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Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda

Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai 

PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, 
Pécs, 2015. 382. 

Sokéves szakmai kutatás áll az Orsós Anna által szerkesztett kötet hátterében, mely a 
Wlislocki Henrik Szakkollégium gondozásában készült sorozat része. A könyvsorozat 
2015-ben jelent meg nyomtatott és digitális formában. A kötetek az inklúzió alapjait, a 
cigány diákok oktatásának kérdéseit, a cigány nyelvhasználatot, a nevelésszociológia 
alapkérdéseit, valamint a szakkollégium tagjainak kutatásait dolgozzák fel. Az egyes 
kötetek – noha a feldolgozott téma alapos kimunkálását tekintve önálló könyvként is 
megállnák helyüket – nemcsak témájukban, hanem megjelenésükben is egységet al-
kotnak. Azonos típusú címlapjuk, a felépítésük egységessége és az alkalmazott tipográ-
fia is erősíti azt az érzését az olvasónak, hogy a kötetek összetartoznak. 
 A Romológia alapjai című kötet célja – hasonlóan a Varga Aranka által szerkesztett 
Nevelésszociológiai alapjai című kötethez, mely a nevelésszociológia alapjaiba vezeti 
be az olvasót – hogy megalapozza az olvasó cigánysággal kapcsolatos ismereteit, bete-
kintést nyújtson kultúrájukba, nyelvünkbe, megismertetve nevelésszociológiai jellem-
zőikkel; ezáltal közelebb hozva az olvasóhoz a cigány életérzést, mentalitást. 
 A fejezetek szerkezetükben is követik a sorozat többi kötetét. Minden fejezet végén 
a szerzők bőséges jegyzetekkel egészítik ki írásaikat. A témával most ismerkedők szá-
mára a gazdag bibliográfia kiindulópontot ad a témában való elmélyüléshez. 
 A kötet előszavát Forray R. Katalin írta. Röviden ismerteti a könyv tartalmát, de kiegé-
szíti egy rendkívül fontos tényezővel: a cigányság kultúrájából adódó időszemlélet ismer-
tetésével, mely gyakran forrása az iskola és a cigány családok közötti konfliktusnak. 
 Kállai Ernő kronológiai sorrendben mutatja be a cigányság vándorlását az indiai 
szubkontinenstől egészen a mai Angliáig. A vándorlások következményeként az egyes 
országokban különböző cigány népcsoportok alakultak ki, így az olvasónak lehetősége 
van párhuzamot felfedezni az európai és hazai történések között. Magyarország vonat-
kozásában olvasmányos módon ismerteti azt a folyamatot, ami a cigányság mai hár-
mas tagozódásához vezetett. A tanulmány külön érdeme, hogy azt is ismerteti, hogyan 
tekintett a cigányokra hazánkban a többségi társadalom az egyes korszakokban: lete-
lepítendő nomádokból hogyan és miért váltak „szociális problémává”.1 Érdekes elem-
zést mutat be a szerző arról, hogy milyen kép alakult ki a mai társadalomban a cigá-
nyokról, és azt hogyan képes alakítani a média. 

 Doktoranda, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori 
Iskola 
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 Dupcsik Csaba saját bevallása szerint írását gondolatébresztő tanulmánynak szánja. 
Vázolja a cigányság történetét meghatározó korszakokat és az azokban megjelenő ci-
gányságot érintő politikai törekvéseket. A téma tárgyalásában követi az időrendet, így 
ez a tanulmány beilleszthető a Kállai Ernő által felépített keretbe. Dupcsik közérthető 
formában magyarázza el a cigányképek alakulását – kívülállók, kiszorítottak, kitaszítot-
tak – gazdag forrásismertetéssel segíti az olvasót a saját cigányképének kialakításában 
és teszi élvezetes olvasmánnyá a tanulmányt. 
 Cserti Csapó Tibor a cigányság kutatásával kapcsolatos problémafelvető írásában a 
Dupcsik Csaba által ismertetett cigánytipológia kialakulásának szociológiai hátterét és 
a hozzá kapcsolódó kutatásokat mutatja be. A kutatások meghatározó kérdését teszi 
fel „Ki a cigány?”.2 A XVIII században a cigányösszeírásoknál a külső jegyeket vették fi-
gyelembe. Az 1993-ban végzett összeírásnál a kérdezőbiztosok döntöttek a megkérde-
zettek hovatartozásáról, később a környezet ítélete volt a mértékadó. A különböző ku-
tatási adatokat nagy körültekintéssel kezelni, mert az egyes felmérések eltérő mód-
szertannal készültek, az adatfelvételek során nem minden esetben kérdeztek rá ugyan-
azokra a jellemzőkre. Így az adatgyűjtés és adatelemzés eredményei nehezen vagy 
egyáltalán nem hasonlíthatók össze. A demográfiai és területi megközelítést, az iskolá-
zottságra és a foglalkoztatottságra vonatkozó kutatásokat részletesen, közérthető 
módon tárja az olvasó elé. 
 E három tanulmányból átfogó képet kapunk, hogy napjainkban ki tekinthető ci-
gánynak, milyen jellemzőkkel bírnak a romungrók, az oláh cigányok és a beás cigányok, 
hogyan boldogultak a társadalomban a történelem során. 
 Szalai Andrea tanulmányában szociolingvisztikai helyzetképet vázol fel. A magyar-
országi cigány közösség a nyelvhasználatot tekintve heterogén közösség, három nagy 
közösség elkülönítése lehetséges a beszélt nyelv alapján. A cigány nyelveknek (romani, 
beás) számos dialektusa létezik, Matras és Szalay kutatása alapján az ismert dialektu-
sok köre bővült, melyek mindegyike őshonosnak tekinthető. Az olvasót segíti a cigány 
nyelvek eligazodásában a részletesen kidolgozott ág-diagram is. A dialektusokról Laka-
tos Szilvia ad részletes áttekintést írásában. Mára már a cigányság nagy része magyar 
egynyelvűvé vált, vagy teljes nyelvcsere történt. Szalai részletesen ismerteti a cigány 
gyermekek nyelvi szocializációját; nem a nyelvi szocializáció hiányában, hanem az elté-
rő stratégiában keresendők a cigány tanulók iskolai nyelvhasználati problémái. A mese-
mondás és az átokhasználat kapcsán egy sajátos világba engedi az olvasót betekinteni. 
A mesemondás csak a férfiak szórakozása, mely egyben formális esemény is. A mese-
mondásban és az előadás körülményeiben megnyilvánul a cigány kultúrára jellemző 
férfiak iránti tisztelet, a női-férfi szerepek felosztása. A formális jelleget hangsúlyozzák 
a beszéd közbeni áldáskérések és átkok is. A tanulmány olvasói befogadását nehezíti az 
idegen szakkifejezések gyakori használata. 
 Orsós Anna kutatási területe a szociolingvisztika, a kisebbségi nyelvhasználat és 
nyelvoktatás, középpontjában pedig a beás nyelv áll. Munkásságában nagy hangsúlyt 
fektet a beás nyelv fennmaradásának és az írásbeliség kialakulásának elősegítésére. En-
nek érdekében vizsgálta a magyarországi beások nyelvhasználati szokásait, feltárta a 
beás nyelv megőrzésének lehetőségeit. 2009-ben elkészítette az első beás nyelvtanköny-
vet, 2011-ben Déri Ildikóval az első digitális beás nyelvoktató programot. A romológia 
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alapjai c. kötetben megjelent írásában a beás közösségek nyelvhasználatát mutatja be 
saját kutatási eredményeit felhasználva. A beásokról és az általuk használt nyelvi változa-
tokról jelenleg kevés információ áll rendelkezésre. A beás szó jelenthet bányászt, más 
értelmezés szerint teknőst, de napjainkban már csak a beás származású férfit értik alatta. 
A beások által beszélt nyelv kutatása újkeletű, feltérképezték jelenlegi állapotát, vizsgál-
ták szociolingvisztikai szempontból. A beások írásbelisége is csupán 20 éve létezik, mely 
szótárak és nyelvkönyvek megjelenésével kezdődött. Mára a beás nyelv használati színte-
rei egyre inkább csökkennek, ezért is fontosak az írásos emlékek. A szerző ismerteti azt a 
jogi hátteret és nyelvhasználati lehetőségeket a köznevelési intézményekben, amelyek 
nemcsak a beás, hanem a többi cigány dialektus eltűnéséhez vezethetnek. 
 Lakatos Szilvia ugyanezen gondolatmenet mentén a romani nyelv fejlődési szaka-
szait, a kialakult dialektusokat, az írásbeliség kialakulását és jelenlegi helyzetét mutatja 
be. A romani nyelvre a vándorlások alatt hatottak más népek nyelvei is. Hazánkban az 
un. konzervatív romani nyelvet értjük a cigány nyelv alatt. A romani nyelv dialektusairól 
készített összefoglalás jól kiegészíti Szalai Andrea írását. A nyelvjárások a nevüket a 
nemzetségekről és az általuk gyakorolt szakmákról kapták, a legelterjedtebb a lovári 
dialektus, melyből államilag elismert nyelvvizsga is tehető. 
 A két cigány nyelvet kutató szerző – Orsós Anna és Lakatos Szilvia – azonos temati-
kai mentén készült tanulmánya arra készteti az olvasót, hogy a két nyelvről szerzett 
információit egymással összevesse, párhuzamokat és különbségeket fedezzen fel. 
Meghatározó mindegyik dialektus esetében a gyermekek iskolai sikerességére hatással 
lévő anya-gyermek kommunikáció. 
 Hajdú Tamás, Kertesi Gábor és Kézdi Gábor írása pótolja a könyv előző fejezetének 
olvasása közben fellépő hiányérzetét az olvasónak. Addig csak a kutatások célját és 
megállapításait közölték a szerzők, a szerzőhármas viszont egy konkrét kutatást vezet 
végig, melyből az olvasó részletes képet kap a roma középiskolás fiatalok helyzetéről. 
Ez a tanulmány az első, amely egy országosan reprezentatív mintán mutatja be a roma 
tanulók középiskolai pályafutását. Két kér-
déskörre helyezik a szerzők a hangsúlyt: isko-
lai lemorzsolódás okai és a felsőoktatásban 
való továbbtanulás esélyei. Az elemzést a 
részletes magyarázat mellett a diagramok 
teszik szemléletessé. 
 Zolnay János szintén a roma diákok köz-
oktatásbeli esélyeit taglalja, de nem kutatási 
eredmények alapján, hanem társadalompoli-
tikai és közoktatás-politikai szempontokat 
emeli ki. Az egyes jelenségeket számadatok-
kal is alátámasztja, amelyek megdöbbentő 
tárgyilagossággal tárják fel a politikai dönté-
sek hatását a roma iskoláskorú társadalomra 
nézve. 
 Fórika László, Török Tamás és Magicz 
András írásukban számba veszik a nemzeti-
séggel kapcsolatos törvényeket, szervezete-
ket, melyek biztosítják a kisebbségek jogi vé-
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delmét és képviseletét. Ez az írás nemcsak a romológiával foglalkozók számára lehet 
hasznos, hanem mindazoknak, akik szeretnének eligazodnia a jogszabályok és az ér-
dekvédelmi szervezetek bonyolult rendszerében. Az írás kiemelkedő jellemzője, hogy 
közérthetően, jogi fordulatokból és jogszabályi idézetek nélkül magyarázza a témával 
kapcsolatos fogalmakat, törvényi változásokat. A jogszabályi változásokat és ismerte-
téseket a szerzők a megjelenő társadalmi probléma és az arra adott jogszabályi válasz 
időrendjére fűzték fel, amely könnyen olvashatóvá és értelmezhetővé teszi a tanul-
mányt az olvasó számára. Érdekes adalékul szolgálnak ehhez a tanulmány jogalkotás 
„kulisszatitkait” bemutató részei. 
 Szuhay Péter a cigány csoportok kultúráját mutatja be. Felteszi az alapvető kérdést: 
„De mi van a cigány néprajzzal?”,3 melyre rögtön meg is adja a választ: a cigány néprajz 
egy „tudományos konstrukció”,4 amely csak lokálisan képes megjelenni a cigány közös-
ségekben. Bemutatja az etnográfiai kutatásokat, melyek a cigány csoportok közti kü-
lönbségeket tárják fel, leírásokat a cigányok körében elterjedt foglalkozásokról, a cigá-
nyok zenéjének és táncainak jellemzőit. Az utóbbi évtizedben pedig a cigány mesék, 
hiedelmek és törvényeik feltárása került a figyelem középpontjába. Szót ejt a cigány 
közösségek antropológiai kutatásáról is. A tanulmány fontos végkövetkeztetése, hogy 
a cigány kultúra tanítható, ezáltal megőrizhető. 
 Beck Zoltán megkísérli definiálni a cigány irodalmat a fogalomtörténeten keresztül. 
Ezt az eszmefuttatást korabeli levelezésekből (József főherceg levelei) és a témát kuta-
tók (Thewrewk Emil, Szuhay Péter, Csengey Dénes) írásaiból vett idézetekkel színesíti. 
A tanulmányban azokat a monográfiákat ismerteti, amelyek illeszkednek a ma folyó 
diskurzusokhoz, illetve meghatározzák a szövegkánont. A bemutatást alátámasztó 
idézetek nemcsak szemléltetik a leírtakat, hanem egyben gondolatébresztő hatással is 
vannak az olvasóra. A cigány képzőművészetet szintén korabeli dokumentumokból vett 
idézetekkel mutatják be a tárlatok összeállításának szempontjait. Sajnos kevés szó esik 
magukról a képzőművészeti és irodalmi alkotásokról illetve hiányérzet támad néhány 
képzőművészeti alkotás képszerű bemutatása nélkül. Ezt az írást egyfajta kiindulópont-
ként tekintheti az, aki a témával részletesen kíván foglalkozni. 
A kötetben több tanulmány is vissza-visszatér a cigányság történetére, ez mégsem töri 
meg az olvasó gondolatmenetét, hanem hasznos információkkal egészíti ki az ismere-
teket. Ugyanezt a hatást érik el a szerzők azzal, hogy a történeti kifejtéseknél mindegyi-
kük a diakron bemutatáshoz igazodik. Noha különböző szerzők tollából születtek a ta-
nulmányok ezekkel az átfonódásokkal elérték, hogy az olvasó számára egy összefüggő 
egészet alkossanak. A kötet minden tanulmánya egyre közelebb viszi az olvasót a ci-
gányság életszemléletének, kultúrájának és nyelvének megismeréséhez. 
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