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Buzás Géza

Beszámoló az albániai romák helyzetéről

Kezd nyilvánvalóvá válni, hogy a felsőfokú tanulmányok önmagukban már nem garan-
tálják a sikeres életpályát. Egy emberöltővel ezelőtt az egyetemi diploma még a legbiz-
tosabb út volt a boldoguláshoz, de ma már felütötte fejét a kétkedés, hogy ez önmagá-
ban még nem elegendő a jövedelmező állásra és biztos megélhetésre. Gyanítjuk már 
azt is, hogy az ember szakmai élete már vélhetően nem egy lineáris folyamat, ahol a 
képesítések egymásra épülő rendszere biztosítani tudja a stabil és tartós előbbre jutás 
feltételeit. 
 Kialakult egy törésvonal, amely a – jelenleg uralkodó –  formális oktatás és az azt 
követő, s egyben arra épülő szakmában elhelyezkedés  és az életút között húzódik meg. 
A törésvonalat azok a kulcskompetenciák képezik, amelyekre kevés figyelmet fordíta-
nak az egyetemek, de legyünk őszinték, a középiskolák is. Ez a törésvonal akár széle-
sedhet, mélyülhet is a következő években – évtizedekben, ha az oktatási intézmények 
nem idomulnak kellőképpen a megjelenő új kihívásokhoz. Az Európai Unió által támo-
gatott „EVS” (European Voluntary Service – Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntességi 
programja nagyon jó alternatíva arra, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot, azaz fejlesszük 
azokat a kulcskompetenciákat, amelyek nem képzik az egyetemi képzés tárgyát, de a 
munkaerőpiacon még egy kezdőtől is elvárják azok meglétét. Ezeket a törésvonalakat 
többnyire a globalizáció idézi elő, hisz ma már az emberek többsége egy problémát 
nem feltétlenül csak egy aspektusból közelíti meg, amely helyi szinten érint egyéneket, 
hanem globális szinten próbálja ezeket megfogalmazni. Romológus hallgatóként, még 
nem volt igazán lehetőségem kitekinteni nemzetközi szintre, hogy más szerkezetű, a 
miénktől eltérő társadalomban vizsgálhassam azt, milyen a romák helyzete. A sajtó és 
a média – mint a negyedik hatalmi ág – talán a változó európai politikai polarizáltság 
következtében, tabuk nélkül és már a fő műsor idő részeként tartalmazza a cigányság 
problémáinak kihangosítását.
 Magyarországon a romológia területén tevékenykedő szakembereknek az említett 
problémák elemzésére, és megválaszolására egyre több fórum (pl. konferenciák, tanul-
mánykötetek, egyetemi szemináriumok) ad lehetőséget. Mindig érdekelt, hogy milyen 
lehet a romák helyzete máshol, egy olyan országban, ahol kevésbé informáltak az át-
lagembereknek rólunk. A képzésem során a hazai cigányság politikai, jogi, nyelvi, kultu-
rális, oktatási, demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről átfogó képet kaptam, és ka-
pok is a legkülönbözőbb tárgyak formájában. 2015-ben a szakkollégiumi önkéntes 
szolgálatomat a Phiren Amenca International Network-nél végeztem, ahol lehetősé-
gem nyílt több nemzetközi konferencián és csereprogramon részt venni, ahol betekin-
tést nyertem több ország helyzetébe. A szervezet fő profilja a nemzetközi önkéntes 
programok koordinálása. Így később kézenfekvővé vált számomra, hogy én is teljesít-
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sek egy ilyen önkéntes szolgálatot, de a helyszínnel kapcsolatosan elképzelésem, konk-
rét tervem még nem volt. Annyit tudtam, hogy nem egy nyugat-európai országba sze-
retnék menni.  Egy nap a szervezet önkéntes programjának koordinátora felhívott, 
hogy tudok-e neki segíteni egy albániai önkéntesség népszerűsítésében, mert nem 
igazán vannak jelentkezők, mert az érdeklődők leginkább nyugat felé orientálódnak. 
Ekkor gondoltam azt, hogy itt az én lehetőségem, hogy szélesítsem látókörömet a ci-
gánysággal kapcsolatban egy politikai kultúrában zártabb rendszerű társadalomban. 
Így kezdhettem el tevékenykedni Tiranában, a „Roma Active Albania” nevű szervezet-
nél, ahol egy teljes évet töltöttem el. 
 Első szembetűnő és azonnali megállapítás, hogy Albánia a szamarak és Mercedesek 
hazája. Kezdjük az autókkal, állítólag 1992-ig mindössze 600 darab autó volt az ország-
ban, utána kezdtek el behozni autókat nyugatról, jószerint csak Mercedeseket, amiket 
ott Benznek hívnak. Mára a Mercedesek mellet egyéb nyugati és távol-keleti márkák is 
egyre népszerűbbek. Ha, valaki attól félne, hogy ellopják a kocsiját, fölöslegesen teszi, 
mert egy 2003-as törvénymódosítás óta, autólopás gyakorlatilag nincs az országban. 
Szamarak? Igen, azok még vannak, ugyanúgy, ahogy vannak kecskék, birkák, tehenek, 
és ezért ehetünk finom biosajtokat és tejtermékeket olcsón. A szamár pedig feljut a 
meredek hegyoldalon lévő olajfaligetbe, oda, ahova már a terepjáró sem igazán képes. 
A második megállapításom, hogy Albánia, a szegénység és a bunkerek országa is. Tény, 
hogy Albánia, a maga 750.000 bunkerével Európa legzártabb országa volt. Kommunista 
diktátoruk, Enver Hoxha „Együnk inkább füvet, de a függetlenségünket nem adjuk!” jel-
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mondattal egészen 1991-ig bezárta az országot. Ez sajnos a gazdasági és a politikai 
életben is erősen érezhető. Egy fajta „időutazási” élményt tud adni az „európai” átlag-
embereknek egy albániai tartózkodás. A globalizáció az említett zártság miatt kevésbé 
érezhető a közgondolkodásban, ezt részben az iszlám vallás konzervatív nézetei is be-
folyásolják.  A gyorsuló világ ritmusával nem igazán tudja tartani a lépést Albánia, ezért 
az infrastruktúrája még mindig a ’80-as évek képét nyújtja a látogatónak. Erre a legjobb 
példa a megérkezésünk első napja, amikor a taxi a reptérről a belvárosi irodába vitt 
minket, és a velem érkező magyar társaim azt hitték, hogy az iroda egy roma 
szegregátumban helyezkedik el. Ugyanis Albániában a többségi társadalom olyan kö-
rülmények között él, mint egy magyarországi romatelep lakossága. Akkor bizonyosod-
tam meg róla, hogy bár az itthoni körülmények sem jók, de a nemzetközi átlaghoz ké-
pest, legalábbis Albániához képest sokkal jobb a helyzetünk. Albániában olyan putrik 
alakultak ki, melyek hivatalosan nincsenek nyilvántartva, ennek következményeképpen 
több incidens is keletkezett. Csak egy példa: autópályát szerettek volna építeni azon a 
helyen, ahol egy hivatalosan nem nyilvántartott cigánytelep létesült. Mivel a tervek már 
elkészültek ezért a telepet teljes mértékben fel kellett számolni, ennek következtében 
több száz roma család vált hajléktalanná. A kormány nem tudott a helyzetre alternatí-
vát felkínálni, az albániai törvények szerint egy ember csak akkor jogosult szociális 
bérlakásra, ha rendelkezik bejelentett munkahellyel. Ennek hiányában az említett csa-
ládok elestek ettől a lehetőségtől, földönfutóvá váltak. 
 Itt fontos megemlíteni a hajléktalan/ koldussorban lévő gyermekek számát is. 
Rendkívül magas azon kiskorúak létszáma, akik az utcán, nap, mint nap próbálnak be-
tevőt szerezni a mindennapi fennmaradásuk érdekében. A legtöbb gyermek még anya-
könyvi kivonattal sem rendelkezik, legtöbbjük iskolakerülő, az általános iskola megkez-
dése után pár héttel kerül hivatalos nyilvántartásba. Sajnálatos módon csak minimális 
százalékuk fejezi be a nyolc osztályt. Hivatalos statisztikák e tekintetben nem lelhetők 
fel. A problémát az is nehezíti, hogy az országban nagy egyiptomi kisebbség képvisel-
teti magát, akik több esetben is romának vallják magukat, azért, hogy élhessenek a 
romáknak szánt felzárkóztatási programokkal. Az említett lehetőségek többnyire az 
oktatásban vannak jelen. 
 Szeretném kiemelni a pozitív vonulatokat is, hisz szerencsére ebből sincs hiány. 
2015-ben létrejött Elbasanban a Romológia Tanszék, ahol volt lehetőségem egy tan-
éven keresztül romani dialektológiát oktatni vendégelőadóként. Megemlíteném a kvó-
tarendszert is, mely az egyetemeken szabad férőhelyeket biztosít a roma fiatalok szá-
mára. Illetve a Roma Oktatási Alap (REF) ösztöndíjprogramot és a „Roma Versitas” 
virtuális kollégiumot is. Bár az állami szférában meghatározott számú pozíciót tartanak 
fent romák számára, a probléma abban rejlik, hogy az említett helyeket ismételten a 
magukat romának valló egyiptomiak próbálják betölteni. Albániában 5 népesebb 
(medžgar, gabeli, katali, grubet, gift, xhambazi stb.) roma csoport él, köztük jellemzően 
a politikailag a legaktívabb csoportok (létszámukból is adódóan) a medžgarok és a 
gurbetek. Sajnos a közoktatásban nem jelenik meg a romani nyelv, de az elmondható, 
hogy a 3 generáció között lévő nyelvátadás a legtöbb csoportnál létezik, tehát fontos-
nak tartják a nyelvátörökítést. A legpozitívabb és a legmeghatározóbb élményt az adta, 
hogy az önkénteskedésem során a romani nyelvet a megszokottól eltérően nem csalá-
di, hanem intézményi / munkahelyi nyelvként tudtam használni, ezzel az új színtérrel a 
közönségesből az emelkedett, formális értelmezést teremtve a nyelvnek. Például 
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romani nyelven tartottam nemzetközi, illetve helyi workshopokat, szemináriumokat 
fiataloknak olyan témákban, mint az anticiganizmus vagy a balkáni gazdasági migráció 
a romák körében, de a munkamegbeszéléseken, vagy a kollegákkal az egymás közt 
használt egyik nyelv is a romani volt.
  Persze ilyenkor felmerül az emberben a gondolat, hogy hogyan érti meg egy ma-
gyar és egy albán cigány dialektus egymást?  
 Tény, hogy ha csak egy dialektust tudtam volna beszélni, minden bizonnyal nehe-
zebb lett volna a kölcsönös megértés, de mivel a kárpáti, cerhári és lovári dialektusokat 
is jól ismerem, így könnyedén ment.  
 Az leszögezendő, hogyha egy nyelvről van szó kis ráhangolódás után az egy dialek-
tust beszélő is képes megértetni magát, ha nem is gördülékenyen, de a felek megértik 
egymást és idő elteltével győz a többség, mivel a kisebbségben lévő, ha nem is teljesen, 
de a boldogulás érdekében a többségi dialektushoz igazodik. 
 Megállapíthatóvá vált számomra, hogy nyelvileg nincsen köztünk oly nagy távolság, 
ám tánc és zenekultúrában annál inkább. Az biztos, hogy a magyarországi cigány tánc 
és zene, az ott elő romák szemében nem cigány tánc és zene, de ez fordított esetben is 
elmondható (naiv megállapítás). Természetesen Magyarországon sincs egységes zene 
és tánc, úgy, ahogy kultúra sem. Hallottam, láttam is több ország roma lakosságának 
zene és tánc repertoárját, de azt soha sem hittem volna, hogy ennyire különböző lesz 
ez Albániában.  
 Az ott töltött idő alatt így, sokkal átláthatóbbá vált számomra a cigányság helyzete, 
nem csak albániai aspektusból, hanem globálisan, az Európában uralkodó helyzetekről, 
mivel a fogadó szervezetem nem csak helyi, hanem főként nemzetközi szinten tevé-
kenykedett, és ezáltal betekintést nyertem Európa legtöbb országának helyzetébe. 
 Feladatköreim közé tartozott, hogy helyi és nemzetközi konferenciák, szemináriu-
mok, tréningek, kutatások és mediációs feladatok lebonyolítását segítsem. Mindennek 
köszönhetően az írásom elején említett kompetenciák hiánya, amik szakadékot képez-
nek az egyetem és a munkaerőpiac között, mind fejlődni tudtak és ezek birtokában re-
mélhetőleg kétségek és félelem nélkül leszek képes megtalálni a helyem a képzésem/
képzéseim után. 
 Ezúton mondok köszönetet a küldő és fogadó szervezeteknek!

 Ajánlott videó: https://www.youtube.com/watch?v=r3IXhi4Exjs
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