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nem kér a további megaláztatásokból.
Munkát talál egy nagyvárosban, színiisko-
lát végez, élvezi az életét, egy iskolában
tanít drámapedagógiát mint asszisztens.
Édesanyjának rendszeresen ír levelet, de
mindig más városból adja fel azokat,
hogy ne tudják kinyomozni, hol él valójá-
ban. Hiányzik neki a családja, de fél apja
haragjától. 

Néhány év múlva, mint házasság elõtt
álló felnõtt férfi felveszi édesanyjával a
kapcsolatot egy személyes találkozás re-
ményében. Nem is számít rá, de testvérei
és nõvére is megjelennek anyjuk oldalán.
Mickey felfedi titkát családja elõtt, akik
nem lepõdnek meg a bejelentésen és jel-

zik, hogy mindig is sejtették, hogy nem
átlagos fiú.

A történet végén minden jóra fordul:
a pedofil nagybácsi tetteire fény derül,
miután több gyermek szülei is panaszt
tettek, Mickey ismét sok idõt tölthet csa-
ládja körében és még az apja szíve is
megenyhült fia irányába. 

Kitaszítva? Nem hiszem. Mickey ön-
ként választotta, hogy kiszakad a vándor-
ló közösségbõl és a saját lábára áll, sõt vé-
gül ez a közösség vissza is fogadja õt,
mint saját fiát. Mickey nem veszítette el
cigány identitását, csak már nem a szigo-
rú tradíciók által szabályozott közösség-
ben éli mindennapjait.

Ismertetés a 2013. április 16-17-én
megrendezésre kerülõ Pécsi Tudo-
mányegyetem „Oktatás és Társada-
lom” Neveléstudomány Doktori Iskola
„Iskola a társadalom térben és idõben
IV.” címû konferencia „Cigány/roma
szakkollégiumi mozgalom” szekció elõ-
adásairól. 

A neveléstudományi kutatások tárgyát
képezik a nevelés és oktatás jelen idejû
illetve történeti vizsgálódásai. A konfe-
rencia elsõdleges célja az volt, hogy lehe-
tõséget nyújtson a neveléstudományi ku-

tatásokkal foglalkozó szakembereknek
kutatási eredményeik bemutatására és
megvitatására. A szekciót Professzor
Forray R. Katalin nyitotta meg, beszédé-
ben elmondta, hogy reméli, az elhangzó
elõadások valamint az általuk generált vi-
ták a késõbbiekben további különbözõ
kutatásokhoz adnak majd inspirációt.
Felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy ér-
dekes kutatási terület lehet az országban
lévõ szakkollégiumok felkutatása annak
céljából, hogy megvizsgáljuk, milyen
kapcsolatot ápolnak egymással a szakkol-
légiumok.

Az elsõ elõadást Ádám Anetta tartotta
meg, aki a miskolci Görögkatolikus szak-
kollégiumról beszélt. A szakkollégium di-
ákjai egyetemi boldogulásának segítését
tûzi ki legfontosabb céljaként, továbbá a
tanulók identitásának erõsítését, valamint
társadalmi érzékenységük növelését. Be-
széde során kulcskérdésként fogalmazta
meg a hátránykompenzálást és a tehet-
séggondozást. 

Ezt követõen Péter Mónika elõadását
hallgathattuk meg Közösségi szolgálat a

Laboda Georgina – Oláh Anita

Cigány/roma 
szakkollégiumi mozgalom
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Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumban
címmel. Az elõadásból megismerhettük a
miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkol-
légiumban közösségi szolgálatának mûkö-
dését és eredményeit. 2011 óta mûködik
az említett önkéntes szolgálat, melynek az
egyik legnagyobb eredménye az elõadó
szerint, hogy a hallgatók a kötelezõ óra-
számon felül is vállalnak önkéntes mun-
kát. A fogadóintézmények és a szakkollé-
gisták egyaránt pozitívan nyilatkoznak az
önkéntes szolgálat eredményességérõl. 

Õt követte Bíró Boglárka, aki a
Wlislocki Henrik Szakkollégium kezdetei-
rõl számolt be és elmondta, hogy 2002-
ben egy nyertes Phare pályázatnak kö-
szönhetõen a Pécsi Tudományegyetem
Romológia Tanszéke elindította a tehetség-
gondozó szakkollégiumot roma hallgatók
számára. A szakkollégium részletes prog-
ramjairól és mûködésérõl ezt követõen
Trendl Fanni számolt be, aki a Wlislocki
Henrik Szakkollégiumban megvalósuló
TÁMOP 4.1.1. pályázati konstrukciót is-
mertette. A pályázatot 2012 februárja és
2015 júliusa között valósítják meg. A szak-
kollégium tutori és mentori rendszert is
mûködtet hallgatói számára. A hallgatók
idegennyelv-oktatásban, önismereti trénin-
geken, informatikai és kommunikációs, il-
letve tanulásmódszertani kompetenciafej-
lesztésben vesznek részt. A szakkollégisták-
nak önkéntes munkát kell vállalniuk, ezzel
elõsegítve társadalmi szerepvállalásukat. 

Az elõadássorozatot Mészáros Ferenc
folytatta, aki a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium igazgatója. Elõadásában
bemutatta a szakkollégium mûködését. A
célkitûzéseik között szerepel, hogy a tag-
jai közt legyenek romák és nem romák is.
Azt vallják, így indulhat el a hallgatók kö-
zötti párbeszéd, kialakul az egymásra
utaltság és a kölcsönösség. A továbbiak-
ban Molnár Erzsébet, az Evangélikus Ro-
ma Szakkollégiumról beszélt. Az oktatási

program elsõ éveiben a kulturális, spiritu-
ális és közismereti ismeretek megszerzé-
sét hangsúlyozták a hallgatóik számára.
Saját egyházukon belül a szakkollégisták
missziós alkalmakon vettek részt, elsõsor-
ban „cigány missziókon”. Tanulmányi ki-
rándulásokat, nyelvoktatást, szabadidõs
programokat és egyházi intézményláto-
gatásokat szerveztek. A Keresztény Roma
Szakkollégiumi Hálózat részeként konfe-
renciákon, találkozókon vettek részt,
ahol a hallgatók megismerkedhettek egy-
más szakkollégiumaival és azok intézmé-
nyi sajátosságaival. 

A következõ prezentációt Jenei Teréz
tartotta A nyíregyházi Evangélikus Roma
Szakkollégium tagjainak kisebbségi identi-
tás-mintázatai címmel. Az elõadó el-
mondta, hogy a szakkollégiumi projekt
legfontosabb része volt a hallgatók iden-
titásának megõrzése, ezért végzett egy
kutatást annak érdekében, hogy kiderítse
a szakkollégisták jellemzõit. A 20 szak-
kollégistából 14 hallgatóval készített in-
terjút. A kutatás eredményeként önbe-
vallás alapján 12 fõ kettõs identitásúnak
vallotta magát, a marginális identitás pe-
dig két fõnél jelent meg. Identitás defici-
tet egyetlen alkalommal sem tapasztalt az
elõadó, aki hangsúlyozta, hogy fontos a
kettõs identitású hallgatók esetében a
többségi és kisebbségi identitás kiegyen-
súlyozottsága, és csak így lehet eredmé-
nyes az integráció. 

Ezt követõen Kiss Urlich SJ. beszámo-
lóját hallhattuk, aki a TÁMOP pályázat le-
hetõségeirõl beszélt. Õt követte Huszár
András Márton, aki a jezsuita Roma Kollé-
gium és Szakkollégium nevelési és tanul-
mányi programját ismertette. Beszámolt a
kettõs identitást támogató programokról,
amelyek keretében a diákoknak lehetõsé-
gük van a cigány értelmiségi elittel kapcso-
latot tartani. Fontos célként jelölte meg a
tanulók készségfejlesztését; a diákok ta-
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nulhatnak közismereti tárgyakat és részt
vehetnek – a szakkollégiumi programkíná-
latba beépített – nyelvoktatásban is. 

A konferencia Galántai László elõadá-
sával folytatódott, aki elõadása során egy
kutatást ismertetett, illetve egy történeti
áttekintéssel színesítette elõadását. Majd
Demeter Endrét hallhattuk, aki a szekció
utolsó elõadójaként a cigány szakkollégi-

umok kutatásának adekvát módszereirõl
számolt be. 

A szekció programját követve megis-
merhettük a különbözõ felekezeti szakkol-
légiumok sajátosságait és egyben hasonló-
ságait is. Az elõadók ismertették kutatási
eredményeiket és rávilágítottak a további
vizsgálati lehetõségekre, hívta fel a figyel-
met Forray R. Katalin záró összegzésében.

2012 májusában, hagyományteremtõ
céllal rendezte meg a Romológia és Ne-
velésszociológia Tanszék és a Wlislocki
Henrik Szakkollégium a „Romológia ak-
kor és most” elnevezésû konferenciáját,
ami egyben az elsõ romológus találkozó
is volt. Most, 2013. május 10-én ismét
megtelt a Pécsi Tudományegyetem Ifjú-
ság úti épületének Alexandra terme, hi-
szen itt zajlott a II. Romológus Konfe-
rencia és találkozó, melyet idén is a
szakkollégium rendezett. 

A programokat Dr. Orsós Anna tanszékve-
zetõ asszony kezdte köszöntõjével, mely-
ben üdvözölte a volt hallgatókat, az elõ-
adókat, valamint a meghívott szakembere-
ket, majd felkérte prof. Dr. Forray R.
Katalint, tartsa meg elõadását „Út a siker
felé” címmel. A professzorasszony prezen-
tációjában az 1960-as évektõl napjainkig

tartó, a magyarországi cigány/roma ki-
sebbségrõl szóló politikai törekvéseket
mutatta be, valamint beszélt a hazánkban
mûködõ szakkollégiumokról is. A plenáris
elõadás után diszkusszió következett, me-
lyet dr. Beck Zoltán vezetett. A felkért
hozzászólók Bíró Boglárka Ph. D. hallgató,
Boros Julianna Ph. D. hallgató, Demeter
Endre Ph. D. hallgató, Dr. Fehérvári Anikó
valamint Marton Melinda Ph. D. hallgató
voltak. A vita során a hozzászólók több té-
mát érintettek, ilyen volt például az elit
szakkollégiumban való értelmiségivé válás
problematikája, vagy a szakkollégiumok
feladatának, céljainak meghatározása. (ld.
Ütközõ rovatunkat – a szerk.)

A diszkusszió után a résztvevõk há-
rom szekció, a nyelvi, a társadalmi tanul-
mányok valamint a nevelésszociológia
szekció elõadásait látogathatták, hallgat-
hatták meg. 

A nyelvi szekció vezetõje Dr. Bartha
Csilla, az MTA Nyelvtudományi Intézet
Többnyelvûségi Központjának vezetõje,
opponense pedig Dr. Huszár Ágnes volt,
aki a sokszínû és érdekes elõadásokat
után értékelve elmondta, hogy az elõ-
adók széles palettán mozogtak, és azok-
kal a problémákkal, melyeket kutatásaik-
ban felvetettek a továbbiakban is foglal-
kozni kell és érdemes!

A társadalmi tanulmányok szekció ve-
zetését Dr. Ladányi János, a Corvinus

Sztranyovszki Zsófia

„Romológia akkor és
most” – megint

_ROMOLOGIA_01_BELIV.qxd  2013.12.04.  23:43  Page 133


