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Együtt emelkedünk? 
Könyv a hazai cigányság integrációs esélyeirQl

Szinte véletlenszer_en emlékek merülnek fel bennem egyszerre. 1993 augusztusa, a szár-
szói tábor egyik esti beszélgetésén Hadházy Antal, akkor 50 év körüli református lelkész 
mesél visszafogottan, torokszorító történeteket a korábbi évtizedekben szerzett élmé-

nyeirQl, saját cigánymissziós sikereirQl, kudarcairól. Négy szólamban tanította énekelni 
a kottát olvasni nem tudó cigány gyerkQcöket, elfogadásban, szeretetben integrálta Qket 
a gyülekezetbe, de makacsul lázadozott ilyen irányú munkája ellen saját presbitériuma.

A kocsma nélküli Uszkán két alkalommal (2003–2004) is járhattam a Szabadkeresztény 
Egyház vendégeként. Sokat, fennállva éneklQ, tapsoló, bibliát olvasó, prédikációt hallgató 
cigány gyülekezet és vezetQjük Kovács Edgar, jókedv_, rendezett életvitel_, szeretettel-
jes családja, közlékeny, barátságos rokonság. Orgován Gizella alpolgármester asszony, 
a faluban egyetlen, b_nözQ életmódot folytató család magatartását érzelmektQl átf_tött, 
elítélQ, szigorú szavai.

Milota, 2004 júniusa, Szalay Kont és felesége, a harmincas éveik elején járó, kétgyer-
mekes lelkész házaspár fogad néhány órára bizalmába, hogy szolgálatuk legfontosabb 
kérdéseirQl, a helyi gondokról beszélgethessünk. Kérdésemre, vajon a néhány évvel 
korábbi években, a Debreceni Teológiai Akadémián az elQadásokon elhangzott-e egyál-
talán a cigány szó? Rövid töprengés után egyértelm_ tagadás a válasz, de a kínossá váló 
csendben felmerül bennük az elsQ ilyen jelleg_ fontos élmény: tanulmányaik utolsó évé-

ben, a teológusok Kárpátaljára szervezett kirándulásán ez már egyik központi témájuk 
lett. Milotai gyülekezetükben 2000 óta volt egy tevékeny cigány tagja a presbitériumnak.

Kaposvári Egyetem, 2012 szeptembere, ahol a Magyar Olvasástársaság a cigány nép-

mesékrQl szervezett tanácskozást, Somos László katolikus esperes megragadó elQadása 
felejthetetlen idézettel zárult. „Addig nem lehetünk nyugodtak, addig mérhetetlenül sok a 
tennivalónk, amíg egyetlen cigány gyermek is azt kérdezi: »Miért büntet engem az Isten 
azzal, hogy cigánynak születtem? Mit vétettem?«”

„Klerikálisan szelektív” emlékezet? A Jezsuita Könyvek Agóra cím_ sorozatának 16. 
kötete fekszik elQttem, amely a Fiatal Vallás- és Értékszociológusok körének (FIVÉSZ), 
hosszú évekig tartó, céltudatos és magas színvonalú munkája eredményeként jelenhetett 
meg. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának 
Szociológiai Intézetében dr. Gereben Ferenc docens vezetésével alakult a jelzett önkéntes 
munkacsoport. Indulásuk idején aligha jelölhették meg céljukként a jelen kötet majdani 
megírását, összeállítását, megjelentetését. Bennünket most viszont kizárólag ez, ponto-

sabban ennek témája, tartalma, az elvégzett munka hozadéka, újdonságértéke, színvo-

nala érdekel. Az, hogy az örvendetesen gyarapodó cigány/roma tematikájú szociológiai 
szakirodalom mivel gazdagodik, ha az egyházakkal szemben nem elutasító, negligáló, 
ellenséges, netán elQítéletes, hanem megértQ, akár együttm_ködQ, szolidáris attit_dökkel 
közelítenek a kutatók, vagy még csak kutatói ambíciókkal rendelkezQ szakdolgozatokat 
író, PhD-dolgozatokat publikáló tehetséges fiatalok?

Amint a gy_jteményes kötet szerkesztQinek egyike, Gereben Ferenc informatív, 
problémacentrikus elQszavában is hangsúlyozza, a szerzQk döntQ többsége fiatal: 1 fQ ép-

pen 30 éves, heten pedig még csupán közelítenek a harmadik X-hez, ráadásul a jelentQs 
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publikációs teljesítménnyel és felsQoktatási gyakorlattal rendelkezQ Landauer Attila kol-
légát is inkább fiatal kutatónak kell minQsítenünk, hiszen az interjú rögzítése idején éppen 
negyven éves. A könyv bemutatásával hadd ne kövessük szigorúan a tartalomjegyzékben 
rögzített struktúrát, hanem az elsQ közelítésre egyszer_bb, vonzóbb tagolást ajánlva kelt-
hessünk érdeklQdést, a témát eddig is állhatatosan, vagy csupán éppen az alábbi sorok 
hatására keresni kezdQ olvasók számára.

A tanulmányérték_, áttekintQ jelleg_, összegzésnek is nevezhetQ bevezetés után a kö-

tetkezdQ fejezet, feltehetQen az egész m_ egyik legerQsebb „tartópillére” összesen két 
interjúalanyra alapozódik. Az elsQ Hofher József jezsuita szerzetessel készült, talán életin-

terjúként is minQsíthetQ, hosszabb beszélgetés szerkesztett változatát olvashatjuk Lukács 
Ágnes lejegyzése nyomán. A mára méltán országos ismertségre jutott szerzetes példás 
szerénységgel beszél csaknem 4 évtizeden átívelQ cigánypasztorációs munkája helyszí-
neirQl, módszereirQl, tartalmáról, eredményeirQl. Novíciusként kötelezQ szociális munkát 
végezve találkozik az észak-magyarországi cigányság elesettségének tényeivel. Miskolc 
és környéke, tanítványi, munkatársi kapcsolata Kuklay Antallal a Sajó menti községek-

ben. „Perceken belül” világossá válik elQtte, hogy nem elegendQ a gyerekekkel foglalkoz-

nia, sokkal hatékonyabb a szülQket, az asszonyokat (anyákat, nagyanyákat, nagynéniket, 
idQsebb lánytestvéreket) motiválni. FQként tQlük függ a jelenlegi csecsemQk, kisgyer-
mekek majdani fejlQdése, egészsége, értékrendje, iskolai pályafutásuk alakulása. Velük 
kellett mindenekelQtt templomon kívül is kapcsolatba kerülnie. Kialakította szombati ta-

lálkozások rendjét, ahol a fQzés, a varrás, a ház körüli munkák segítése mellett kialakult a 
beszélgetések, a kirándulások, a miselátogatások egyre erQsödQ szokása. Vagyis számára 
egyértelm_vé lett, hogy ebben a közegben kizárólag a szociális munkán keresztül vezet 
az út az élQ lelki kapcsolat/gondozás megteremtésétQl annak megerQsítéséig. KövetkezQ 
szolgálati helyén, Csobánkán minden bizonnyal a kocsmában rendezett halotti torba szóló 
meghívás elfogadása volt a „lelki áttörés”, a kölcsönös érzelmi elfogadás legfontosabb 
eseménye. Erre építve a rászorulókkal együttm_ködve az asszonyoknak varrodát, a gye-

rekeknek tanodát kezdett m_ködtetni. Következett TápiószecsQ, ahol a „Szeretet Iskolája” 
megalapításnak elsQdleges célja a funkcionális analfabéta anyák, nagymamák, illetve raj-
tuk keresztül a gyerekek, az unokák fejlesztése, felzárkóztatása volt a cél, majd többekkel 
sikerült a hiányzó 8. osztályos végbizonyítvány és szakmunkás oklevél megszereztetése 
is. Mindezeket nyugdíjas pedagógusok, egyetemisták segítségével folytatták a budapesti 
IX. kerületben és Kispesten, ahol egyebek mellett a szülQk és a gyerekek közös napközijét 
alakították ki.

„Az, hogy a cigányokat rosszul szocializáltuk a segélyekkel, nem az Q b_nük, ez a mi 
esztelenségünk volt. Ez a többség ostobaságaként értelmezhetQ, vagy egy sanda politi-
kai szándék volt mögötte.” (38. p.) Összegzi Hofher József jezsuita szerzetes lassan 4 
évtizedes tapasztalatait. „Ezért tartom legfontosabb feladatomnak azt a missziót, hogy 
megtanítsuk keresztény módon gondolkodni a többséget: odaállni a b_nös mellé, akkor 
is, ha nem érdemli meg! Zakeus…Máté… a parázna asszony…Jézus mégis odament, meg-
könyörült rajtuk, de nem azért, mert megváltoztak, hanem bajukban, nyomorúságukban 
felajánlotta a jelenlétét… A keresztény út nem az, hogy diktálunk, hanem a szolidaritás…
ott vagyok a másik mellett, fogom a kezét és együtt emelkedünk….” (39. p.)

Ennek az elsQ tartópillérnek nagyszer_ kiegészítQ eleme a Landauer Attilával készült, 
fQként a protestáns egyházi hagyományokban gyökeredzQ, elfelejthetetlen, jelenlegi at-
tit_djeinket is meghatározó dokumentumainak tartalmát, történéseinek összefüggéseit 
felidézQ interjú. Állítása szerint a cigányság iránti egyházi felelQsség elsQ dokumentuma 
a francia hugenották egy 1559-es rendtartása, amelyben egyértelm_en szabályozzák a ci-
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gány gyermekek megkeresztelésének ügyét. Azaz már Kálvin életében is lehetett példa ci-
gányok keresztelésére. Hazánkban az 1567-ben, a Magyarországi Református Egyház hi-
vatalos megalakulását jelentQ debreceni zsinaton maga Méliusz Juhász Péter fogalmazta 
meg a cigányok iránti egyházi felelQsség és kötelezettség mondatait. Evangélikus testvé-

reink az 1603. évi murányi zsinaton határoztak a cigányok megkeresztelésének módjáról, 
feltételeirQl. Landauer Attila ismeretei szerint a katolikusok 1629-es nagyszombati zsina-

ta foglalkozott elsQ alkalommal a cigányokra vonatkozó egyházi jelleg_ tennivalókkal. A 
deklarációk után a történések, a feljegyzett események után kutakodva, ismét a reformá-

tus szálat említi elsQként. „Cigányok által kötött egyházi esküvQrQl ugyanis református 
vonatkozásban tudunk elQször: erre 1613-ban Nagybányán került sor.” (48. p.) (A latin 
nyelv_ feljegyzés névtelen katolikus szerzQje nem titkolta mélységes felháborodását.)

Az iskolarendszer ilyen jelleg_ nyíltabbá válását bizonyító tett volt az 1624-es gyu-

lafehérvári országgy_lés Bethlen Gábor fejedelem ösztönözte határozat a tehetséges 
jobbágyfiak tanulásának támogatásáról. Pillanatnyi ismereteink szerint világviszonylat-
ban is az elsQ, név szerint ismert tanult cigány gyerek Grausser Dávid, kinek neve mellett 
a Nagyenyedi Református Kollégium matriculájában a ciganus szó bejegyzése olvasható. 
A subscribálás dátuma 1687. október 3. Az írott dokumentumok bizonyítékai alapján ér-
telmiségivé válva megsz_nt cigánynak számítani. Más források szerint a 17. század má-

sodik felében jegyezhették le az elsQ cigány nyelven fennmaradt miatyánkot.
Manapság különös nyomatékkal idézhetjük azokat a 18. század végérQl származó 

írásokat, amelyek szerint Erdély és a Partium bizonyos területein botrányos jelenségnek 
minQsült, ha egy cigány ember hosszabb ideje nem vett úrvacsorát. FeltehetQen a sz_-

kebb közösségben a többiek viszont az elvárt módon viselkedtek? A meghökkentQ, máig 
súlyos tanulságokat hordozó üzenetek sorát elhagyva, érjünk el végre ismét mai, sürgetQ 
teendQinkhez! 2011 szeptemberében a hazai 4 történelmi egyház összehangolt módon 
megnyitotta a maga Egyetemi Cigány Szakkollégiumát. A döntés több éves elQkészítés 
után hozott tényleges eredményt, melynek részletezése itt nem lehet célunk, de annyit – a 
teljesség igénye nélkül –mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a 2010. októberi tárgya-

lásokon még csupán a jezsuitákat képviselQ Hofher József, Kiss Ulrich és Forrai Tamás, 
míg a református egyház küldötteként Kodácsy Tamás és Landauer Attila vettek részt. 
Ennek eredményeként viszont egy évvel késQbb már nem csupán Budapesten a jezsuiták, 
Debrecenben a reformátusok, hanem Miskolcon a görög katolikusok és Nyíregyházán az 
evangélikusok is megnyithatták a maguk által szervezett, állami költségvetéssel támoga-

tott egyetemi szakkollégiumaikat. (Ahol a hallgatók, miközben saját intézményeik köve-

telményeinek eleget tesznek, számos kedvezményt és létfontosságú tudnivalót is kapnak: 
a) a hazai cigányság eseménytörténetét, b) egy spirituális modult, c) a közismereti modul 
keretében az angol nyelvet és a számítógép-használati ismereteket). Vagyis, ezzel a gesz-

tussal megteremtQdött a reményteljes Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. Ennek 
célrendszerét máshol részletesebben be kell majd mutatni, s ami talán még sokkal fon-

tosabb feladat, 5-10 év elteltével reális eredményeirQl, sikereirQl és kudarcairól számot 
kell majd adni az illetékes támogató szervezetek számára. Milyen módon lehet a hazai 
cigányság középsQ rétegeibQl kiemelkedve, diplomákat szerezve, saját népcsoportjuk ér-
dekeit hatékonyan képviselniük, az éppen csak vázolt ösvényt, tartósan használható úttá 
alakítani a jövQ nemzedékek számára?

(Kötelességünk legalább zárójelben megemlíteni, hogy a debreceni Cigány 
Szakkollégium annak a Wáli Istvánnak nevét vette fel, aki 1753–54-ben Utrechtben jár-
va, a világon elsQként jegyzett le 1000 szingaléz szót, s ezek hazai egyeztetésével sikerült 
bizonyítania a cigány nyelv újind rokonságát.)
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Nem lehet elég nyomatékosan ismételten idézni Hofher József és Landauer Attila egy-

behangzó, aprólékos fejtegetéseit a tennivalók összetettségérQl, sokrét_ségérQl. A peda-

gógus- és lelkészképzés ilyen irányú gazdagításától, az adott népcsoportok, tájegységek, 
települések, családok, egyének sajátosságaira figyelQ gesztusok, tervek, kezdeményezé-

sek megfogalmazásáig.
Ismertetésünk ettQl a ponttól kezdve szükségképpen nagyvonalúbbá válik. Hiszen a 

következQ néhány oldalon 8 radikálisan eltérQ témájú, stílusú dolgozatot kellene s_rítve 
az olvasó elé tárnunk, hogy a végsQ tartalmi koherenciát ne gyöngítsük, de a belsQ ellent-
mondások, valamint az egymással összeérQ gondolatok, a színvonalbeli elmozdulásokkal 
együtt érzékelhetQk, de egyúttal még méltányosan kiegyenlítettek is legyenek. Az adott 
terjedelmi keretek között ez sajnos megoldhatatlan! Marad a szubjektív válogatás, a csak-

nem távirati stílus és egy nyomatékos ajánlás a tanulni, megérteni, javítani, „gyógyítani” 
szándékozó kíváncsi olvasónak. Ne egyszer_en vegyék meg, könyvtárból kölcsönözzék 
ki ezt a gazdag gy_jteményes kötetet, hanem a többszörös, válogató böngészQ, jegyzete-

lQ, újraolvasó módszerrel rövid és hosszú távon tankönyvként, példatárként, hivatkozási 
alapként, munkaeszközként hosszú évekig használják! A sokszor egymással is dialógust 
folytató szövegeket, az adatok sorát, a kételkedés és a bizonyítás mondatait, valamint a 
rendkívül aktuális, bQséges jegyzetapparátust!

Pillantsunk bele a „kaleidoszkópba”! Lukács-Németh Alexandra „Tények és módszer-
tani megfontolások a cigánykutatásban” cím_ dolgozata forráshasználati gazdagságával 
t_nik fel leginkább. Lukács Ágnes a roma diplomások kiemelkedésének alapvetQ dilem-

máit taglalva, bizonyára joggal látja tipikusnak az identitásváltás, elhagyás, megtagadás 
gesztus sorozatot. Talán még „az Isten gyermeke vagyok romaként” megfogalmazás 
kínálja a legmélyebb önelfogadást és egyúttal a megbékülQ integrációt a megváltozó tár-
sadalmi státussal.

A Péceli Melinda által írott „A vallási közösség, mint a cigányintegráció egyik lehetsé-
ges terepe” dolgozat minden tekintetben kiemelkedQ ebben a mezQnyben. Leny_gözQ hi-
telességgel villantja fel a jeles személyiségek (Kunszabó Zoltán, Lakatos Béla, Magyarné 
Balogh Erzsébet, Hofher József), a radikálisan különbözQ helyszínek legfontosabb jel-
lemzQit. Témáját felekezetenként, az eltérQ nagyságú településeken, területi megoszlás-

ban, ráadásul idQben is széles skálán tekinti át, terepmunkájának s_rítménye rendkívül 
gazdag példatárt kínál az érdeklQdQk számára. Az általa levont következtetések szerint 
a megtérés után a férfiak megszabadulnak káros szenvedélyeiktQl, a nQk egészségi álla-

pota jelentQsen javul, „a hit hatására visszatér az életerQ”, továbbá a vallás felerQsíti a 
társadalmi felelQsségérzetet, a cselekvQ attit_döt, feloldja a cigány–magyar ellentéteket, 
mert „mindnyájan testvérek vagyunk”, valamint „a cigányok könnyebben lesznek hívQk, 
de nehezebben maradnak meg annak.” Terepmunkájának végkövetkeztetése („A vallás a 
cigányság integrációjának lehetséges útja.”) egyaránt és visszautasíthatatlanul önvizsgá-

latra készteti a nagypolitika, a véleményformáló értelmiség, az egyházak, a gyülekezetek, 
a települési és kisebbségi önkormányzatok vezetQit. Nostra res agitur! (A mi ügyünkrQl 
van szó!)

Hasonlóan meggyQzQ Lukács Ágnes írása az 50%-ban cigányok által lakott, meg-

közelítQen 3500 fQs Tuzsér baptista gyülekezetében tapasztaltakról. A helybeli vezetQ 
Lakatos Viktor közvetítésével, az angol baptisták segítsége révén önálló gyülekezeti házat 
vásárolva, 130 fQs, erQs, a nem hívQk megbecsülését is kiérdemlQ közösség teremtQdött 
a semmibQl, amelyben a „cigány-magyar hívQ vagyok” önmeghatározás általánosnak 
mondható. Itt a korábban hagyományos utcai családi sort, amit kizárólag férfi vezethetett, 
s a gyerekek után a csapat utolsó tagjaként lépkedhetett csupán az asszony, mára a hívQ 
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családokban a férj és feleség rendszeresen, kézen fogva egymás mellett mennek. DöntQ 
többségük normakövetQ életmódot folytat, de a b_nöst fél évre kirekesztik a gyülekezeti 
életbQl. A „törekvQk órája” nevezet_ tanfolyammal készülnek a Tisza élQ vizébe történQ 
bemerítés „befogadási” rítusára. A gyülekezet tagjai elszánt, higgadt szavakkal vallják: 
„Mi hirdetni fogjuk a szegényeknek a vigasztalást. Az Úr felemeli a cigány népet, a gye-
rekeinknek tanulni kell, ne házasodjanak 13 évesen!” (164–165. p.) S rezignáltan, ref-
rénszer_en mondogatják, kérdezgetik: „Nem értem a magyarokat, nekik sokkal könnyebb 
lenne hívQnek lenni?” (163. p.)

Morauszki András tanulmánya minden túlzás nélkül országosan kiemelt figyelmet 
érdemlQ összefüggést világít meg. Nevezetesen, a durván 100 éve született gyereklét-
szám – szinte folyamatos csökkenéssel – alig harmada jön világra manapság hazánkban 
és kerül majd iskolába a 21. század elsQ-második évtizedeiben. Ez e csökkenQ tendencia 
azonban a nem roma népesség körében jóval erQsebb, mint a romáknál, tehát az arányok 
jól érzékelhetQen az Q javukra változnak. Ennek a ténynek közvetlen következményeit 
taglalja részletesen az ifjú kutató. Hivatkozásai és saját eredményei szerint a roma tanulók 
arányának növekedése egyértelm_en összefügg a kompetenciamérések eredményeinek 
romlásával, de ezen belül is a szövegértés a legérzékenyebb terület.

S ezen a ponton elérkeztünk a (tanulmány írásakor még nem ismert) PISA 2012 általá-

nos romlást jelzQ, fájdalmas eredményeihez. (Természetesen az említett jelentés eredmé-

nyeinek részletes értelmezése egy másik dolgozat feladata. Itt csupán feltételes módban 
érintjük a rendkívül összetett kérdéskör egyik lehetséges összefüggését.) Fölmerül a kér-
dés: a cigányság növekvQ arányához, a szegregáció megállíthatatlannak t_nQ tendenciá-

jához hogyan alkalmazkodott, alkalmazkodik az utóbbi évtizedekben a pedagógusképzés 
tartalma, módszertana, nevelés- és m_velQdéspolitikánk? Mit tettünk, teszünk a szöveg-

értésben, az anyanyelvi készségek terén mutatkozó különösen fájó, növekvQ mérték_ 
különbségek csökkentéséért, felszámolásáért? (A korlátozott és a kidolgozott kód haszná-

latában mutatkozó réteg-specifikus eltérésekre gondoljunk!) Mivel ösztönözzük legjobb, 
legambiciózusabb pedagógusainkat, hogy ezzel a súlyosan hátrányos helyzet_ s ezért 
kiemelkedQen fontos réteggel foglalkozzanak? Módszertani kezdeményezések, kísérletek 
óvodákban, könyvtárakban, iskolákban, sajátos játékok, újabb mese- és ismeretterjesztQ 
könyvek, kézikönyvek, tankönyvcsaládok, a család motivációs bázisának újraépítése? 
Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a 2014 QszétQl a rendszeres meleg étel, a f_tött 
szobák, a játékok önmagában elegendQ felzárkóztató hatást gyakorolnak majd. Az eddig 
inkább a nem roma gyerekek nevelését végzQ óvodapedagógusok szakmai felkészítése 
elegendQ lesz az eddig általuk kevéssé ismert közegbQl érkezQ gyermekek hatékony ér-
zelmi és intellektuális fejlesztéséhez? Kik, mikor, hogyan készítették, készítik fel óvo-

dapedagógusainkat az egyre nagyobb számban megjelenQ cigány szülQkkel kialakítandó 
hathatós együttm_ködés, konfliktuskezelés módszereire?

Nem véletlenül került a kérdQjel eme írás címének végére. Együtt emelkedünk, vagy együtt 
süllyedünk. (Itt egy jól tagolt bekezdésben kellene kifejteni az együtt szó többszörös jelentését, 
hiszen a fentiekben emlegetett leszakadók sok esetben nem jellemezhetQk egyszer_en a roma/
cigány származás megjelöléssel, de a tárgyalt kötet témája most nem teszi lehetQvé a széle-

sebb horizontú tárgyalásmódot.) Sorsunk széttéphetetlenül összefügg! NövekvQ számarányuk 
a jövQben sem lehet kétséges. Külön erre irányuló, célzott programok, növekvQ költségvetési 
rovatok hiányában menthetetlenül oktatási rendszerünk minQségi jellemzQi, a munkaerQ ké-

pezhetQsége, tanulékonysága s maga az ország egésze kerülhet a leértékelQdés lejtQjére.
A tematikus kapcsolódás okán, de szinte csak az említés szintjén idézzük, holott kötet-

nyi önálló elemzést érdemelne Lukács-Németh Alexandra másik írásának problémaköre, 
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amelyben az „Ifjúság 2008” kutatás adathalmazából kiemelte a magukat romának vallók 
adatait, és az életminQség kulcsszava mentén roma – nem roma összevetéseket vizsgált. 
Itt köztudottan a 15–29 éves korosztályhoz tartozók kerültek a mintába. Éppen csak né-

hány jellegzetes eltérés. A jelzett korosztályhoz tartozó megkérdezett romák 43 százaléká-

nak már van legalább egy gyereke, míg a nem romáknál ez csupán 15%. Harmaduk olyan 
családban él, ahol egyetlen keresQ sincs, de a romák negyede legalább tanul, miközben a 
nem roma közegben a tanulók aránya ennek kétszerese. Lakáskörülményeikkel elégedet-
len a romák 40 és a nem romák 15 százaléka. A romák rosszabb életminQségét bizonyítják 
még az alábbi, rendszerszer_ eltérések is:

Saját bevallásuk szerint soha nem jártak még (a megkérdezettek százalékában)

Roma Nem roma

színházban 81 47

moziban 87 27

könyvtárban 76 40

könyvesboltban 76 34

kiállításon 80 40

Takács Veronika a Soros Alapítvány támogatásával, jó 15 éve m_ködQ „Romaveritas” 
program bemutatására vállalkozott, amelynek keretében piacképes diplomák megszer-
zésére ösztönzik a roma öntudatot vállaló, tehetséges fiatalokat, akikkel évente kötöttek 
szervezQdést. A 145 megkérdezett jó fele (75 fQ), válaszolt a számítógépen szétküldött 
kérdésekre. Az így nyert adatokat további kötetlen személyes interjúkkal egészítették ki. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a felsQoktatásba kerülQ cigány fiatalok döntQ többsége 
elsQ generációs értelmiségi, akik jobbára a roma társadalom középrétegébQl származnak, 
s a program legnagyobb eredménye a roma egyéni és közösségi öntudat, valamint a sze-

mélyes magabiztosság megerQsítése lett. Például a végzettek 25%-a dolgozik romákkal.
A kötetzáró 80 oldal racionális és érzelmi ereje méltó párja, folytatása a nyitó fejezetben 

olvasottaknak, a Hofher József és Landauer Attila által megjelenített szellemiségnek. Eddigi 
gyakorlatunkat követve elsQként a szerzQk neveit közöljük, holott ebben a részben inkább 
a kérdezQ, a szövegeket lejegyzQ, majd azokat szerkesztett formában közreadó, részben ér-
telmezQ munkatársakat kellene mondanunk, írnunk. A „Most rajtunk a világ szeme” cím_ 
dolgozat célja a Jezsuita Roma Szakkollégium munkájának bemutatása a hallgató interjúk-

ból összeálló mozaikkép alapján, melynek a fentiekben jelzett munkatársai voltak: Lukács 
Ágnes, Bodacz-Nagy Boróka, Luxné Prehoda Anna és Szalay-Hodován Anna.

A könyv 257. oldalától kezdQdQen okos, töprengQ, saját élettörténetüket mesélQ, ér-
telmezQ, kezdetben töredékes, majd egyre inkább sodró egésszé összeálló vallomások 
kiemelkedésük, értelmiségivé válásuk átélésérQl, az események hátterét is felvillantó, 
helyenként már kerek m_alkotásként vagy forgatókönyvként letehetetlenül izgalmas ol-
vasmányok sora. „…az édesanyám, aki a legnagyobb hatást tette rám. Pedig köze nincs 
az értelmiségi dolgokhoz.” Vagyis az édesanya teljesületlen vágyait gyermekein keresztül 
szeretné, és minden bizonnyal tudja megvalósítani. Több interjú visszatérQ motívuma az 
anyák elsQdleges, folyamatos, erQs motiváló hatása. Ennél egy fokkal erQsebb, ha a rende-

zett családon belül mindkét szülQ egybehangzóan bátorítja, támogatja, ösztökéli az ifjabb 
nemzedék tagjait. Mellettük kihagyhatatlan a kortárs csoporton belüli barátok, kollégiumi 
társak, jó példák hatása, no és sok esetben a „csakazértis” jól látható reakciója a környe-
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zetbQl érkezQ lekezelQ, kicsinylQ, leértékelQ megnyilvánulásokkal szemben. A Jezsuita 
Roma Szakkollégium tagjai félreérthetetlenül kifejezik fokozott felelQsségérzésüket: 
„TQlünk várják, hogy megváltsuk a romákat. Megfordíthatjuk a dolgokat. Hidakat kell 
építeni!” Több formában felmerül az integráció esélye, illetve ennek tudatosítása: „Van 
lehetQség csak nekünk nehezebb…Mindig segített, hogy mélyebben vallásosak vagyunk. 
Ilyen szakokat álmodni se mertem: 6 orvos, 6 jogász, 6 közgazdász!”

MeggyQzQ erQvel ismétlQdik ebben a körben a kettQs identitás (magyar-cigány, cigány-
magyar) magabiztos vállalása, mégpedig inkább gazdagságként, mintsem fogyatékosság-

ként. A diszkrimináció, az ellenséges érzületek tényét ismerik, de személyes sérelmekrQl 
nem tudnak, nem akarnak(?) számot adni. Az Q szintjükön már jellemzQbbnek t_nik a 
kiemelt, tapintatos figyelem, a teljesítményüknek kijáró megbecsülés.

„Én az életemet arra tettem föl, hogy a gyermekeimnek megadjam azt, amit én nem 
kaphattam”, vallja rendezett, tiszta, virágokkal teli lakásában az ötgyermekes cigány 
asszony, aki valahol egy Zalaegerszeghez közeli erdQ szélén, egy földbe vájt viskóban 
nevelkedett. CipQ helyett rongyokba csavart lábakkal, alsónem_ nélkül ment iskolába, 
rendezetlen élet_, alkoholista szülei sokadik alkalommal hagyták magukra testvéreivel 
együtt, küldték koldulni, s végül a rendQri autó szállítja az állami gondozottak intézeté-

be. Onnan befogadó szülQkhöz kerülve követhetQ mintát, életpéldát kapva, valamennyit 
tanul, munkaviszonyt létesít, élettársai és gyermekei lesznek, akiket minden erQvel, jól 
látható sikerrel ösztönöz a tanulásra. Tagadhatatlanul sikeres kitörés! (Az interjú készítQje 
Teklovics Boglárka.)

A recenzens számára a kötet csúcspontját az 1987-es születés_, jogász egyetemi 
hallgatóval készült interjú jelentette. (InterjúkészítQ Gulyás Attila.) Szakmát szerzett, 
Budapesten, rendezett viszonyok között élQ szülQk egyetlen gyermekeként vallja, hogy 
„két csoport közé szorulva élünk. Cigány vagyok, mégsem tudok teljesen azonosulni a 
többi cigánnyal. … nagyapám lenéz, mert tanulok.” A csaknem 20 oldalas érdekfeszítQ 
vallomás nem s_ríthetQ néhány sorba, de legalább a fentiekben jelzett szálról írhassunk 
még néhány szót. A család falusi rokonsága még lenézi a tanuló, állandó munkaviszonyt 
létesítQ budapestieket, de rendszeresen pénzbeli segítséget kértek, kérnek, amit megkapva 
azonnal italra, mulatozásra költenek. Mára a dolgos, igyekvQ család a segítséget ruhára, 
élelmiszerre korlátozta. Számukra egyértelm_vé lett az értékrendi választás. Rokonaikat 
nem megtagadva, már túl vannak egy súlyos döntésen. A szülQk után a fiuk is boldogulni 
fog diplomával a zsebében. A küzdelem, a bonyodalmak, a buktatók részleteit a szép kiál-
lítású, jól olvasható könyv lapjairól érdemes mélyebben megismerni, az egyéb ugyancsak 
felkavaró hatású történetekkel együtt.

A közeli múltban magyarul is olvashatóvá lett egy könyv, amelyben a lelkészek jelen-

tQs részét kínzó hibavalóság, feleslegesség érzését taglalják a szerzQk. Nem ismerek ilyen 
jelleg_ hazai kutatási eredményt. Valóban léteznének ilyen gondokkal küzdQ, jelentQs 
számú lelkész csoportok itt és most hazánkban? Ha igen, akkor többek között a pedagó-

gusok, a szociális munkások, a könyvtárosok, a m_velQdésszervezQk, az egészségügyben 
dolgozók, a szociálpolitikusok mellett nekik is jó szívvel ajánlhatjuk a fentiekben ismer-
tetett m_vet, mert direkt és indirekt módon árad belQle a missziói parancs. Menjetek! Van 
kihez és van miért.

(Gereben Ferenc – Lukács Ágnes (szerk.): Fogom a kezét, és együtt emelkedünk. 
Tanulmányok és interjúk a roma integrációról. /Agóra./ Budapest, 2013, Jezsuita 
Könyvek: JTMR Faludi Ferenc Akadémia, 352 p.)


