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is, hogy – bár a könyv igen sok ismeretet 
közöl – ezt igen jól érthetı, bárki érdek-
lıdı által jól követhetı stílusban teszi, az 
egyes kutatók életére vonatkozó nem 
  

egyszer regényes életrajzi részletekkel is 
élénkítve a tárgyalást.  
 

Berényi Dénes 

 
 

Fónai Mihály–Pénzes Mariann–Vitál Attila (szerk.):  
Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? 

 
A cigány népesség élethelyzete és kitörési lehetıségei  

Északkelet- Magyarországon 
 

Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, Szocio East Egyesület, 2006. 292 lap 
 
A kötet szerzıi a címet kérdı mondatban 
fogalmazták meg.  Ennek oka a követke-
zı: mindannyian egyetértettek abban, 
hogy a térségben a romák helyzetét a 
szegénység és a rossz egészségi állapot 
jellemzi, melyet ha tényként kezelnek, a 
címet kijelentı módban írták volna.  

A kérdımód használatát, – melyben 
egyben álláspontjuk is tükrözıdik – mé-
gis indokoltabbnak látták, mivel állás-
pontjuk szerint a cigányok szegénysége 
nem csak etnikai eredető, így etnikai ere-
dető egészségi állapotról sem lehet be-
szélni. Hiszen a cigányságnak mind a 
szociális, mind az egészségügyi állapotát 
több tényezıvel (egyenlıtlenségek, kire-
kesztıdés) magyarázzák, melyek együt-
tes jelenlétük révén felerısítik egymás 
hatását. 

Ebbıl adódóan a szerzık célja e 
könyv megírásával ennek a soktényezıs 
egyenlıtlenségi és kirekesztési rendszer-
nek a bemutatása. 

Ezen írások jelentısége abban ragad-
ható meg leginkább, hogy próbálnak 
komplex képet adni az észak-kelet-
magyarországi térségben élı cigány né-
pesség helyzetérıl. A kötetben szereplı 
írások eredményeinek általánosítása tel-
jeséggel reális, a kutatások reprezentatív 
jellegébıl adódóan.   

Az információnyújtáson túl van egy mel-
lékes, ám nem elhanyagolható hozadéka 
is a könyvnek, mégpedig az, hogy kuta-
tás-módszertani tervezéshez is segítséget 
nyújt. A kutatások módszerei (interjú, 
kérdıíves kutatás) használható részletes-
séggel kerültek bemutatásra. A könyv 
felépítése igen logikus, hiszen az egy-
mást követı tanulmányok lehetıséget 
adnak a visszacsatolásra. 

A tanulmányok két téma köré csopor-
tosíthatók: 

1. Az elsı témakörhöz tartozó írások 
a kirekesztések részletes elemzésével 
foglalkoznak, megkísérlik feltárni ennek 
okait, úgymint az alacsony iskolázottság, 
alacsony foglalkoztatottság, alacsony jö-
vedelem, szegénység, térbeli kirekesz-
tettség, etnikai diszkrimináció. 

2. A másik csoportba azok a tanul-
mányok sorolhatók, melyek a kitörési le-
hetıségeket veszik számba: iskolai okta-
tás, egészségnevelés stb. 

A tanulmánykötet az oktatást, az 
iskolai végzettség szintjének emelését ke-
zeli központi kérdésként.  

Bár a könyvben felsorakoztatott té-
mák leginkább a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében élı romák helyzetét 
érintik különbözı szempontok szerint, de 
olvashatunk a témáról Európai Uniós 
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kontextusban is, például a kisebbségvé-
delemrıl, mintegy bevezetve a megyei 
kutatások részletes bemutatását. A kötet-
ben kilenc elemzı munka olvasható. 

Az Európai Uniós témát kifejtı ta-
nulmány (szerzı: Nagy Andrea) létjogo-
sultsága evidens, hiszen csatlakozásunk 
óta ezt a nemzetközi intézményt nem le-
het figyelmen kívül hagyni, már csak 
azért sem, mert a romák a 2004-es csat-
lakozás óta a legnagyobb lélekszámú ki-
sebbségnek számítanak az EU-ban. Így 
egyre inkább sürgetınek tőnik, hogy a 
velük kapcsolatos problémákra európai 
szinten találjanak megoldást. 

A fenti témához szervesen kapcsolha-
tó a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei né-
pesség szociális helyzete, és egészségügyi 
állapotacímő írás (szerzık: Filepné Nagy 
Éva, Fónai Mihály és Fábián Gergely), 
mely szintén egy EU-s dokumentumot 
tekint kiindulási pontnak. A szerzık fel-
hívják a figyelmet arra, hogy a humán 
tıke humán erıforrás szerepének erısö-
dése miatt egyre kiemeltebb feladatként 
kell kezelni az egészségi állapot javítását, 
hiszen a humán erıforrás minıségének 
egyik legkiemelkedıbb eleme a népesség 
egészségi állapota, melyet szociális és 
életmódbeli tényezık befolyásolnak. Az 
írás aktualitását az adja, hogy a vizsgált 
megyében – a morbiditási és mortalitási 
mutatók alapján – a lakosság egészség-
ügyi, szociális és mentális állapota ked-
vezıtlenebb, mint az országos átlag. A 
2003-ban lefolytatott, részletesen elem-
zett kutatás keretén belül 1452 háztartás 
vizsgálatára került sor, kérdıíves mód-
szerrel. A kutatásban a következı témák 
élveznek prioritást: jövedelmi helyzet, a 
háztartások felszereltsége, lakásviszo-
nyok, életmód, egészségi állapot, stb. Bár 
a szerzık által vázolt kutatás nem kifeje-
zetten roma-kutatás, de néhány szegmens 
tartalmaz etnikai jellegő motívumot, így 

az olvasó informálódhat az etnikai identi-
tást vállaló roma háztartások kistérségek 
és településtípusok szerinti megoszlásá-
ról. 

Az írás jelentısége abban rejlik iga-
zán, hogy kistérségekre lebontva kapunk 
igen részletes képet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei népesség szociális helyze-
térıl és egészségi állapotáról.  

A soron következı tanulmány mely 
Északkelet-Magyarország cigány népes-
ségének egészségi állapotát elemzi szoro-
san kapcsolható az ezt megelızı témá-
hoz, Fónai Mihály és Pénzes Mariann 
írásának aktualitását igazolja, hogy ezt 
megelızıen a romák egészségi állapotá-
ról viszonylag kevés elemzés látott nap-
világot. A mintavételbe 500 roma háztar-
tás került, az adatgyőjtéshez pedig inter-
jús technikát alkalmaztak. A szerzık ab-
ból indultak ki, hogy az egészségi állapot 
és a szociális helyzet között szoros össze-
függés van, s ez az elemzés során be is 
bizonyosodott. Ezzel kapcsolatban meg-
fogalmazódik, hogy „az egészségi álla-
potmutatók csak átgondolt, rendszerszerő 
beavatkozás esetében változhatnak, fi-
gyelembe véve azt is, hogy a saját egés-
zségi állapotot jelentıs mértékben az 
egyén alakítja” – állítják a szerzık. A hi-
potézisek másik csoportja a szegénység 
etnicizálódására vonatkozott. Az etnikai 
hovatartozás és a szegénység kapcsolata 
szintén bizonyítást nyert, hiszen a kutatás 
eredményei rámutattak, hogy a romák 
nagy számban vannak jelen a szegények 
között. Fontos eredményként említik a 
kutatók, hogy az egészségi állapot, szoci-
ális állapot nemcsak következménye, de 
mutatója is egy sokdimenziós kirekesztı-
désnek. 

A Fónai Mihály, Vitál Attilla szerzı-
páros tanulmányának címe: Azonosságok 
és eltérések a tiszavasvári magyar cigány 
és oláh cigány lakosság élethelyzetében 
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és egészségi állapotában. Munkájukban a 
Tiszavasváriban élı roma lakosság élet-
helyzetét, egészségi állapotát tárták fel.  

A kutatás érdekessége, hogy a roma 
népesség egyfajta elkülönülésére hívja fel 
a figyelmet. Ebbıl világosan kirajzoló-
dik, hogy az oláhcigány népesség társa-
dalmi státusza sokkal rosszabb, mint a 
magyarcigány (romungró) közösségé. 
Nem csak a jövedelmük alacsonyabb, de 
munkaerı-piaci helyzetük is kedvezıtle-
nebb, és az alapfokú oktatásból 
lemorzsolódók aránya is kétszer akkora, 
mint a magyarcigányok körében.  

A szerzık négy pontban megfogal-
mazott megoldási javaslattal zárják írá-
sukat, melyek az integrált oktatás és a 
felnıttoktatás jelentıségének hangsúlyo-
zásán kívül érintik a különbözı intézmé-
nyek együttmőködésének kérdéseit is. Je-
lentıséget tulajdonítanak továbbá a ci-
gány civil szervezıdések létrejötte elıse-
gítésének és az életmód-programok szer-
vezésének, melyek a cigány népesség 
egészségi állapotának javítását eredmé-
nyezhetik. 

Huszti Éva a 12-18 év közötti cigány 
fiatalok állapotát és életmódját vizsgálta 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az 
olvasó informálódhat a fiatalok család-
tervezési elképzeléseirıl (mely a többségi 
társadalomban uralkodó tendenciáknak 
való megfelelés irányába mutat), jövıké-
püket illetı véleményükrıl, a szenve-
délybetegségekkel való találkozásukról, 
stb. Az eredményekre reflektálva megál-
lapítást nyer, hogy a fiatalok körében az 
egészséges életmóddal, szexualitással 
kapcsolatos felvilágosításnak fontos sze-
repet kell tulajdonítani mindamellett, 
hogy figyelembe vesszük a roma kultúra 
hagyományait és sajátosságait. Ebben a 
felvilágosító munkában és a cigány csa-
ládok egészségkultúrájának fejlesztésé-

ben kiemelkedı szerep hárul(hat) a vé-
dınıkre. 

Nagy Józsefné, A védınıi munka le-
hetıségei a cigány családok egészségkul-
túrájának fejlesztésében címő munkájá-
ban részletesen ír a védınıi munka alap-
feladatainak jellemzıirıl, kiemelve, s 
mintegy ráerısítve az elızı tanulmány 
konklúziójára, tudniillik hogy az elsısor-
ban prevenciós feladatok végzésekor a 
multikulturális sajátosságok figyelembe-
vétele prioritást kell, hogy élvezzen. Az 
egészség megırzésére, fejlesztésére irá-
nyuló tevékenység jelentısége talán a 
következı, a szerzı által megjelölt adat-
tal érzékeltethetı leginkább, mely a re-
cenzió írója szerint a könyv kulcsmonda-
tának, kulcsinformációjának tekinthetı: 
„A demográfiai adatok arra utalnak, hogy 
a roma népesség átlagos élettartama a tel-
jes népességnél közel 10 évvel rövidebb. 
A romák aránya egyes betegségcsopor-
tokban a többségi társadalom tagjaihoz 
képest, akár 5-15-szörös is lehet”. 

Bodnárné Kiss Katalin a megye hete-
dik, nyolcadik osztályos cigány tanulói-
nak énkép- és modellkövetési sajátossá-
gait vizsgálta, mikroszociológiai elemzés 
segítségével. A kutatás konklúziójaként 
megfogalmazta, hogy a mintába bekerült 
fiatalok körében a sikeres és társai köré-
ben népszerő tanuló modelljével történı 
azonosulás akadályozott. Szüleikrıl pozi-
tív képpel rendelkeznek, jövıképük a 
boldogság mintája köré szervezıdik, 
mellyel kapcsolatban a munka, a gazdag-
ság és a család fontosságát hangsúlyoz-
zák. Ezt a szerzı a sikeres társadalmi in-
tegráció igényeként értelmezi. 

Kerülı Judit vizsgálatában a sokak ál-
tal Nyíregyháza Harlemének tekintett 
nyomorteleprıl való kitörési esélyeket 
vette górcsı alá. Van-e, lehet-e esély a 
Huszár telepen? – teszi fel a kérdést. Vál-
tozott-e a rendszerváltozást követıen az 
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itt élı közösség élete, lakásviszonyaik-
ban, iskolai végzettségük tekintetében, 
foglalkoztatottságuk vonatkozásában? 
Érzékelhetı-e valamilyen kedvezı ten-
dencia? A szerzı által bemutatott adatok 
arról árulkodnak, hogy a Huszár-telepi 
közösség kirekesztıdése, leszakadása 
már oly mértékő, hogy lényeges változást 
nem hozott a rendszerváltozást követı 15 
év sem. 

A kitörési lehetıség egyik legfonto-
sabb szegmensének az oktatás tekinthetı. 
Erre a tételre erısít rá a következı ta-
nulmány készítıje is. Rozgonyi Ibolya 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a romák 
társadalmi kiemelkedésének folyamatá-
ban kitüntetett szerepe van az oktatásnak, 
ezen belül is a középiskolai továbbtanu-
lás nehézségeinek leküzdésére irányítja a 
figyelmet. 

A közép- és felsıfokú oktatás területén 
is több kezdeményezés látott napvilágot a 
hátrányos helyzető roma fiatalok tanulási 
esélyeinek javítására. A Nyíregyházi Fı-
iskola – írja a szerzı – jelentıs eredmé-
nyeket könyvelhet el ennek elısegítésé-
ben, hiszen felvételi elıkészítı tanfolya-
mokat szerveztek roma fiatalok részére, 
kezdeményezték a romológiai ismeretek 
bevezetését az elıítéletek csökkentése 
érdekében. További fontos eredménynek 
tekinthetı, hogy pályázati lehetıségekkel 
élve olyan képzéseket indítottak el, me-
lyek célcsoportja a cigánysággal köze-
lebbi kapcsolatba kerülı szakemberek 
pedagógusok, köztisztviselık, rendırök, 
stb.) voltak. A tanulmány olvasója komp-
lex képet kap a Nyíregyházi Fıiskola ál-
tal lebonyolított legfontosabb, romákkal 
kapcsolatos képzésrıl, illetve ezek ta-
pasztalataira építve a szerzı javaslataival 
továbblépési lehetıségek megjelölésére  
is vállalkozott. 

Összességében a könyv ajánlható 
azoknak a szakembereknek, akik nap 
mint nap kontaktusba kerülnek a roma 
társadalom tagjaival. İk azok, akik hiva-
tásukból adódóan gyakran szembesülhet-
nek a fent említett csoport tagjainak 
problémáival, továbbá alkothatják az 
adott szakember gárda célcsoportját, kli-
enskörét. Gondolok itt elsısorban a szo-
ciális szakemberekre, de fontos informá-
ciók birtokába kerülhetnek az egészség-
ügyben dolgozók (védınık, orvosok, 
ápolók) is, ha elolvassák a könyvben sze-
replı írásokat. Ajánlom a könyvet azok-
nak a fıiskolai, egyetemi hallgatóknak, 
akik tanárszakon, gyógypedagógia sza-
kon, szociális munkás szakon tanulnak, 
hiszen lelkesedésükön túl szakmai isme-
reteik és tájékozottságuk is jelentıs sze-
repet játszhat abban, hogy megértsék, el-
fogadják egy kisebbségben lévı társa-
dalmi csoport viselkedését, attitődjét, 
ezáltal elısegítve az együttmőködés lehe-
tıségét. Ajánlom továbbá szakdolgozat-
íróknak, illetve azoknak a doktoran-
duszoknak, kezdı kutatóknak, akik ha-
sonló témájú kutatási területet választot-
tak, hiszen mindamellett, hogy a kötet 
bıséges és szerteágazó információt szol-
gáltat a vizsgált csoporttal kapcsolatban, 
hozzásegítheti az olvasót egy választott 
kutatás módszertani lépéseinek megter-
vezéséhez. 

Befejezésként épp úgy ajánlom a 
könyvet az érintett roma társadalom szá-
mára, mint a többségi társadalom tagjai 
számára. Hiszen akkor tudjuk elfogadni 
és megérteni egymást, ha megismerjük, 
és legalább megkíséreljük elfogadni 
egymás kultúráját, viselkedési normáit.  

R. Fedor Anita 

 


