
Amerikában, mondja Maja Miskovic, a
fönti kötet szerkesztõje, egyben szerzõ-
társa is, a romák láthatatlanok maradnak,
legalább is a nagypolitika (szövetségi po-
litika, állami politika) szintjén. A helyi po-
litika szintjén nagyon is föltûnnek, megol-
dási modelleket és megoldatlan problé-
mákat hagyva maguk mögött. De nem
mint Európában – ahol a roma/cigány
kérdés máig megoldatlan, sõt egyre in-
kább az. Ez utóbbiról – az európai „ro-
ma/cigány” kérdésrõl szól az a kötet,

amelyet az idézett szerzõ és szerkesztõ
munkájaként az angliai Routledge Kiadó
a minap jelentetett meg.

A kötet szerzõgárdája imponálóan
sokszínû. Megtalálhatjuk benne számos
érintett – a roma kérdésben érintett – ke-
let- és dél-európai ország kutatóit csak-
úgy, mint a cigány/roma kutatás néhány
közismert európai központját, a budapes-
ti CEU-t (Közép-Európai Egyetem), az
angliai Hertfordshire Egyetemet, és tegyük
hozzá némi büszkeséggel a Pécsi Tudo-
mányegyetemet is (Romológia Tanszék).
Kik õk? A „nagy öregektõl” (Ian Hancock,
Hristo Kyuchukov, Forray R. Katalin) a kö-
zépnemzedéken át (Miskovic, Friedman,
New) a kutatásba frissen belépõkig (pl.
Plaut) mindazok, akiket így vagy úgy meg-
érintett a cigány/roma népesség helyzete,
kilátásai, s akik egyként úgy gondolják,
hogy a romák élethelyzetébõl az oktatás-
ba való bekapcsolódás az egyik – ha nem
a legfontosabb – kivezetõ út. Akadémiai
kutatóintézetek (Szerbia, Bulgária), ismert
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volna szó, ennek a legendának a lenyo-
matát õrzi az angol „gipsy”, a spanyol
„egycianos”, stb. közismert etimológiája
is. Az egyiptomi származás elméletének
elterjedését Wlislocki XV-XVI. századi
bolognai, párizsi, frankfurti források alap-
ján követi nyomon, kései továbbélését
pedig egy saját néprajzi gyûjtésébõl szár-
mazó adalékkal is alátámasztja: Csík vár-
megyében még a XIX. század második fe-
lében is használták a „pharao népe”
megnevezést. A Wlislocki által is elfoga-
dott, akkortájt még újnak számító szár-
mazáselmélet szerint a cigányság õshazá-
ja India északnyugati területein található,
s népvándorlásuk az „északi utat” követ-
te, azaz nem a volt Bizánci Császárságon
keresztül, hanem a mai Oroszország, Uk-

rajna, Moldávia területein áthaladva ér-
ték el Közép-Európát. Wlislocki szerint a
nyelv mellett a népkötészetben „konzer-
vált” õsi elemek is bizonyítják az indiai
származást: „Fõkép klasszikus nyugalom
jellemzi a czigány népköltészetet, mely
az indusokéval való rokonságát bizonyít-
ja; az indus népkötészet felett is leng ama
titkos, méltóságos nyugalom, mely ter-
mékeit oly szépen jellemzi.”1

Jegyzetek

1 A cikk eredeti megjelenése: WHS A
Wlislocki Henrik Szakkollégium kiadvá-
nya, I. évfolyam 1. szám. PTE BTK Romo-
lógia Tanszék, 2002. tavasz, 19.

Kozma Tamás

Cigány, roma oktatás:
európai körkép
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és kevésbé ismert egyetemek (Magyaror-
szág, Nagy-Britannia, Bulgária, USA, Ka-
nada) kutatói és oktatói mellett aktivisták
is, akik a nemzetközi szervezetek környé-
kén kezdeményeznek, szerveznek és lob-
biznak a cigányság szociálpolitikája és ok-
tatáspolitikája érdekében.

A könyv alcíme is ez: a jó gyakorlatok,
a bevált (vagy kísérleti) eljárások és az
egyes állami politikák bemutatása. És
nemcsak a leírás, hanem a kritika is ter-
mészetesen. Hiszen a könyvbõl, mint tü-
körbõl a próbálkozások sokaságát, az
említésre méltó sikereket és a keserû ku-
darcokat egyaránt megismerhetjük. Mi-
közben váltig igaz – sõt, egyre igazabb –,
hogy a roma népesség kiútja a fizikai és
társadalmi-kulturális gettóból az iskola,
aközben az is mind világosabb, hogy a
különbözõ „roma stratégiák” – amelyeket
jellegzetesen az európai államok alkottak
meg és próbáltak uniós szintre emelni –
nem vagy csak igen keveset segítettek.
(Maja Miskovic a bevezetõ tanulmányá-
ban keserûen magyarázza el, miként 
fordult ellenkezõjére az integrációs stra-
tégia, marginalizálva a romákat, akik ma-
guk is egyre kevésbé kívánnak bekapcso-
lódni az oktatásba – rácáfolva a nemes
lelkû integrációs politikákra és inklúziós
mozgalmakra. 

A könyv tanulmányait a szerkesztõ
három részre osztotta. Az elsõben olyan
tanulmányok szerepelnek, amelyek a ro-
ma/cigány oktatás elméleti kérdéseit te-
kintik át a fölvetõdõ filozófiáktól (valóban
segít-e az iskola, és ha igen, miben –
Trubeta) az iskolai politikákon keresztül
(Teasley, Fidyk) a „roma inklúzió” évti-
zedének értékeléséig (Curcic, Plaut) és a
nyugat-európai társadalompolitikák el-
lentmondásaiig (Hemelsoet). Az olvasó,
aki (fõleg ha nem szakember, mint e so-
rok írója) inkább csak a médiából értesül-
het a roma/cigány oktatásról és az ezzel

kapcsolatos társadalompolitikai vitákról,
könnyen hiheti, hogy olyan problémával
került szembe, amelyet csak a politikusok
volnának képesek megoldani. A kötet el-
sõ fejezete ezért is fölvilágosító hatású.
Hiszen végre láthatjuk a szakértõi mun-
kákat a politikai jelszavak mögött, vala-
mint a valóságot a média sokszor egyol-
dalú narratívumai mögött.

A második részbõl fõleg esettanulmá-
nyokat ismerhetünk meg. Ian Hancock
érdekfeszítõ tanulmánya a „roma ameri-
kaiak” iskolai hozzáférését és iskolázási
esélyeit írja le az Egyesült Államokban –
egy körkép, amely szétesettségében is
magával ragadó. Marushiakova és Popov
bulgáriai esettanulmánya szintén figyel-
met keltõ – nem mintha nem hallottunk
volna a Balkán országainak problémáiról,
hanem mert ennyire közelrõl és szemé-
lyesen valószínûleg csupán kevesen is-
merik. Forray R. Katalin tanulmányának
talán legfontosabb mondanivalója az az
alig ismert körülmény, hogy a magyaror-
szági roma/cigány oktatás- és társadalom-
politika kiemelkedik a kelet- és közép-
európai országok politikája közül, és akár
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modell értékû is lehetne. (Magyarországi
tanulmányairól számol be Tremlett is, aki
fõként etnográfiai módszerekkel gyûjtöt-
te tapasztalatait.)

A harmadik rész egy lépéssel beljebb
hatolva a roma/cigány közösségek kultu-
rális sajátosságait és önértelmezési kísérle-
teit mutatja be. Így az általuk beszélt nyel-
veket és nyelvjárásokat a Bánátban
(Sikimic, Sorescu-Marinkovic), a roma/ci-
gány oktatásban megjelenõ próbálkozá-
sokat, amelyek fõ dilemmája, hogy az
inklúzió az asszimiláció felé vihet, az
identitás megõrzése viszont a szegregáció
felé (New). Friedman és Garaz a középfo-
kú oktatás szerepét tanulmányozza, külö-
nösen a „szociális kohézió” (azaz hagyo-
mányosabban a társadalmi fölzárkózás)
perspektívájából. Van Baar tanulmánya
pedig egy számunkra alig ismert világra
nyit kilátást: a roma/cigány közösségek-
ben formálódó közös tudásokra.

Ez a gazdag kötet nem az elsõ a ha-
sonló témájú könyvek közt a nemzetközi

színtéren (Miskovic bevezetõje szerint is
sok ilyen van). Amiben ritka és kiemelke-
dik a más hasonló gyûjtemény közül, az
a színvonal és a nemzetközi reputáció. A
Routledge (tkp. a brit Francis és Taylor)
kiadó könyvei közé bekerülni nem kis
teljesítmény. Még akkor sem, ha tudjuk,
hogy nemcsak a színvonal vezet egy-egy
tudományos kiadót, hanem részben a pi-
ac meg a tudományos (politikai) divatok.
S a roma/cigány tematika manapság már
nemcsak az Európai Unió divattémája,
hanem egyre több amerikai egyetemé is.
Jó érzéssel nyugtázzuk ezt – annál is in-
kább, mert a Pécsi Tudományegyetem
helye is itt van – ezen a szinten, ilyen
szerzõk közt, ebben a perspektívában.
Örömmel ajánljuk tehát Maja Miskovic
új könyvét mindazoknak, akik igyekez-
nek a roma/cigány kérdést a néha szûk-
keblû hazai vitákból kiszabadítva nem-
zetközi összefüggésekben is látni, megje-
leníteni.
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