említett heterogenitás kihívására 
adott egyik strukturális válasz a szubszidiaritás alap-
elvének természetszerű érvényesítése lehet. A roma-
stratégia vagy roma policy kizárólag coordinated action 
vagy hasonló framework jellegű szakpolitika-terület 
lehet, amelyben a Közösség keretjellegű normaalko-
tó, koordináló, ellenőrző és pénzügyi támogató sze-
repet játszhat, de amelyben a tagállamok, regioná-
lis és helyi önkormányzatok stb. megőrzik alapvető 
kompetenciáikat. Ez valamilyen szinten lehetőséget 
biztosít a roma közösségek pluralitásának figyelem-
bevételére, ugyanakkor nem feltétlenül oldja meg a 
vándorló életmóddal kapcsolatos alapvető különbsé-
gek problémáját.

Ez utóbbival kapcsolatban érdemes egy másod-
perc erejéig elidőzni annál a gondolatnál, hogy a ro-
máknak mint célcsoportnak, az európai romapoli-
tika címzettjeinek milyen speciális jellegzetességei 

indokolják, hogy önálló uniós policy vonatkozzon 
rájuk, továbbá a fent említett életmódbeli törésvonal 
vonatkozásában melyik csoportot vegyék alapnak a 
policy tervezésekor.

A szakirodalomban fel-felbukkanó értékelés, 
mely szerint az európai roma közösség teljesen sa-
játos és egyedülálló, „trans-border non kin-state mi-
nority”, vagyis olyan anyaország nélküli kisebbség, 
amely tradicionális településterület nélkül, több ál-
lam területén, határokon átnyúló módon helyezke-
dik el, nem indokolhatja ezt a kiemelt policy owners-
hip státust. Egyrészt azért, mert az Európai Unió-
nak nincs önálló kisebbségpolitikája, sőt a lisszaboni 
szerződés hatálybalépéséig a kisebbségpolitikának 
jogalapja sincs az elsődleges acquisban, így az Euró-
pai Unió belső dimenziójában nem igazán foglalko-
zik a kisebbségekkel, legyenek azok akár mainstream 
nemzeti kisebbségek, vagy olyan speciális helyzetű-
ek, mint az európai romák. Továbbá érdemes meg-
említeni, hogy bár a roma kisebbség helyzete egyedi, 
korántsem olyannyira különleges, mint azt többen 
állítani vélik. Anyaország nélküli európai kisebb-
ségeket oldalszám lehetne sorolni (a teljesség igénye 
nélkül: szorbok, frízek, kasubok, bretonok, okcitá-
nok, baszkok, ladinok, gagauzok, vagy de facto a ré-
torománok), többen közülük (okcitánok, frízek) rá-
adásul szintén több állam területén élnek, vagyis 
formálisan teljesítik a trans-border non kin-state mi-
nority fogalmának elemeit. Adott esetben számsze-
rűleg sem maradnak el nagyságrendekkel a roma kö-
zösségek mögött, hiszen a 12-15 millió főnyi euró-
pai roma mellett az okcitán nyelvi közösség létszáma 
is elérheti az 5 millió főt. Természetesen e kisebbsé-
gek egyike sem szembesül olyan mértékű faji alapú 
és strukturális diszkriminációval, szocioökonómi-
ai deprivációval, mint a roma közösségek, ugyanak-
kor a másik oldalról nézve a romák számára több ke-
let-közép-európai országban olyan szintű kisebbsé-
gi jogok biztosítottak, amelyekről számos autochtón 
nyugati nemzeti kisebbség nem is álmodhat. Vagy-
is első megállapításunk az lehet, hogy az európai ro-
mapolitika egyrészt egyértelműen nem alapulhat ki-
sebbségpolitikai elemeken, ehhez ugyanis hiányzik 
a közösségi jogi alap, másrészt létrejöttét nem indo-
kolhatja a roma közösség egyedi kisebbségi élethely-
zete, az ugyanis – szigorú értelemben vett kisebbség-
politikai nézőpontból – annyira nem speciális, hogy 
megalapozhatná egy ilyen szakpolitika kialakítását, 
miközben az unió általános kisebbségpolitikai kom-
petenciájának megteremtésére irányuló lépések rend-
re kudarcot vallanak, és alulmaradnak egyes tagálla-
mok és a Tanács ellenállásával szemben.

ráadásul ezen a tényen nem változtat az sem, ha 
a trans-border non kin-state minority koncepcióval 
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szemben az International Romani Union álláspont-
ját valljuk magunkénak, mely szerint a romák tulaj-
donképpen egy terület nélküli nemzetet alkotnak, 
amelyet önrendelkezési jog illet meg. Ha esetleg tá-
mogatandónak ítéljük is ezt az elképzelést, az ob-
jektív tények alapján be kell látnunk, hogy nem be-
szélhetünk egységes roma nemzetről – ennek okait 
fentebb említettük –, legfeljebb roma nemzetépítés-
ről, amelynek demokratikus legitimitása, elfogadott-
sága a roma közösségek többsége részéről nagyon 
alacsony. Ez önmagában nem akkora probléma, ha 
szubjektivista-modernista nacionalizmuselméletet 
vallunk magunkénak: akkor megkockáztathatjuk a 
kijelentést, hogy a nemzetépítési projektek nagy ré-
sze kezdeti szakaszában elitvezérelt volt és kevés de-
mokratikus támogatottsággal rendelkezett. Ugyan-
akkor messzemenően tisztázatlan a nemzet státusból 
következően vindikált önrendelkezési jog természete 
és tartalma. Alapvető probléma, hogy a nemzet (na-
tion) a nemzetközi jog nézőpontjából nem alanya az 
önrendelkezési jognak; az az International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPr) 1. cikke, vala-
mint az 1514 (XV) számú ENsz közgyűlési hatá-
rozat alapján a népeket (peoples) illeti meg, ami álla-
mok vagy gyarmati területek teljes lakosságát jelen-
ti. Nyilvánvaló, hogy az önrendelkezésre vonatkozó 
hatályos nemzetközi jogi szabályozás elavult, szup-
resszív, nem feltétlenül következetes, és problémás 
viszonyban áll napjaink nemzetközi politikai való-
ságával, de ettől függetlenül a roma nemzet nem-
zetközi jogilag nem igazán lehet alanya az önren-
delkezési jognak, ráadásul annak külső dimenziója 
általában függetlenségre, szecesszióra, önálló állam 
létrehozására vonatkoztatható, ami egy terület nél-
küli nemzet esetében fogalmilag abszurd. De termé-
szetesen számításba vehetjük még az önrendelkezési 
jog belső, a közösség önkormányzatára, autonómiá-
jára, politikai struktúrájának meghatározására irá-
nyuló dimenzióját.

Azonban ebben a tekintetben is számos probléma 
merül fel. Egyrészt a terület nélküli állapotból faka-
dóan ez az autonómia csak személyi alapú, kulturá-
lis autonómia lehet. Másrészt érdemes megemlíte-
ni, hogy a személyi elvű autonómiához nem szük-
séges a nemzet státus elismertetése – ami nemcsak 
a tagállamok, de az egyes partikuláris roma közös-
ségek részéről is erős ellenállásba ütközne –, hiszen 
bizonyos fokú kulturális autonómiát ma is élveznek 
roma közösségek, elég talán csak a magyar kisebb-
ségi önkormányzati rendszerre és a magyarorszá-
gi cigány önkormányzatok számára, valamint az ál-
taluk ellátott – egyébként igen komplex, gyakran a 
kulturális szférán is túlnyúló – funkciókra gondol-
nunk. A probléma ott bújik meg, hogy egy határo-

kon átnyúló európai kisebbség számára azonos auto-
nóm státus garantálása több eltérő tagállamban jogi 
és politikai képtelenség. Politikai képtelenség, mert 
az autonómiához való jog nincs elismerve a nemzet-
közi kisebbségvédelmi dokumentumokban. Továb-
bá jogi képtelenség, mert az Európai Uniónak ismét 
csak nincsen kompetenciája, hogy akár közvetlen ki-
sebbségi jogalkotással, akár a tagállamok felhívásá-
val bárhogy is ebbe az irányba befolyásolja a roma-
politikát. És ebben az esetben még figyelmen kívül 
is hagytuk, hogy létezik-e, létezhet-e olyan autonó-
miamodell, amely minden roma közösség számára 
egyaránt üdvös és elfogadható lenne.

Vagyis ismételve önmagam: bár a romák kétségkí-
vül – ízlés szerint – nemzeti/etnikai kisebbség, ame-
lyet megillet kulturális önazonossága megőrzésének 
a joga, speciális kisebbségi helyzetük nem lehet az 
európai romapolitika alapja, vagyis annak közpon-
ti eleme sem lehet a kisebbségpolitika. Az európai 
uniós dokumentumok azonban abban jórészt egyet-
értenek, hogy a romákkal szembeni speciális figye-
lem indoka az őket érő társadalmi kirekesztés és 
diszkrimináció mértéke, szociális helyzetük, vala-
mint társadalmi integrációjuk alacsony foka. Mivel 
ez a helyzet a kelet-közép-európai romák esetében 
fokozottabb, nyilvánvaló, hogy őket kell a policy el-
sődleges célcsoportjának tekinteni, ami ez esetben 
immár háttérbe szorítja az elsősorban a nyugati kö-
zösségekre jellemző vándorló életmód kérdését, to-
vábbá az ezzel kapcsolatos problémákat is.

Az esélyegyenlőségi és antidiszkriminációs poli-
tika előtérbe kerülése, vagy fordított nézőpontból: 
a romapolitika integrálása – legalábbis jogilag – az 
esélyegyenlőségi politika ernyője alá több szempont-
ból is előnyös. Egyrészt az Európai Közösségeket 
létrehozó szerződés (TEC) 13. cikke egyértelmű 
jogalapot biztosít a romapolitika esélyegyenlőségi és 
antidiszkriminációs dimenziója számára. Másrészt 
ezen a területen a Közösség komoly tapasztalatok-
kal rendelkezik a keretjogalkotás, a tagállami vég-
rehajtás ellenőrzése, valamint a szubszidiaritás ér-
vényesítése tekintetében. Harmadrészt kialakul-
tak már azok a szakpolitikai eszközök (policy tools), 
amelyek az antidiszkriminációs jogalkotás mellett a 
romapolitika tartalmát is nagyban meghatározhat-
ják. Ezek az antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi 
politika megújításáról szóló, COM(2008) 420 final 
jelölésű bizottsági állásfoglalás alapján az alábbiak 
lennének: A probléma iránti figyelemfelkeltés (awa-
reness-raising), ami elsősorban a társadalmi és mé-
diakampányok eszköztárával, civilszervezetek be-
vonásával próbálja a diszkriminált és kirekesztetett 
csoportokkal szembeni társadalmi attitűdöket po-
zitív irányba befolyásolni. Ide sorolható másodsor-
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ban az – esélyegyenlőségi vagy roma- – kérdés in-
tézményesítése, érvényesítése más szakpolitikákban 
is (mainstreaming), továbbá a hatékony policy terve-
zéshez és értékeléshez nélkülözhetetlen adatgyűjtés 
(data collection), valamint a konkrét szakpolitikai cé-
lok elérése érdekében tett programok, lépések (posi-
tive action).

Hangsúlyozni kell, hogy a romapolitika tekin-
tetében az esélyegyenlőségi politikán belül a policy 
eszközök kiaknázásán lesz a hangsúly; jogalkotás a 
területen kevéssé várható. Ennek egyik oka, hogy a 
nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetés az International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-
nation (ICErD) 1. cikkének megfelelően egyértel-
műen faji alapú diszkriminációnak tekinthető. Más-
részt pont a faji alapú megkülönböztetés tilalma a 
közösségi jogban ki van terjesztve a foglalkoztatás 
és a szakképzés területén túl a szolgáltatásokhoz és 
javakhoz való hozzáférés területére is. Vagyis a ne-
mi alapú megkülönböztetés mellett a faji alapú meg-
különböztetés dimenziója rendelkezik a legnagyobb 
védelemmel és a legmélyebb szabályozással, márpe-
dig az esélyegyenlőségi szabályozás továbbfejleszté-
sének következő lépése várhatóan e védelmi szint ki-
terjesztése lesz a TEC 13. cikkében szereplő többi 
megkülönböztetési indokra (kor, szexuális orientá-
ció, fogyatékosság, vallás és meggyőződés).

A mainstreaming elve kapcsán érdemes egy mon-
dat erejéig kitérni arra a tényezőre, hogy egy másik 
esélyegyenlőségi terület elveinek általános érvénye-
sítése milyen hatással lehet a romapolitikára. Ez a 
kérdés pedig a gender equality, a nemi esélyegyenlő-
ség. A roma nők (akik kettős, faji és nemi alapú ne-
gatív megkülönböztetés áldozatai) helyzetének kér-
dése már eddig is kiemelt formában jelent meg az 
EU és más nemzetközi szervezetek romakérdéssel 
foglalkozó dokumentumaiban. Ugyanakkor érde-
mes rámutatni arra is, hogy itt alapvetően az indi-
viduális emberi és kollektív kulturális jogi területek 
kollíziójáról van szó.

Mint már említettem, az esélyegyenlőségi terüle-
ten az unió kompetenciája alapvetően a normaalko-
tásra, a monitoringra, valamint az esélyegyenlőségi 
programok menedzselésére és nagymértékben finan-
szírozására terjedhet ki. A romakérdés mint szoci-
ális kérdés nem függetleníthető ugyan a csoportot 
sújtó diszkrimináció tárgykörétől, hiszen erős köl-
csönhatásban állnak egymással, ugyanakkor az ok-
tatási, lakhatási, infrastrukturális és szociális körül-
mények javításához, a lakóhelyi szegregáció felszá-
molásához az antidiszkriminációs programok által 
biztosítottnál jóval jelentősebb pénzügyi források és 
némileg más jellegű policy-megközelítés szükséges.

A Közösség kohéziós politikájából eddig is for-
dítottak forrásokat a roma integráció előmozdításá-
ra. A strukturális alapok prioritásai közül a 2000 és 
2006 közötti időszakban a szakképzési és foglalkoz-
tatási rendszerek és politikák modernizációját, vala-
mint adaptációs képességének javítását célzó harma-
dik prioritás, míg a 2007 és 2013 közötti pénzügyi 
perspektívában a versenyképesség és foglalkoztatás 
nevet viselő második prioritás alól finanszíroz(ott) 
az unió roma felzárkóztató programokat, döntően az 
Európai szociális Alapból (EsF). 2006-ig az EQU-
AL közösségi kezdeményezés is hozzájárult a roma 
integráció célkitűzéséhez. A roma kérdés mainstrea-
mingjére a kohéziós politikában a közösségi prioritá-
sok szintjén természetesen nincs lehetőség, azonban 
programszinten már más a helyzet. Ezen a területen 
a Bizottság a közösségi támogatási keret elfogadása-
kor léphetne fel markánsabban és kérhetné számon 
a roma integráció célkitűzésének arányos és kellő-
en fajsúlyos érvényesítését a tagállamoktól nemzeti 
fejlesztési stratégiáikban. Ilyen formában lehetőség 
lenne az egyes tagállamokban élő roma kisebbség 
eltérő jellemzőinek figyelembevételére és érvénye-
sítésére is. E megközelítés megkerülhetetlen hátrá-
nya az, hogy ezt az új prioritást csak az új pénzügyi 
perspektíva kezdetétől, 2014-től lehetne érvényesíte-
ni, míg tervezésével és kidolgozásával sietni kellene, 
hiszen az új pénzügyi ciklusra vonatkozó kohéziós 
politika tervezése hamarosan megkezdődik.

Az esélyegyenlőségi dimenzió mellett a kohézi-
ós politika eszközei biztosíthatnák az európai roma-
politika második, szociális és integrációs dimenzió-
ját. A harmadik dimenzió pedig – minden korábban 
felsorolt ellenvetésem dacára – a kisebbségpoliti-
ka lehetne, csak más megközelítés volna szüksé-
ges. Nyilvánvalóan morálisan, politikailag és jogi-
lag tarthatatlan egy kisebbségpolitikai jellegű policy 
létrehozása – bármilyen okból is – egy adott kisebb-
ségi csoport számára, ha az összes többi kisebbségi 
közösség az Európai Unió részéről szinte semmifajta 
védelmet nem élvez. A romakérdést övező figyelem 
és politikai támogatottság azonban felhasználható 
lehetne az uniós kisebbségpolitika holtpontról való 
kimozdítására, ami egyrészről hatalmas hozzájáru-
lás lehetne az EU demokráciadeficitjének és a ki-
sebbségekkel kapcsolatos kétarcúságának felszámo-
lásához, másrészt a romapolitika számára már jogi-
lag és politikailag tiszta környezetben tenné lehetővé 
egy tradicionális kisebbségpolitikai dimenzió kiala-
kítását. Erre – ha nem is egyértelmű – jogalapot a 
lisszaboni szerződés 1a. cikke biztosíthatna hatály-
balépését követően. Ennek a kisebbségpolitiká-
nak a körvonalai, valamint a romakérdés által eset-
legesen játszott szerep – párhuzamosan az unió ál-
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tal használt kisebbségfogalommal – tisztázatlan. Az 
uniós kisebbségpolitika jövője elképzelhetetlen an-
nak a kérdésnek a tisztázása nélkül, hogy milyen vi-
szonyban állnak egymással a tradicionális, autoch-
tón nemzeti, valamint a XX. század második felétől 
bevándorlás útján létrejött „új kisebbségek”. Milyen 
jogok illetik meg az utóbbiakat, amelyek jelen pilla-
natban nem élvezik az európai nemzetközi kisebb-
ségvédelmi rendszerek (Európa Tanács, EBEsz) 
védelmét, és hogyan lehet a tradicionális nemzeti 
kisebbségek által jelenleg élvezett vagy a jövőben él-
vezni kívánt további, illetve az „új kisebbségek” által 
élvezendő jogokat harmonizálni, esetleg nivellálni. 
E politika és jogfejlődés közismerten nem minden 
lehetséges kimenetele pozitív a tradicionális nemzeti 
kisebbségek számára. A roma közösség természete-
sen nemzeti és nemzetközi szinten is elismert nem-
zeti kisebbség, ugyanakkor integrációs problémáik, 
az őket érő társadalmi kirekesztés és diszkrimináció 
sok szempontból rokonítja őket a migráns kisebbsé-
gi csoportok helyzetével.

Összefoglalásképp elmondható, hogy a jelenlegi 
politikai környezet kifejezetten reménykeltő egy eu-
rópai romapolitika kialakítására, jogilag a Közösség 
antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi politikájá-
nak égisze alatt. Ezen túlmenően azonban magától 
értetődően kínálkozik a romapolitika kiterjesztése a 
kohéziós politika vagy egy esetleges jövőbeni uniós 
kisebbségpolitika területére is. Ugyanakkor érdemes 
előre leszögezni, hogy egy átfogó uniós romapoliti-
ka bár az eddigi legnagyobb előrelépés lenne a ro-
mák nemzetközi/európai védelmének területén, nem 
lenne csodaszer, amely az uniós források és szabá-
lyozás segítéségével egyik évről a másikra megolda-
ná a roma kisebbségek integrációs problémáit. Ter-
mészetesen a kelet-közép-európai társadalmakban 
évtizedek alatt felhalmozott előítéletek, valamint az 
utóbbi években egyre erőteljesebb nemzeti radikali-
zálódás ilyen eszközökkel csak nagyon korlátozot-
tan kezelhetők. Ugyanakkor a várható eredmények 
– szemben egyes állami politikák hatásaival – min-
denféleképp pozitívak lehetnek, ami elemi erejű új-
donságként hathat az érintett közösségek életében.

cSepeli györgy

sehol nem annyira indokolt a kérdezés, mint az em-
berek egymás közi kapcsolatainak ügyeiben, ame-
lyek zavarba ejtő és bizonytalanságot keltő részletei 
elől többnyire kibújunk, s mielőtt kérdeznénk, egy-
értelmű állítások és tagadások menedékébe húzó-

dunk. A zökkenőmentes szociális kapcsolatok alap-
ja az identitás, amely különböző metszeteiben lehe-
tővé teszi a további interakciók sorsát meghatározó 
anticipációkat, amelyek a harmónia vagy a konflik-
tus irányába visznek tovább. A kollokviális szóhasz-
nálatban identitáselemként alkalmazott „cigány” ki-
fejezéshez tapadó jelentések túl vészterhesek és finá-
lisak ahhoz, hogy teret engednének a kérdezésnek, a 
reflexiónak. A közbeszéd „cigányútról” szól, ha va-
lami félrevisz, a kicsi, ehetetlenül savanyú meggyet 
„cigánymeggynek” nevezik, s általában véve a „ci-
gánykodás” a rosszallás, a helytelenítés jegye. A je-
lenlegi magyar közbeszédben a „cigány” szóhoz ta-
padó negatív képzettársítások rendkívül széles kör-
ben elterjedtek, s hangoztatóiknak nem kell félniük 
semmiféle jogi és erkölcsi szankciótól.

Pedig lenne mit kérdezni. A cigányként való azo-
nosítás mind az azonosítók, mind az azonosulók 
szempontjából egyike a legbizonytalanabb identi-
tásmeghatározásoknak. Fókuszcsoportos vizsgála-
tokból származó adatok azt mutatják, hogy a nem 
cigányok mások cigányként való azonosítása során 
három forrásból merítenek: 1. külső, testi jegyek, 2. 
név, 3. társadalmi státuszra utaló jelek, 4. viselke-
dések.

A „cigányként” való azonosításra jó esélye van an-
nak, akinek teste izzadt, bőre, szeme, haja színe sö-
tét, fogai fehérek, öltözéke rongyos. Az azonosítás 
esélyeit fokozza, ha a személy neve a köztudat sze-
rint „cigány” névnek minősül, ha társadalmi státu-
sza alacsony, és társaságának tagjai hozzá hasonlóan 
cigányként azonosíthatók. A cigányként való azo-
nosítást kiváltja, ha a személy viselkedése beleillik a 
cigányokra sztereotipikusan jellemzőnek tartott vi-
selkedések repertoárjába (koldulás, zenélés, beszéd-
mód, öltözködés, tolvajlás).1

A cigányság sztereotípiája jellegzetesen magán 
viseli a minden kisebbség észlelésére érvényes illu-
zórikus korreláció hatását, melynek révén a kisebb-
ségi státusz negatív tulajdonságokkal kapcsolódik 
össze. A kisebbség a többség számára ritkaságánál 
fogva eleve magára vonja a figyelmet, s hasonló fi-
gyelmi többlet várható bármilyen negatív, a többség 
szemében deviáns viselkedés felbukkanása esetében. 
A két, elvileg egymástól független figyelemaktivá-
ló tényező a kisebbségpercepciót eredendő negati-
vitással telíti.

Hamilton és Gifford két fiktív csoport szóbe-
li leírásának hatása kapcsán tapasztalta, hogy ha az 
ingeranyagban az egyik csoport huszonhat, a má-
sik csoport tizenhárom állítással szerepel, akkor a 
mesterségesen létrehozott kisebbség megítélése ne-
gatívabb, mint a többségé, függetlenül attól, hogy 
mindkét csoportban 50-50% a pozitív és a negatív 
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viselkedésre való utalás. Mind társas, mind intellek-
tuális dimenziókban a tizenhárom állítással szerep-
lő csoport rosszabb értékeléseket kapott, mint a hu-
szonhat állítással szereplő csoport.

Ezt a kísérletet magyar résztvevőkkel megismé-
teltük, annyi módosítással, hogy az ingeranyagot ké-
pekkel hoztuk létre. A kísérleti személyeknek képe-
ket mutattunk, amelyeken a „piros sapkás” és a „kék 
sapkás” személyek pozitív és negatív cselekedeteket 
tettek. Az arányok éppen olyanok voltak, mint Ha-
miltonék kísérletében.

A kísérletet évek óta végezzük a Miskolci Egye-
tem szociológiai szakos hallgatói körében, akik on-
line környezetben kapják az ingeranyagot s töltik ki 
a „piros sapkásokra” és a „kék sapkásokra” vonatkozó 
kérdőívet. Eddig ötszázötvenen vettek részt a kísér-
letben. Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a 
környezetben a kisebbséget sújtó hatások csak akkor 
jelentkeznek, ha a válaszadó vállalkozik az értéke-
lésre. A többség kibújt az értékelés alól. Akik azon-
ban vállalkoztak rá, azok a kisebbséget inkább ítél-
ték állhatatlannak, vidámnak, képzeletszegénynek, 
megbízhatatlannak, butábbnak és merevnek, mint a 
többséget.2

A kísérletet offline feltételek között megismételtük 
budörsi gimnazisták és budapesti szociológia szakos 
egyetemisták körében. Mivel a miskolci kísérlet kap-
csán a skálák az értékelés szempontjából nem voltak 
elég felszólító erejűek, megváltoztattuk azokat. Az 
értékelések ebben az esetben még markánsabban azt 
mutatták, hogy a statisztikai úton létrehozott, tár-
sadalmi és történelmi értelemben vákuumból szü-
letett kisebbségi státusz elegendő ahhoz, hogy kép-
viselőit segíteni nem hajlandó, barátságtalan, rideg, 
destruktív, lusta, goromba és buta embereknek tart-
sák, szemben a többségiekkel, akiket pusztán ami-
att, mert gyakrabban látták őket, a kísérleti szemé-
lyek pozitív szemüvegen keresztül néztek.

A „cigányok” azonosítására szolgáló tudáskészlet 
buktatóit jól mutatja síklaki István kísérlete. A kí-
sérlet során középosztályi értékrendet tükröző rek-
lámképeket mutattak roma és nem roma személyek-
nek. Mindegyik képnek volt egy roma szereplős és 
egy nem roma szereplős változata. A képeken lát-
ható mosolygó, elégedett emberek mobiltelefont, fű-
nyírót, porszívót és felfújható kerti medencét reklá-
moztak. A mobiltelefon esetében a roma személyek 
a roma verziót inkább elutasították, míg a nem ro-
máknak nem volt kifogásuk a roma verzióval szem-
ben. Az utóbbiak közül nem mindenki vette észre 
a szereplő származását, volt, aki ki is mondta, hogy 
„a származás nem tűnt fel, akár olasz is lehetne”. 
A fűnyíró esetében a romák kritikusan viszonyul-
tak a reklámhoz. Válaszaik a többség által kidolgo-

zott negatív heterosztereotípiák interiorizálásáról ta-
núskodtak: „Én ritkán látok ilyet, hogy romát látok 
dolgozni”, „Cigány gyereket a fűnyíró mellé tenni! 
Nem hihető. A fehér emberek, az más világ.” A nem 
romák problémátlanul alkalmazták a cigánysztereo-
típiát: „Ezzel a roma gyerekkel reklámozni! Életé-
ben nem dolgozott ez a fiú!”; „Abszurd 2008-ban 
Magyarországon ez a figura!” A porszívó esetében a 
nem romák nem azonnal jöttek rá, hogy a reklámon 
látható lány roma. A nem romák is haboztak, de a 
reklám tetszett nekik: „Nem hiszem, hogy roma, de 
a porszívóhoz jobb.”

A legdrámaibb eredmények a kerti medencés 
kép esetében születtek. A kerti medencét reklámo-
zó nem roma család a roma válaszadókból anómiás 
eredetű frusztrációt váltott ki: „szimpatikus a csa-
lád, béke van a szívükben, a pali elég jól kereshet, 
szeretnék így élni én is”; „Én is ilyen vidám lennék, 
ha így élnék.” Ezek a szavaik igazolják Merton ál-
lítását, aki szerint a társadalmi struktúra alsó szeg-
menseiben élők számára teljesíthetetlenek az előnyös 
helyzetű többség számára magától értetődő kultu-
rális elvárások. Egyfelől felszólítják őket, hogy vi-
selkedésükkel a gazdagság kilátásaihoz igazodjanak, 
másfelől lehetetlenné teszik számukra, hogy ezt tár-
sadalmilag jóváhagyott módon tegyék.3 A roma vál-
tozat esetében a frusztráció felerősödött: „Cigány 
létükre nekik miért tud ilyen jó lenni, amilyenről 
csak én álmodozom?” A nem roma válaszadók a ro-
ma változat esetében kitérő válaszokat adtak, mint-
ha nem akarták volna tudomásul venni a kirívó el-
lentmondást saját cigány sztereotípiáik és a látottak 
között. E körben a kerti medence mellett örvende-
ző nem roma család látványa természetszerűleg nem 
eredményezett inkongruenciát.

Összességében a kísérlet eredményei azt mutat-
ták, hogy a roma résztvevők elég széles körében ér-
zékelhető volt, hogy autosztereotípiáik sok tekintet-
ben megfelelnek a többségi társadalom sztereotípi-
áinak.4 

A nem roma identitás perspektívájából nem lát-
szik, hogy a „cigány” kategória azokra is kiterjed, 
akik magukat cigánynak tartják, s azokat is magá-
ba foglalja, akik önmagukat nem sorolják be a cigá-
nyok csoportjába. Neményi Mária védőnők körében 
végzett vizsgálata azt mutatja, hogy a szegény csa-
ládokban működő védőnők jóval gyakrabban alkal-
mazzák ügyfeleikre a „cigány” kategóriát, mint ma-
guk az érintettek.5 Hasonló jellegű eltérést tapasz-
taltunk egy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban, 
amely négy közép-kelet-európai országban vizsgál-
ta a szegénység és az etnicitás viszonyát. A magyar 
mintában volt a legnagyobb eltérés az endogén és 
exogén cigány kategorizáció között. A kérdezőbiz-
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tosok által „cigánynak” minősített válaszadóknak 
csak 45%-a nevezte magát cigánynak. A magukat 
cigányként azonosító személyek voltak a leghátrá-
nyosabb helyzetben. szüleik iskolai végzettsége nem 
érte el a nyolc osztályt, maguk munkanélküliek vol-
tak, jövedelmük a legalacsonyabb volt a mintában, 
s szegregált környezetben laktak. A magukat nem 
cigányként azonosító, de a kérdezők által cigány-
nak tartott személyek jobb anyagi helyzetben vol-
tak, mint a magukat cigánynak tartók, de sok gyer-
mekük s szomszédságuk miatt nem tudták kivon-
ni magukat az exogén cigány kategorizáció hatalma 
alól. A vizsgálat azt mutatta, hogy a szegénység lát-
ványa önmagában, mint például a lakásul szolgáló 
épület leromlott jellege, a bútorzat hiánya, a helyi-
ségek túlzsúfoltsága önmagában nem szolgált alapul 
arra, hogy a válaszadókat a (nem roma) kérdezők ro-
mának tartsák. Egészében véve a szegénység muta-
tói szerint szegényebbek voltak azok a válaszadók, 
akik magukat nem tartották cigánynak, s őket sem 
tartották annak.6

A cigányellenes előítéletek nem ma születtek, s 
távolról sem csak a magyar társadalomban élnek. Ha 
van valami, amiben az egymást negatív előítéletek 
és sztereotípiák prizmáján keresztül szemlélő kö-
zép-kelet-európai nemzeti csoportok tagjai egyetér-
tenek, az a cigányellenesség. Egy 1998-ban végzett 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatban azt találtuk, 
hogy függetlenül attól, hogy többségi vagy kisebbsé-
gi magyarokról, románokról, szlovákokról volt szó, a 
legnagyobb társadalmi távolságot a válaszadók a ci-
gánynak nevezett csoporttól tartották.7

Cigánynak lenni sosem volt kellemes Magyaror-
szágon. A XVIII. század végén Hont vármegyében 
koncepciós perbe fogtak százharminchárom vádlot-
tat. A vád alapja egy kimérikus cigányellenes elő-
ítélet volt, amely szerint a vádlottak a „veszedel-
mes söpredékhez” tartoznak, akik rablásból élnek 
és gyermekeiket is emberhússal táplálják. A perben 
negyvenegy halálos ítélet született.8

A XIX. század végén nemzetközileg is egyedül-
álló, teljes körű cigányösszeírásra került sor Magyar-
országon. „Az összeírás nemcsak nem szorítkozott a 
kóbor cigányokra, hanem összes viszonylataiban az 
állandóan letelepedett, a huzamosb ideig egy helyen 
tartózkodó s a vándorcigányok kategóriáinak szigo-
rú megkülönböztetésére volt alapítva.” Az összeírás 
elrendelői mindazonáltal evidenciának tekintették, 
hogy az összeírandók a „társadalom élősdijei”, akik-
nek ismérve kevésbé a nyelv, mint inkább az „anth-
ropológiai jelleg”. Viselkedésük meghatározó indí-
tékait az ösztönökben, a vándor állatok vonulására 
jellemző időszakosságban és a természetes szabá-
lyosságban látták.

A Cigányokkal kapcsolatos többségi attitűdök 
szociológiai vizsgálatára Magyarországon a múlt 
század hatvanas éveinek végéig nem került sor. Erős 
Ferenc szerint „a legkorábbi jelzés 1967-ből szárma-
zik”. Mint írja, „Márkus Mária Büszkeség és előíté-
let című cikkében ismertette az MTA szociológiai 
Kutató Csoportja által néhány Gyöngyös környéki 
faluban végzett komplex kutatás egyes eredményeit. 
Egy klasszikus szociálpszichológiai módszert, a Bo-
gardus-féle társadalmi távolság skálát használva ar-
ra a megállapításra jutott, hogy négy kategória (pro-
testáns, zsidó, vallástalan, cigány közül a cigány az, 
amelyre messze a legtöbb előítéletes válasz jut.”9

A hetvenes években folytatott mélyinterjús vizs-
gálatok alátámasztották Márkus Mária következ-
tetését. A következő interjúrészlet egyben azt is jól 
szemlélteti, hogy az előítéletesség a szocializáció so-
rán milyen korán alakul ki:

„– Én személy szerint nem nagyon szeretem a ci-
gányokat, sőt kimondottan nem is szeretem.

– Miből adódik ez?
– Talán abból, hogy ott a környékünkön nem sok, 

de azért laknak cigányok, és amíg olyan kisebb srác 
voltam, addig mindig féltem tőlük, úgyhogy talán 
esetleg ennek a maradványa.

– Megkergettek talán?
– Úgy különösebben nem, de nem nagyon szeret-

tem őket sose.
– szüleid mondták, hogy…
– Nem, a szüleim nem mondtak ilyesmit, csak 

nem tetszettek, először is, mert mások voltak, sötét 
arcúak, meg koszosak, szóval általában nem voltam 
bátor gyerek, úgyhogy ezektől is tartottam.”10

A hetvenes években Hann Endre, Pártos Ferenc 
és Tomka Miklós készítette a legteljesebb közvéle-
mény-kutatást, amelynek fókuszában a cigányper-
cepció állt. A reprezentatív mintán végzett kutatás 
eredményeit összegezve arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a „cigány létből nem lehet kilépni”, mert 
oly erős a származásnak tulajdonított testi jegyek 
észlelése alapján történő stigmatizálás. A „ki a ci-
gány?” kérdésre adott válasz kapcsán a válaszadók 
47%-a utalt negatívumokra, melyek sorában a kö-
vetkező megbélyegző tulajdonságok szerepeltek:

bűnöző magatartás, erőszakosság, garázdaság, lo-
pás, csalás, élősködés, pazarlás, koldulás, helyzetük-
kel való visszaélés, alkoholizmus, munkakerülés.

A kutatás érdekes eredménye volt, hogy a vi-
szonylag sok cigány lakos által lakott falvakban a 
nem cigány válaszadók a cigányság jellemzőjeként 
kiemelkedően magas arányban említették a bűnö-
zés, az erőszakosság valamilyen formáját. Ez a ten-
dencia a városi válaszadók esetében kevésbé mutat-
kozott. Ugyanezt a jelenséget tapasztaltuk a magyar 
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rendőrség személyi állományát reprezentáló 1530 
fős mintán 1996-ban. Attól függően, hogy a meg-
kérdezettek tevékenységi körzetében állításuk sze-
rint a roma kisebbséghez tartozó személyek viszony-
lag sűrűn vagy ritkán laktak, a negatív beállítódás 
és az előítéletesség erősebben vagy gyengébben je-
lentkezett.

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a ritkaság és 
a negativitás tudati társulását eredményező illuzó-
rikus korreláció felerősödik, amikor a mindennapi 
tapasztalat reprezentációjában a kisebbségi szemé-
lyek a véletlen eloszláshoz képest aránytalanul na-
gyobb gyakorisággal fordulnak elő. Ernest Gellner 
e jelenség alapját a „szociális entrópia rezisztenciá-
ban” látja, amelyet a következőképpen ír le: „Tegyük 
föl, hogy egy társadalomban bizonyos számú egyén 
él, akik a születés véletlenénél fogva kék bőrűek. Te-
gyük föl azt is, hogy a nemzedékek egymásra követ-
kező váltakozása ellenére hiába jön lére egy új gaz-
dasági rendszer, s hiába hirdetik meg és érvényesítik 
a »la carriere ouverte aux talents« politikáját, a leg-
több kék bőrű képtelen kimozdulni a társadalom al-
só vagy felső rétegeiben elfoglalt pozícióiból, a kékek 
a társadalomban megszerezhető előnyökből túl so-
kat vagy a hátrányokból túl sokat kapnak. A Kékség 
ebben az esetben entrópia rezisztens jeggyé válik.”11

A cigányok létszámára vonatkozó lakossági becs-
lések nagy szórást mutatnak. A kérdésre eleve nem 
válaszolt 46%. A válaszadók többsége túlbecsülte a 
cigányok létszámát. A túlbecslés nagyobb arányban 
volt jellemző azok körében, akik cigányok által sű-
rűn lakott falvakban éltek.12

A nyolcvanas években Tauber István végzett át-
fogó felmérést a közvéleményben uralkodó cigány-
képről. Vidéki, nem cigányokból álló nem reprezen-
tatív (825 fős) mintán végzett vizsgálatának eredmé-
nyei nem mutatnak mást, mint az évtizeddel korábbi 
reprezentatív vizsgálat eredményei.

Az 1. táblázat azt mutatja be, hogy a válaszadók 
milyen tulajdonságokat és milyen gyakran említet-
tek, amikor az volt a kérdés, hogy milyen tulajdon-
ságok jutnak eszébe a cigányokról.

A listán csak elvétve találunk pozitív tulajdonsá-
gokat, s azok előfordulása jóval ritkább, mint a ne-
gatívumoké.

A 2. táblázat azt mutatja, hogy a nyolcvanas évek-
ben a vidéki, nem cigány, nem reprezentatív minta 
tagjai hogyan reagáltak néhány elképzelt helyzetre, 
amelyben el kellett dönteniük, miként viselkedjenek 
a képzeletbeli cigány partnerrel.

A 2. táblázat azt mutatja, hogy az elutasítás az 
elképzelt házastársi helyzet esetében a legnagyobb 
mértékű (64%). Jellemző egyébként, hogy egy 1997-
ben végzett országos reprezentatív minta eredmé-
nyei szerint is 58% ellenezné családtag vagy közeli 
rokon házasságát cigánnyal.13 A busz és a munka-
hely közössége csak egy kisebbség számára vállal-
hatatlan.

1. táblázat  
„A cigányokról milyen tulajdonságok jutnak eszébe?” 

kérdésre adott válaszok a gyakoriság sorrendjében

Tulajdonság %
munkakerülők 68%
piszkosak  65%
jó zenei érzék 63%
sokat hazudnak 56%
lusták 58%
primitívek 50%
szegények 39%
tolvajok 37%
vidámak 35%
babonásak 35%
erkölcstelenek 34%
gyermekszeretőek 32%
gyermekükkel nem törődnek 27%
családszeretők 25%
bátrak 21%
titokzatosak 18%
jószívűek 16%
érzelmesek 15%

2. táblázat  
Cigányokkal szemben érzett társadalmi távolság nem cigányok körében

Buszban leülne-e mellé? Házastársul választaná-e? Dolgozna-e együtt?
n=819 n=825 n=815

soha 16 64 19
egy-két esetben 57 20 53
többség esetében 20 7 19
mindig 7 9 9
összesen 100 100 100
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A magyarországi cigányság helyzetére vonatko-
zó kutatások pszichológiai szempontjairól és prob-
lémáiról 1985-ben írt összefoglaló tanulmányában 
Erős Ferenc úgy vélekedik, hogy „a demokratikus 
nyilvánosság hiánya, bizonyos témák tabuvá tétele 
és cenzúrázása, a közösségi viszonyok zavarai állan-
dóan újratermelik azokat a torz szükségleteket, ame-
lyek egy védtelen kisebbség elleni agresszivitásban 
elégülnek ki”.14

Nem kellett sokáig várni arra, hogy Magyaror-
szágon megszülessen a demokratikus nyilvánosság 
s megszűnjön „bizonyos témák tabuvá tétele és cen-
zúrázása”. A rendszerváltás azonban nemhogy eny-
hítette volna, inkább súlyosbította a romák helyzetét 
Magyarországon. Havas és Kemény 1993–94 folya-
mán végzett országos reprezentatív roma kutatásá-
ból kiderült, hogy a romák helyzete 1971-hez ké-
pest sok tekintetben javult, de a javulás nem tudta 
ellensúlyozni a foglalkoztatási viszonyok katasztro-
fális romlását. A szociológiai vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a roma populáció a munkanélküliség, a 
kilátástalanság, a jövőtlenség csapdájába eset, ahon-
nan akkor is nagyon nehezen szabadulhatna, ha a 

többségi társadalom előítéletessége ebben nem aka-
dályozná meg.15 A többségi társadalom körében a 
kilencvenes években végzett országos reprezenta-
tív kutatások azt mutatták, hogy a szólás szabadsága 
nagyobb szabadságot adott a romaellenes megszóla-
lóknak, szemben azokkal, akik a türelem, a diszk-
rimációmentesség és a roma identitáspolitika párt-
ján álltak.

Fábián és sík 1994-ben végzett kutatása a lakos-
ság túlnyomó többségét magával ragadó tagolatlan 
romaellenességet mutatott, amelynek egyetlen moz-
gató eleme a kirekesztő és vádló hevület.

A 3. táblázat mutatja, hogy a nem roma többség-
nek a cigány kisebbséggel kapcsolatosan egyoldalú 
asszimilációs várakozásai vannak, amelyek teljesü-
lése azonban a rasszizmuson alapuló szegregációs és 
diszkriminációs előfeltevések következtében aligha 
várhatók. Korábban már utaltunk rá, hogy kisebb-
ség körében végzett identitásvizsgálatokból tudjuk: 
az asszimilációs folyamat eredményeként a többség 
által cigányként nyilvántartott populáció tagjainak 
mintegy kétharmada magát elsősorban magyarnak 
tartja, ami jelentős társadalomlélektani feszültsé-
get visz a többség-kisebbség szociológiai konfliktu-
sába.16

A hivatalos szervek nem képesek függetleníteni 
magukat a közvéleménytől. Loss sándor jogszocio-
lógiai vizsgálatai azt mutatták, hogy az igazságszol-
gáltatás szereplői nem tudják magukat előítéleteik-
től függetleníteni, aminek következtében a romának 
minősülű vádlottaknak jóval nagyobb esélyük van az 
elítéltetésre, mint az ugyanolyan bűncselekmények-
kel vádolt nem romáknak.17 A rendőrség körében 
1996-ban végzett reprezentatív vizsgálat eredményei 
azt mutatták, hogy a rendőrök nolens-volens magu-
kévá teszik a közvéleményben élő negatív romaké-
pet, amelyet, mint már utaltunk rá, súlyosbít, ha a 
rendőr működési területén az átlagosnál nagyobb a 
cigánynak minősített állampolgárokkal való találko-
zás valószínűsége.18

A századfordulót követően sík Endre és simo-
novits Bori számolt be diszkriminációs terepkísérle-
tekről, amelyek eredményei a diszkrimináció kevés-
bé látványos, de annál sérelmesebb mindennapjaira 
vetnek fényt.19 2006 tavaszán budapesti bevásá-
rolóközpontokban vizsgálták a kövér, illetve roma 
munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói viselke-
dést. Három bevásárlóközpont ruha- és cipőüzlete-
ibe eladónak jelentkezett egy fiatal roma, egy kö-
vér és egy nem roma, normál testalkatú lány. A ku-
tatás során az álláskeresés első fázisában felmerülő 
hátrányosan megkülönböztető bánásmód jelentke-
zését vizsgálták. A nem roma álláskeresőt, függet-
lenül attól, hogy kövér volt vagy sem, az esetek több 

3. táblázat  
Romaellenesség a magyar társadalomban 1994-ben

A.  Egyetértési arányok %-ban romaellenes állítások kapcsán
A cigányok gondjai megoldódnának, ha végre 
elkezdenének dolgozni

89%

A cigányokat rá kellene szoktatni arra, hogy 
ugyanúgy éljenek, mint a magyarok

78%

A cigányok ne akarjanak úgy tenni, mintha 
nem lennének cigányok

76%

A cigány lakosság számának növekedése 
veszélyezteti a társadalom biztonságát

70%

A bűnözési hajlam a cigányok vérében van 64%
Mindenkinek joga van arra, hogy a gyermekét 
olyan iskolába járassa, ahol nincsenek cigány 
gyerekek

58%

Csak helyeselni lehet, hogy vannak még 
olyan szórakozóhelyek, ahová cigányokat nem 
engednek be

46%

A cigányokat teljesen el kell különíteni a 
társadalom többi részétől, mivel képtelenek az 
együttélésre

33%

B. Nem egyetértők aránya romapárti állítások kapcsán
A cigányoknak több segítséget kell adni, mint 
a nem cigányoknak

85%

A cigányok minden szempontból érettek arra, 
hogy saját dolgaikban dönthessenek

63%

Az országnak áldoznia kell arra, hogy a 
cigányok anyanyelvükön is tanulhassanak az 
iskolákban, ha akarnak

35%
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mint kétharmadában előre köszöntötték belépés-
kor, míg a romát nem. Míg a roma álláskeresőt az 
esetek kétharmadában pillantással „végigmérték”, a 
nem roma álláskereső mentesült ettől a megalázó el-
járástól. (A kövér viszont nem.) A roma álláskereső-
vel való találkozásra nem volt jellemző a kézfogás, 
szemben azzal az esettel, amikor az álláskereső nem 
volt roma. A felvételi beszélgetés a roma álláskere-
ső esetében sokkal inkább formális volt, nélkülözte 
a munkakörülményekről való tájékoztatást. Az ál-
lásajánlók viselkedése alapján nyilvánvaló volt a ro-
ma álláskereső esélytelensége a nem roma álláskere-
sőkkel szemben.

Egy másik terepkísérletben a kutatók száz ap-
róhirdetésre telefonon jelentkeztettek személyeket, 
akik egyes esetekben olyan névvel mutatkoztak be, 
amelynek alapján azt a következtetést lehetett levon-
ni, hogy romák, míg más esetekben a bemutatkozás 
alapján ezt a következtetetést nem lehetett levonni. 
A hirdetésekben eladót, felszolgálót, telemarketin-
gest, takarítót, futárt kerestek. Az eredményeket a 
4. táblázatban mutatjuk be.

4. táblázat 
Telefonos álláskeresők megkülönböztetése vélt  

csoporthovatartozás alapján

bánásmód csoporthovatartozás
roma  
férfi

nem roma 
férfi

roma  
nő

nem  
roma nő

N=98 n=98 n=99 n=100
teljes elutasítás 30 20 10 2
rejtett elutasítás 59 72 83 90
érdeklődés 11 8 7 8
összesen 100 100 100 100

A 4. táblázat nem mutat szignifikáns kapcsolatot 
az álláskereső hovatartozása és a beszélgetés kime-
netele között, de az látható, hogy a nyílt elutasí-
tás aránya (amikor a munkaadó megmondta, hogy 
az elutasítás oka a roma származás) a roma férfi-
ak körében jóval meghaladja az átlagos értéket. Az 
is látszik, hogy roma nők esetében a rejtett eluta-
sítás aránya szintén meghaladja az átlagos értéket 
(amikor a munkaadó viselkedése a roma hovatarto-
zás észlelését követően megváltozott, például meg-
változott a hanghordozása, a beszélgetésbe hosszú 
szünet ékelődött stb.).

A nyilvános és nem nyilvános társadalmi kom-
munikációnak kiirthatatlan része az előítéletesség. 
Jogi eszközökkel nyilván nem lehet és nem is kell 
ezt megakadályozni. A jognak nem feladata az is-
meretelméleti ferdítések korlátozása, jóllehet erköl-
csileg elítélhető, ha valaki emberek csoportjairól ha-

mis, rágalmazó, dehonesztáló nézeteket hangoztat, 
történjen ez nyilvános formális vagy informális hely-
zetekben. A szólás szabadsága azonban nem érvé-
nyesülhet olyan helyzetekben, ahol az előítéletes-
ség kilép a lokúció kereteiből és perlokúciós aktu-
sok anyagává válik, miáltal a beszéd cselekvés lesz, 
amely az előítéletek által érintett csoportokat emberi 
méltóságukban sérti, fenyegeti, kiirtásukat kilátás-
ba helyezi. Ez esetben a jognak lépnie kell, hiszen a 
beszéd útján elkövetett tett ugyanúgy üldözendő a 
büntetőjog eszközeivel, mint a fizikai agresszió. saj-
nálatos, hogy ezt éppen a jog művelői nem látják be, 
akik tevékenysége beszédaktusok nélkül (letartózta-
tás, idézés, hamis tanúzásra való figyelmeztetésvád, 
védelem, ítélet) egyszerűen elképzelhetetlen.20

A gyűlöletbeszéd alapja előítélet, amely ez eset-
ben nem vélemény vagy nézetnyilvánítás, hanem 
perlokúciós aktus, amely felszólít a szóban forgó 
csoporttal szemben alkalmazott agresszió különbö-
ző fokozataira,21 beleértve a kiirtást is. Közalkalma-
zottak, köztisztviselők és közjogi méltóságok eseté-
ben az előítéletből táplálkozó perlokúciót a törvény 
különös szigorával kellene sújtani, alkalmazva a zé-
ró tolerancia elvét. sajnos a mai magyar gyakorlat 
megengedhetetlenül megengedő, mint az nemrég az 
ombudsman cigányokkal kapcsolatos, utóbb vissza-
vont nyilatkozata mutatta.

Egyetlen kivétel tehető, amikor az előítéletes be-
szédaktus művészi keretbe helyeződik. Ez esetben a 
büntetőjogi szankció cenzúra volna, ami sérti a mű-
vészi önkifejezés szabadságát. A hivatalos tényke-
désük során megnyilatkozó rendőrök, bírák, ügyé-
szek, polgármesterek, ombudsmanok, miniszte-
rek beszéde azonban kívül esik a művészi kereten. 
A hely, ahol beszélnek, nem színpad, s szerepüket 
az élet, nem pedig egy szerző írja. Felelősnek kell 
lenniük minden egyes kimondott és leírt szavukért, 
és ha ezt a felelősséget nem érzik, akkor a jog erejé-
vel kell felelősségükre őket rádöbbenteni. Nincs mi-
re várnunk.
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