
05
 M

áj
us



E lapszámunk szerzői:

WHS
Bundity Tilia, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-néprajz 
Jakab Natália, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-történelem 
Csehi József egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia 
TEREP
Kalányos István, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-német 
Bundity Tilla, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-néprajz 
Plazzeriano Gábor, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-kommunikáció 
Nagy Barnabás, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК romológia-angol 
OTDK
Oláh Istvánné, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК DLK romológia 
Óvári Heléna, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК DLK romológia 
Óvári Vendel, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК DLK romológia 
RIPORT
Mitrovics Zoltán, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК szociális munkás 
HATÁROK NÉLKÜL
Szekeres Róbert, egyetemi hallgató, РТЕ ВТК angol-német

Impresszum
Kiadja а РТЕ ВТК Neveléstudományi Intézet Romológia Tanszéke
Felelős kiadó: Forray R. Katalin В Szerkesztő: Beck Zoltán В Tördelő szerkesztő: Macrobi В Arculat: 
Plazzeriano Gábor-Macrobi В Nyomdai munkák: Bornus Nyomda, Pécs

ISSN 1589-2041

A szerkesztőség címe: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D329 
http://tki.pte.hu/

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat rövidítve, szerkesztve közölje. 
A cikkek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.

http://tki.pte.hu/


J i.- 'íj иг  ■]

7 Tisztújítás

8 M egm utattuk volna magunkat

9 Szubjektív

10 Joo  szfátijészk -  Tu о prisjépj?

18 Születés körüli szokások és hiede m ek...

27 Hegymenetben -  ki a völgyből, a Völgységbér

30 Visiting Dutch Roma as a spy

30 Holland cigányoknál kémkedtem

36 ' Élettöredékek -  Három cigány család életéből

37 A  magyar sajtó cigányképe

38 Tu sjé fel vigá jésty?Te milyen származású vagy?
SlSiÉIÉ . . - 6 v

39 „A  tanulás érték"
- - ■ ■ V ■ - Ш ■ , i

42 „Élvezem a kétlaki életet"

46 Határok nélkül



Szakkollégium

Bundity Tilia

Tényleg a miénk
Van ez a Wlislocki Henrik Szakkollégium. Régen működött ugyan, de va- 
lahogy abbamaradt. De ha már létezik, nem kellene hagyni. Ott van az a 
szoba, ami nevében a szakkolihoz tartozik, de most tényleg a miénk lenne. 
Aztán lennének programok, tudományos tevékenység, meg minden.

E szavakkal keresett meg engem -  és a 
többieket is -  demonstrátorunk, Jakab 
Nati, 2004 novembere tájékán. Az ötle
tet persze örömmel fogadtuk, hiszen a 
Romológia Tanszéknek igazán szüksége 
volt már valamire, ami megmozgatja, ösz- 
szefogja a hallgatókat. El is kezdte szőni 
mindenki a maga világmegváltó terveit: 
mennyi mindenre lesz alkalmas ez az új/ 
felújított társulás.

Az alakuló gyűlésen ki-ki előadhatta a 
saját javaslatát, szerinte mivel foglalkoz
zon a szakkollégium. Szó esett arról, hogy 
szükség lenne tanórán kívüli cigány nyelv- 
oktatásra, internetes jelenlétre, könyvtár
ra, folyóiratra (a kezében tartja az Olvasó), 
egymást segítő tudományos műhelyre, fo
telre, szakestre, teaházra, filmklubra. Kije
löltük mindegyik terület felelősét, felada
tokat, határidőket kaptunk és szabtunk, 
szóval teljes gőzzel megindult a munka.

A  szakkollégium első, saját szervezé
sű programja, nyilvános bemutatkozása 
a február 15-i filmvetítés volt. A havonta 
jelentkező klubesten olyan filmek leját
szását tervezzük, amelyek a cigánysággal, 
vagy valamely hátrányos helyzetű cso
porttal, előítéletességgel, rasszizmussal 
foglalkoznak. Nem törekszünk arra, hogy 
feltétlenül ismeretlen filmeket mutassunk

be, vagy olyanokat, amelyek direkt módon 
használják a jelzett témákat (tehát nem a 
Schindler listájáról és társairól van szó el
sősorban) -  tervünk, hogy a talán már jól 
ismert filmeket új aspektusból világítsuk 
meg. Ha egy egyetemen járó-kelő fiatal a 
filmklub plakátjába botlik, rajta akármi
lyen filmcímmel, gondolkozzon el: Vajon a 
Romológia Tanszék miért tartotta fontos
nak ezt a filmet? Vagy csak végigpörgeti 
magában az egyes jeleneteket, keresve a 
választ saját kérdésére, vagy el is jön a ki
írt időpontban a D 323-as terembe, hogy 
romológus szemmel nézze végig velünk 
együtt. Nem az a cél tehát, hogy filmnéző 
társaink a mozi után fátyolos szemekkel 
öleljenek keblükre minden útjukba akadó 
cigány, zsidó, vagy akár afro-amerikai szár
mazású embert, hanem csupán az, hogy 
egy új olvasatot adjon az aktuális filmhez.

Erre a bizonyos első vetítésre a Blöff 
(Snatch, 2000) című filmet választottuk, 
amelyben a Brad Pitt által alakított ír 
traveller cigány csak egy a sok furcsa, poé
nos figura közül. Aki velünk nézte -  és ne
vette -  végig azt a másfél órát, vagy csak 
elgondolkodott a plakát előtt, talán úgy 
látta a filmet, ahogy mi szerettük volna 
láttatni.
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AZ ELSŐ RANDEVÚ

Ez a filmklub tipikus első alkalom volt: 
nem tudtuk, hogyan férjünk el a sok asz
taltól, amelyek félretolva is tetemes helyet 
foglaltak; a technika beüzemelése is prob
lémát okozott; csak két kicsi hangszórónk 
volt, amely erőteljesebb hangoknál bere- 
zonált; későn kaptunk észbe, hogy színes 
falra nem lehet vetíteni, és az istennek

sem találtunk lepedőt (végül is az írásvetí
tő apró vásznát voltunk kénytelenek hasz
nálni). Mindezek ellenére kétlem, hogy 
bárki rossz szájízzel távozott volna, fgy volt 
jó, ahogy volt. A következő alkalom még 
jobban fog sikerülni. Film akkor is lesz, ba
kik már nem. й
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Szakkollégium

Jakab Natália

Újra
Ismerős az élmény: Ctrl-Alt-Del. És a számítógép újraindul. A Wlislocki 
Henrik Szakkollégium az idei tanévben megújulásra szánta el ma
gát -  új tagság, új vezetőség: új, minden eddiginél szélesebb prog
ramkínálat. Úgy tűnik, mindez a lefagyás veszélye nélkül.

A Wlislocki Henrik Szakkollégium újra
indult, hála Varga Aranka Tanárnőnek és 
a lelkes kis csapatnak (Kalányos István, 
Szekeres Róbert, Bundity Tilla, Boros Juli, 
Mitrovics Zoli, Jakab Natália Orsós Zsuzsi 
és a többiek), akik magukra vállalták, hogy 
a még gyerekcipőben járó kezdeménye
zést komolyabb vizekre tereljék.

Az elmúlt két hónapban több találko
zóra is sor került, tartottunk filmvetítést, 
ahol a Blöff és a Nyócker című filmet néz
tük meg, működik a teaház.

Szeretnénk, ha minél több olyan fiatal 
csatlakozna hozzánk, aki érdeklődik a ci
gányság kutatása iránt.

Programjainkat kéthetente szervezzük, 
ahol filmklub és teaház váltja egymást.

Legutóbbi programunkra március 16- 
án került sor, amikor a Nyócker című fil
met néztük meg. Beszélgetőpartnerünk 
Orsós László Jakab volt, a film egyik forga
tókönyvírója, akitől a film után kérdezhet
tünk. Mondhatom, hogy az este nagyon 
jól sikerült.

Mikor a kezetekben tartjátok az újsá
got, a szakkollégiumi szoba is új színt kap. 
Remélhetőleg kellemesebb, barátságos 
környezetben tölthetjük el itt időnket, ír
hatjuk meg dolgozatainkat. $
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Mit nyújt 
a szakkollégium?

гз* Szakkollégiumi szoba használata 
(gépek, internet)

Publikációs lehetőség 
?=* A szakkollégium könyvtárának 
használata
53* Színes kulturális programok 
;=£* Nyelvtanulási lehetőség 
53* Kellemes hangulat (tea, kávé, 
zene)

Ami a mi feladatunk!
гз* Rendszeres részvétel a progra 
mokon
53* Az aktuális szakkollégiumi mun
kában való részvétel 
53* Tudományos munka 
-s* A Romológia Tanszéken folyó 
kutatómunkában való részvétel

Várunk minden érdeklődőt, aki szíve
sen dolgozna együtt egy jó csapatban!
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Szakkollégium

Jakab Natália

Tisztújítás
A Wlislocki HenrikSzakkollégium tisztújító 
gyűlésére április 5-én, kedden került sor.

Fő feladatunk a tisztségek megszava
zása, valamint a működési szabályzat el
fogadása volt. A működési szabályzatban 
módosítás történt. Pártoló tag ezentúl az 
lehet, aki szívesen részt vesz a szakkollégi
um munkájában, de valamilyen kitételnek 
nem felel meg (nem hallgatója az egyete
münknek, nem nappalis, tanár, etc.).

A közgyűlés Varga Arankát egyhangúlag 
szavazta meg a szakkollégium tanárának.

A következőkben jegyzőt, valamit a 
kollégiumi tanács tagjait választottuk 
meg. A jegyző Orsós Julianna lett, akit a 
közgyűlés egyhangúlag megszavazott. A 
Tanács tagjai: Bundity Tilla, Jakab Natália, 
Szekeres Róbert, Szilágyi Julianna.

Felkértük a jelenlévők közül azokat, akik 
nem lehetnek tagjai szakkollégiumunknak, 
hogy pártoló tagként segítsék a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium munkáját. A felké
rést mindenki elfogadta. Bíró Boglárka ezt 
követően ismertette, hogyan lehet a szak- 
kollégiumon belül kurzust meghirdetni. 
Utolsó napirendi pontként a szakkollégiu
mi felvételi eljárásról esett szó, ám döntés 
csak a következő szakkollégiumi gyűlésen 
várható. П
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Szakkollégium

Bundity Tilia

Megmutattuk volna magunkat
Nem csak a filmklub, hanem a teaház elnevezésű szakkollégiumi szervezésű 
sokadalom is útjára indult az elmúlt időszakban. Szintén fontos reprezen
tatív eseménynek készült, amely a vetítésekkel ellentétben nem a szórako
zást tűzte ki célul, hanem a romológia tárgykörén belüli ismeretszerzést.

Természetesen most sem kizárólag 
a Tanszék hallgatóit vagy a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium tagjait vártuk 
szívesen, az egyetem számos pont
ján elhelyezett plakátokról bárki tá
jékozódhatott tervünkről.

Úgy beszéltük meg az alaku
ló gyűlésen, hogy még mielőtt „a 
lovak közé csapnánk”, egy olyan 
teaházat kellene szervezni, ahol az 
érdeklődők megtudhatnák, mit 
takar valójában a Wlislocki Henrik 
Szakkollégium, kérdéseket tehet
nek fel nekünk, s így, beszélgetve 
rajzolódnának ki azok a részterületek a ci
gánysággal foglalkozó tudományon belül, 
amelyekkel a félév során érdemes lenne 
foglalkozni.

Úgy terveztük, hogy ez az alkalom le
hetőséget teremtene a nem romológia 
szakosoknak, hogy jobban megismerjenek 
minket. Sokan itt az egyetemen ugyan
is még a romológia szó jelentésével sin
csenek tisztában, az ókori Rómával, vagy 
éppen a Romániával foglalkozó tudomány 
elnevezésének hiszik. Sokan itt az egyete
men kételkednek a romológia létjogosult
ságában: „Mit lehet a cigányokról annyit 
tanulni?!" -  kérdezték már tőlem többen. 
Sokan itt az egyetemen nem tudják, mi

értelme van nem-cigány származásúak
nak e szakra járni. Sokan itt az egyetemen 
azt gondolják, hogy egy mosolyért kapjuk 
a vizsgán a jegyeket, aztán pedig a diplo
mát. És végül sokan itt az egyetemen saj
nos nem tudnak három mondatnál töb
bet a cigányságról.

Mindezek tisztázásában segítettünk 
volna, de sajnos március elsején este hat
kor a Romológia Tanszék tanárai és hall
gatói hiába várták az érdeklődőket. Senki 
nem akarta hiányos ismereteit kibővíteni, 
téves elképzeléseit helyretenni. Talán a 
teaházat hirdető plakát nem volt egyértel
mű. Talán az időpont nem volt megfelelő. 
Talán... nem kellene ezen gondolkodni, й
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Szakkollégium

A szerző egyetemünk egyik kárpátaljai hallgatója. Arra tesz kísérletet írásában, hogy értelmezze a
különböző kultúrák közötti átjárhatóság lehetőségeit -  egy erősen személyes nézőpontból.

Szubjektív
Mielőtt belekezdenék a számomra kimeríthetetlen témába, engedjétek meg, hogy 
néhány bevezető mondattal próbálkozzam. Talán kevesen tudják, vagy gondolkoznak 
el azon, mit is jelent a romológia. Milyen személyes élményt, tapasztalatot jelent a 
romológia? Elegendő, ha azt mondom, hogy romológia szakos hallgató vagyok? Vagy az, 
hogy bírom a romákat, cigányokat? Egyáltalán nem, hisz ezzel még semmi okos dolgot 
nem mondtam. Bármelyikünk lehet romológia szakos hallgató (aki felvételt nyer) vagy 
érdeke fűződhet a romológia szakhoz, de nem biztos, hogy ez már közelebb hozott min
ket az igazi értékeléshez. Nem akarok most igaz vagy hamis dolgokról fecsegni, inkább 
belevágok a sűrűjébe, félretéve mindenféle ítélkezést.

Sokáig gondolkoztam, hogyan is mutassam be saját kultúrámat, s mihez viszonyítsam 
ezt a kultúrát. A kultúra egy nép tulajdonsága lenne? Rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb 
a megoldás, mint korábban mertem gondolni. Saját nyitottságom sok kaput nyitott fe
lém. Ehhez szükséges volt megváltoznom, átalakulnom, a korábbi mindennapi nézete
imtől megválnom. Fontos volt, hogy a cigány vagy roma szavakat értéknek tekintsem 
nemcsak nyelvi, de kulturális, vagy éppen szimplán emberi vonatkozásban is.

Az első személyes találkozásom cigányokkal, rendkívül furcsa volt. Hogy miért? Mert 
a mi kis agyunkba gyermekkorunk óta külső meghatározóként rassz jegyeket, rassz ké
peket fúrtak. A  sintérek -  a főleg cigány származásúak egyik hivatalos munkája volt ez 
Kárpátalján -  utcán kóborló kutyákra vadásztak. A beékelődött tisztes távolság érzetét 
gyermekként egyszerűbb volt a „ne bántsd", vagy „nem szabad" kategóriái közé sorolni, 
hisz a szülők erősen tiltották a velük való bármilyen jellegű érintkezést. Szüléimét ezért 
nem hibáztatom, hisz őket is a cigányok „kerülésére" nevelték. Egyébként is a szüleim
nek sokat köszönhetek, mert nagyon sok szeretettel vettek körül.

Sikerült 20 éves koromban öntudatra ébrednem. Mindez -  sok minden más mellett 
-  a rendszerváltásnak volt köszönhető, amikor végre szabadon járhattunk templomba.
Egy vallási közösségben 1996 tavaszán találkoztam először cigányokkal. Nagyon hamar 
megszerettük őket, mert sok fényt hoztak a közösségünkbe. A korábbi világnézetem rö
vid időn belül megváltozott, és valami megfoghatatlan emberi értékrendbe ment át. És 
megtörtént az első csoda: amikor a cigánytáborhoz értem (cigánytelep, ahol csak cigá
nyok élnek) -  nem dobtak meg sem kővel, sem paradicsommal, hogy meggyalázzanak, 
vagy úgy bánjanak velünk, mint jelen esetben, mi, gádzsók velük teszzük. Egyszerűen, és 
függetlenül attól, hogy vallásosak-e vagy sem, befogadtak otthonukba. Mindenki neve
tett, mosolygott, tisztelettel és megbecsüléssel fordultak felénk.

Csehi József
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Kalányos István

Jo o szfátijészk -  Tu о 
prisjépj?

Nyelvmentés az oktatásban 
-  A beás cigány nyelv általános 
iskolai oktatásának helyzete

A dolgozat célja, hogy átfogó 
képet nyújtson a beás cigány 
nyelv általános iskolai oktatásé' 
nak helyzetéről. Ennek érdekében 
ismerteti azt a jogi hátteret, ami 
alapján a nemzetiségi nyelvek és 
a cigány nyelvek oktatása teret 
kap a magyar oktatási rendszer
ben, valamint bemutatja azokat 
a nehézségeket, amikkel a beás 
cigány nyelvet tanítók a törvé
nyek hiányosságai, a nyelv státusza 
és a taneszközök hiánya miatt a 
nyelvtanítás során szembesülnek.

WHS 05 2005. Május

A kutatott vagy a bemutatott területen 
viszonylag kevés szakirodalom található, 
így a nyelv tanításának körülményeiről 
szóló rész főleg azokat a tanítási tapaszta
lataimat tartalmazzák, melyeket a Darányi 
Általános Iskola nemzetiségi nyelvokta
tási programjának keretein belül dolgoz
va szereztem az elmúlt két tanév során. 
Mindezek mellett a diákok körében vég
zett kutatás eredményeivel szemléltetem, 
hogy a beás nyelv iskolai keretek közötti 
oktatásának mennyire fontos presztízs
emelő szerepe van, mely ennél az erősen 
asszimilálódó nyelvnél különösen fontos a 
nyelvmentés szempontjából.

A törvény adta jogok

A Magyar Köztáraság 1949. évi XX. törvény 
XII. fejezetének 68. § 2. bekezdése az első 
olyan máig érvényben lévő törvény, amely 
védelemben részesíti a nemzeti és etnikai 
kisebbségeket, és többek közt biztosítja sa
ját kultúrájuk ápolását, anyanyelvűk hasz-
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nálatát és az anyanyelvű oktatáshoz való 
jogukat. Hasonlóképpen fogalmaz erről a 
gyerekek jogainak oldaláról megközelített 
törvény az 1989-ben elfogadott nemzet
közi egyezmény a gyermek jogairól, mely
nek a 30. cikkében ez áll:

„Azokban az államokban, amelyek
ben nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebb
ségek, illetőleg őslakosságból származó 
személyek léteznek, az őslakossághoz 
vagy az említett kisebbséghez tarto
zó gyermek nem fosztható meg attól 
a jogától, hogy saját kulturális életét 
élje, vallását vallja és gyakorolja, illető
leg csoportjának többi tagjával együtt 
saját nyelvét használja.” (Nemzetközi 
egyezmény a gyermek jogairól, 30. cikk 
1989)

A rendszerváltás után, a demokrá
cia jegyében született meg az 1993. évi a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló LXXVII. törvény, melynek a 3. fejeze

tében a kisebbségek közösségi jogai között 
szerepel a nemzeti és etnikai kisebbségek
hez tartozók anyanyelvű, vagy anyanyelvi 
(anyanyelven és magyar nyelven történő) 
óvodai neveléséhez, anyanyelvűk, törté
nelmük, kultúrájuk, hagyományaik meg
ismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, 
azok továbbadásához való joguk, vala
mint, hogy részt vehetnek az anyanyelvű 
oktatásban és művelődésben.

Ugyanez a fejezet szól a nemzeti és et
nikai kisebbségek országos önkormány
zatának, a megfelelő hatáskörrel és ille
tékességgel rendelkező állami szervekkel 
való együttműködéséről, melynek célja a 
kisebbségek alsó-, közép- és felsőfokú kis- 
sebbségi oktatásának szakmai ellenőrzése, 
a kisebbségi oktatás törzsanyagának kiala
kítása -  a felsőoktatás kivételével. Ebben 
az együttműködési rendszerben az érin
tett országos önkormányzatot egyetértési 
jog illeti meg.

Ugyanezen törvény VI. fejezetének 42. 
paragrafusa azért különösen fontos a beás
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cigány nyelv iskolai tanítása szempont
jából, mert ez a törvény ismeri el először 
a beás nyelvet önálló nyelvnek a romani 
mellett. E törvény értelmében ugyanis ki
sebbségek által használt nyelvnek számít 
„a bolgár, a cigány (romani, illetve beás), a 
görög, a horvát, a lengyel, a német, az ör
mény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, 
a szlovén és az ukrán nyelv." (A nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993/ 
LXXVII. törvény VI. Fejezet 42 §)

E mellett a 43. § 1. bekezdése garantálja 
a magyarországi kisebbségek anyanyelvi 
ill. anyanyelvű oktatásának támogatását 
is a kisebbségi települési önkormányza
tokhoz nem tartozó közoktatási intézmé
nyekben, mivel ezeket a nyelveket közös- 
ség-összetartó tényezőként ismeri el. Az 
ezzel járó többletköltségeket pedig, azo
kon a településeken, melyekben az iskola 
a települési önkormányzatokhoz tartozik, 
-  törvényben meghatározott módon -  az 
állam, illetve a helyi önkormányzat viseli.

A 2. bekezdés biztosítja a kisebbséghez 
tartozó gyermek szülője vagy gondviselője 
döntése alapján, a gyermek anyanyelvű, il
letőleg anyanyelvi (anyanyelven és magyar 
nyelven történő) vagy magyar nyelvű ok
tatásban való részesülését. Ha pedig leg
alább nyolc, azonos kisebbséghez tartozó 
tanuló szülője vagy törvényes képviselője 
kéri, kisebbségi osztály vagy tanulócsoport 
indítása, illetve működtetése kötelező.

A 3. bekezdés biztosítja azt intézményi 
teret (óvoda, iskola, iskolai osztály vagy 
csoport) ,mely a helyi lehetőségek szerint 
a anyanyelvű, illetőleg anyanyelvi oktatás 
történhet.

„Az oktató-nevelő tevékenység 
szerkezetének és tartalmának megha
tározása, valamint e tevékenység ellen
őrzése összhangban kell hogy legyen a 
kisebbségek kulturális autonómiájának 
megfelelő oktatási és művelődési érde
keivel." (A nemzeti és etnikai kisebbsé
gek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Tör
vény, 3. fejezet, 45. § (1))

A 46. § 2. bekezdése a kisebbségek 
anyanyelvű, anyanyelvi oktatásához az 
anyanyelvű pedagógusok képzésének biz
tosításáról szól, melyet állami feladatnak 
kell tekinteni.

Amit a törvények nem biztosítanak

A nemzetiségi és etnikai kisebbségek
hez tartozó tanulóknak tehát elvileg joguk 
van bármely magyarországi alsó-, illetve 
középszintű oktatási intézményben saját 
kultúrájuk, nyelvük, történelmük tanulá
sához, sőt ahhoz is, hogy ezt anyanyelv
ükön tegyék. A nyelvi jogok biztosítása 
mellett azonban szükséges a feltételek 
megteremtése is.

Nyelvtanárképzés

Az állam feladatának tekinti emellett, hogy 
megfelelő szaktanárokat képezzen.

Az 1993-as nemzeti és etnikai kisebbsé
gek jogairól szóló törvény ezt a felvállalást 
tartalmazza is. Gyakorlati megvalósulása 
azonban még késik:. Az első előrelépés 
csupán 2000/2001-es tanévben történt, 
azzal hogy a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán megkezdte
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működését a romológia szak, mely 2004 
óta szorosan együttműködik a PTE Ne
veléstudományi Intézetével. A romológia 
szak tanárképessé vált az akkreditáció 
eredményeként.

Oktatási tartalmak: amiről
a törvények nem szólnak

A törvények arról nem szólnak, hogy 
mik azok az ismeretanyagok, amiket egy 
cigány nemzetiségi programot folytató 
iskolának közvetítenie kell. Nincs egységes 
kerettanterv, a pályakezdő romológus ta
nár tehát semmilyen irányelvet nem tud 
követni, nincs ami alapján a helyi tanter
vet elkészíthesse. A tartalom rögzítése és 
egységessé tétele mellett a heti két köte
lező óra keret a törvény ennek a keretnek 
a blokkosításával mintegy „könnyítést” 
enged meg. így tehát lehetséges az, hogy 
egy iskola egy néhány napos tábor keretei 
közé szoríthatja például a cigány kultúra 
vagy a cigány nyelv oktatását, miközben 
felveszi az államtól az ezért is járó kisebb
ségi fejkvótát, amely az iskola részéről nyil
vánvalóan komolyabb munkát hivatott 
támogatni.

Ezen kívül egy másik nagy hiányosság a 
taneszközrendszer biztosításának hiánya. 
Ez azt jelenti, hogy nincsenek meg azok 
az alapvető taneszközök, amelyek a beás 
nyelv mind óvodai, mind iskolai oktatá
sához elengedhetetlenek. Nincs például 
tankönyv, munkafüzet, vagy más, a beás 
nyelv tanulását segítő játék, hiányoznak az 
alapvető audiovizuális eszközök, de még a 
nyelvtanárok munkáját segítő kézikönyv 
sem létezik. A legnagyobb probléma az,

hogy a hasonló taneszköz-fejlesztési tö
rekvéseket támogató pályázatok szakmai 
koordináció nélkül és kevés pénzből nem 
érnek el hatékony eredményt. így a tanár 
teljesen magára van utalva a nyelvtanítás 
során.

Az identitás, a hátrányos megkülön
böztetés: a nyelv alacsony presztízse

A fentiekben már kiderült, hogy a meg
lévő törvények gyakorlati megvalósításá
nak nehézségei, azaz a feltételek biztosítá
sának hiányosságai megnehezítik a nyelv 
tanítását. A beás nyelv tanításának ne
hézségei azonban nem csupán a szervezés 
szintjén jelentkeznek. A  cigány nyelvekre 
jellemző alacsony presztízs következtében 
maguk a tanulók, sőt a szülők is nehezen 
fogadják el, hogy saját anyanyelvűket nem
csak hogy szabadon használhatják az isko
lában, hanem tanulhatják is azt, sőt, jegyet 
is kapnak rá ugyanúgy, mint bármelyik vi
lágnyelvből. Ahhoz azonban, hogy ennek 
a jelentőségét megértsük, ismernünk kell 
a beás nyelv mai helyzetét.

A magyar társadalmi környezet nem 
segíti a cigányság integrációját, hanem 
gátolja. Ez a közgondolkodás és a gyak
ran felszínre kerülő, nyílt rasszista megy- 
nyilvánulások természetesen hatással 
vannak a cigányság nyelvhasználatára 
is. „Az 1993-as nemzetiségi törvény, 
mely a cigányságot nemzetiségként, 
nemzeti kisebbségként fogadta el, mely 
ellenérzéseket váltott ki a többségi 
társadalom jelentős részénél." (Széke- 
lyi-Örkény-Csepeli 2001/27) Pedig ez
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a törvény nem tett mást, mint végre 
a magyarországi cigányságot is a többi 
nemzetiséggel azonos rangra emelte. 
A közel 600000-es cigányság, a legna
gyobb nemzeti kisebbség ma Magyar- 
országon, így természetesen őket is 
megilletik mindazon jogok, melyeket a 
többi kisebbség esetén nem vitatunk. 
Jelentős politikai lépés volt ez az 1961 
MSZMP határozathoz képest, mely a 
cigányságról mint „szociálisan hátrá
nyos helyzetű csoportról” beszélt. Az 
önálló kultúrához, a nyelvhasználathoz 
való jog erősítheti egy kisebbségi cso
port identitását. A cigány kisebbségi 
önkormányzatok, a rohamosan nö
vekvő számú cigány civil szervezetek a 
cigányság társadalmi elfogadottságát 
segíthetik elő. A hivatalos politika ál
tal nem bevallott, de a társadalomban 
nap mint nap tapasztalható előítéletes
ség viszont nem hogy csökkent volna, 
hanem mind inkább erősödni látszik. 
(Székelyi-Örkény-Csepeli 2001).

Azok a beás emberek, akik otthoni, 
családi és falusi környezetükben minden 
előítélet nélkül használhatják anyanyelvű
ket- hiszen például az írásomban bemuta
tott Darány melletti Istvándiban ma már 
ők alkotják a többséget- kilépve a faluból 
már kénytelenek alkalmazkodni a többsé
gi társadalom elvárásához. Itt már „nem jó 
a beás szó", itt ha valamit el szeretne érni, 
már magyarul kell megszólalnia. Pedig 
minden kisebbségnek joga van anyanyel
vének használatához.

Mindezek alapján tettem fel kérdé
semet 20, a Darányi Körzeti Általános Is-
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kólába járó 6 és 14 év közötti tanulónak: 
érezték-e már életük során, hogy cigány 
származásuk, nyelvük miatt hátrányt 
szenvedtek.

Csak az Istvándiba járó alsó tagozatos 
gyerekek nyilatkoztak egyöntetűen úgy, 
hogy nem, itt a tanulók 98%-a cigány szár
mazású, a darányi felsősök közül viszont 
már öten jelezték, hogy volt részük rossz
indulatú megjegyzésben származásuk 
miatt társaiktól illetve felnőttek részéről 
is. Ez lehetett egy-egy csúfolódás, de elő
fordult az is, hogy beás nyelvhasználatuk 
miatt figyelmeztették őket.

Arra is kíváncsi voltam, hogy a faluban 
élő emberek milyen nemzetiségbe tar
tozónak vallják magukat. Az etnicitás fo
galmát Szalai Andrea alapján (Szalai 1997) 
nem stabil képződményként, hanem a 
csoportközi kapcsolatokban, létrejövő, 
időben és térben is folyamatosan változó 
konstruktumként értelmeztem.

Milyen nemzetiségű vagy

6-14 cigány beás magyar

Beásul
nem
tanulók

7 fő 3 fő -

Beásul
tanulók - 10 fő -

A megkérdezett 20 főből 7 fő nevezte 
magát cigánynak, 13 beásnak. A cigány 
kifejezést két különböző jelentésben hasz
nálták. Egyrészt ezzel a terminussal illették 
az összes cigány csoport tagjait, figyelmen 
kívül hagyva az eltérő nyelvi és kulturális 
különbözőségeket, mintegy összefogla
ló, általánosító értelemben. „ A cigány az
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cigány!" mondta egyikük. „ ha úgy beszél 
mint mi, vagy másként, attól még cigány, 
hiszen látszik rajta", volt a másik válasz. 
Másrészt a saját beás csoportjukat jelölték 
cigány szóval. Amikor rákérdeztem, hogy 
Magyarországon minden cigány egyfor
ma-e , a következő válaszokat kaptam:

-  „Hát vagyunk mi cigányok, meg van
nak a lákátárok, a köszörűsök, meg hát a 
muzsikusok. A muzsikusok gazdagok, a 
lákátárok meg olyanok mint mi, csak a 
beszédjüket nem értem. Mi cigányul be
szélünk." (O. Ágnes, 4. osztály)

-  „Beás származású vagyok és mi beásul 
beszélünk. Az apám köszörűs, az anyám 
beás. De az apám is beásul beszél." (K. Ad
rienn 7. osztály)

Elmondták azt is, hogy ha egymás kö
zött cigányul beszélnek akkor a faluban 
élőre azt mondják bájás, a másféle cigány
ra lákátár, kolompár vagy köszörűs, a ma
gyarokra pedig azt, hogy ungur. Amikor 
valakire azt mondják, hogy om, az azért 
van mert ő nem beás származású. Ezekkel 
a jelölésekkel, a más-más kifejezés hasz
nálatával is kifejezték a közösséghez való 
tartozást, vagy nem tartozást.

A nyelv titok és titkok őrzője

Az eddigiekből is kitűnt, hogy a csalá
don, rokonságon belül a domináns nyelv 
még mindig a beás. Amint azonban a kö
zösség tagjai kilépnek a „társadalmi kör
nyezetbe" anyanyelvűk háttérbe szorul, 
s csak magyarul tudnak kommunikálni, 
hiszen a többségi társadalom társadalom
ban nincs tér az anyanyelv használatához. 
Sem az intézményi, sem a közigazgatási

rendszer „nem beszél" beásul. A boltban, 
az orvosnál, bármilyen hivatalos ügy in
tézésekor csak magyarul értenek, nincse
nek még olyan szakemberek akik értenék 
a beás nyelvet. Egyetlen üdítő színfolt a 
körzet két oktatási intézményében folyó 
beás nyelvoktatás. De ez is csak az önként 
jelentkezőknek biztosítja a nyelvtanulás 
lehetőségét. A beás írásbeliség csak a legfi
atalabb korosztálynál jelentkezik. Jelenleg 
a falu fiataljai közül 56-an vesznek részt 
a nyelvoktatásban, közülük 5-en magyar 
származásúak. Ők már tudnak írni, olvasni 
és olyan feledésbe merült szavak kerülnek 
felszínre melyet a faluban csak 1-2 idős ci
gányember ismer, ha már nem is használja 
A  20 megkérdezett segítőm egyértelműen 
állította, ha valakivel valamilyen bizalmas, 
nem mindenki számára érthető dologról 
szeretne megjegyzést tenni minden eset
ben a beás nyelvet használja. Ez valami
lyen biztonságérzetet ad az itt élőknek, 
hiszen ebben az esetben érezhetik egyér
telmű előnyként azt a tudást, amelynek 
birtokában vannak. Nagyon sokan ezt 
alkalmazzák is egymás között, s ezt nem 
befolyásolja az adott helyszín, a jelenlévők 
nemzetisége.

A másik olyan színtere az életnek, ahol 
csak beásul folyik a társalgás, az a lassan 
sajnos a teljes feledés homályába vesző 
tradíciók ápolásakor történik. Ma már 
csak nagyon ritkán jön össze a nagyobb 
rokonság. Mindenki inkább családi kör
nyezetben tölti az idejét. Egy-egy gyermek 
születése, lakodalom vagy haláleset azért 
mindig összehozza a nagyobb rokonságot, 
ismerősök, barátok körét. Az eszem-iszom 
mellett fontos mindenki számára, hogy
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ilyen alkalmakkor a beás nyelvet használ
ják. így fordul az elő, hogy azok is megszó
lalnak cigányul, akik a hétköznapok világá
ban magyarul beszélnek.

A beás nyelv: önazonos
ság és kommunikáció

Mindezekből látszik, hogy egy olyan 
törekvés, mely a beás nyelvet az oktatás 
rendszerébe szeretné vinni, több oldalról 
is akadályokba ütközik. Mégis azt lehet 
mondani, hogy nagyon fontos szerepe 
van ennek. A beás nyelv általános iskolai 
tanítása ugyanis kettős hivatást teljesít. 
Legfontosabb feladata a beás anyanyelvű 
gyermekek nyelvi jogainak biztosítása, és 
a településenként különböző fokon álló 
nyelvvesztés megállítása, a nyelvőrzés. Az 
előzőekből következően feladata a gyer
mekek identitástudatának erősítése, a ci
gány kultúra közvetítése is.

Második fontos funkciója a nyelvvel 
idegen nyelvként ismerkedő cigány, vagy 
nem cigány gyermekek felé a beás nyelv 
kommunikációs lehetőségeinek és kultú
raközvetítő szerepének felmutatása, és a 
kultúraközi kapcsolatok erősítése.

A Darányi Körzeti Általános Iskolá
ban kidolgozott 
helyi tanterv elvi alapjai

A tanterv az alsó tagozaton nem bont
ja osztályszintekre a követelményeket a 4. 
osztály végére tervezi azokat elérhetőnek. 
Teszi ezt abból a megfontolásból, hogy az 
eltérő nyelvi ismeret szintjén lévő gyerme
keknek más és más a haladási tempója, s
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az osztályszintű követelmények elérése 
inkább gátolná, mint segítené a nyelvi fej
lődést. Az alsó tagozaton a nyelvoktatás 
önkéntes választás alapján történjen, és a 
jelentkezők számától függően -  különö
sen kis létszámú iskolákban -  az érdeklő
dők évfolyamától függetlenül, összevont 
csoportban is folyhat, hisz kezdetekben, a 
program indításakor, az alapvető cél a po
zitív érzelmi beállítódás elérése, a motivá
ció, és a nyelvi alapok játékos lerakása.

A felső tagozaton -  figyelembe véve a 
tanulók életkorát, szókincsét és nyelvtani 
tudásszintjét -  már osztályszintre bon
tottak a követelmények, a témakörök és a 
beszédszándékok koncentrikusan bővül
nek, mert feltételezhető, hogy egyes tanu
lók képesek lesznek az alapfokú nyelvvizs
ga követelményeit teljesíteni.

Felső tagozattól a beás nyelvoktatás
sal foglalkozó intézményekben, ha a helyi 
körülmények lehetővé teszik, az osztályok 
a nyelvi lehetőségek választásával csopor
tokra bonthatók, így a beás nyelv választ
ható idegen nyelvként. В
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Mellékletek

Kérdőív

2. Neme:
3. Életkora:
4. Nemzetisége:
5. Beszéled-e a beás nyelvet?
6. Kitől tanultál meg beásul?
7. Szüleid milyen nyelven beszélgettek egy
mással és veled?
8. Ha összejött a rokonság akkor milyen 
nyelven folyt a társalgás?
9. Kisgyermekként hogyan játszottatok és 
közben milyen nyelven beszéltek barátaid
dal?
10. Amikor iskolába kerültél, ott milyen 
nyelven beszélgettetek egymás között és 
„hivatalosan"?
11. A nyelved miatt érezted már azt hogy 
„megszóltak"?
12. Most milyen nyelven beszéltek otthon 
egymás között?
13. A gyerekeidet megtanítod majd beásul, 
miért?
14. Nagyobb összejövetelekkor (születés, 
lakodalom, virrasztás, temetés, etc.) ho
gyan beszélgettek?
15. Ha valakivel nagyon bizalmas dolgot 
szeretnél közölni azt milyen nyelven te
szed?
16. Fontosnak érzed a beás nyelv haszná
latát?

A dolgozat megírásához nyújtott segítsé
gét köszönöm Varga Arankának, Radics 
Józsefnek és Breszkovics Józsefnek.
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Bundity Tilia

Születés körüli szokások és hiedelmek az 
alsószentmártoni beás közösségben

Dolgozatomban az alsószentmártoni beás közösség körében végzett 
gyűjtés eredményeiről szeretnék szólni. A kutatás célja a születés körüli 
szokások és hiedelmek feltérképezése volt, a kérdéseim a terhesség idő
szakára, az otthonszülés körülményeire, a rendellenes szülés eseteire, az 
újszülött gondozására és a keresztelőre vonatkoztak. A múlt gyakorla
ta mellett fontosnak tartottam a jelenbe átörökölt elemek megismeré
sét is, ezért adatközlőim nem csak az idős korosztályból kerültek ki.

A Magyarországon élő három nyelvi szempontok szerint elkülönülő cigány csoport kö
zül a beások csoportja a legkisebb lélekszámú (kb. 50 ezer fő). Anyanyelvűk az archaikus 
román nyelv egy változata. A beások Indiából induló vándorlásuk után Romániában 
telepedtek le (pontosan Olténiában és Munténiában), ahol bányákban dolgoztak (innen 
az elnevezésük is). A többségi társadalom rabszolgaként foglalkoztatta őket, ez a kiéle
zett alárendeltségi viszony volt az oka annak, hogy teljesen elhagyták az indiai eredetű 
cigány nyelvet, nyelvhasználatukban nyoma sem maradt (egyes kutatók szerint azonban 
soha nem is beszélték).

írásos forrás hiányában csak visszaemlékezések alapján derülhetett fény arra, hogy 
mikor érkeztek a beások Magyarországra. Az egyes alcsoportok különböző időben, de 
mindenképpen a XIX. század végén, XX. század elején telepedtek le. Hagyományosan 
famunkákkal foglalkoztak (teknővájás, kanál-, orsókészítés, stb.), ehhez az árterülete
ken honos nyárfa volt a legalkalmasabb fafajta, ezért folyók mentén kerestek szállást és 
vándoroltak jelenlegi lakhelyükre. Ma legnagyobb arányban a Dél-Dunántúlon élnek, 
Somogy, Tolna, Baranya és Zala megyében.

A beások három nyelvi csoportba sorolhatók: az árgyelánok hagyták el legkorábban 
Romániát, ők az archaikus bánáti román dialektust, a ticsánok a nyugat-erdélyi krisán 
nyelvet beszélik. Az Alsószentmártonban és környékén élő muncsánok nyelvjárásának 
eredete máig tisztázatlan. Ők magukat szerb cigányoknak tartják, ezért valószínű, hogy 
a romániai áttelepülés szerb közvetítéssel történt.
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A kutatás helyszíne: 
Alsószentmárton -  Siklóstól né
hány kilométerre lévő település

Az 1130 fős lakosság teljes egészé
ben cigány származású, s ez a tény teszi 
különlegessé, az egész országban szinte 
egyedülállóvá a falut. Az etnikai egynemű
ség kijelentés nem pontos, hiszen a helyi 
pap nem cigány származású, ezen kívül 
pedig vannak olyan nem cigány férfiak 
és nők, akik beházasodtak a faluba. Ők 
azonban azzal, hogy cigány házastársat 
választottak maguknak, és beköltöztek 
Alsószentmárton ba, elfogadva és átvéve 
az ottani életvitelt és normákat, maguk 
is „cigányokká váltak", cigányként kezelik 
őket.

Az etnikai homogenitás sajátos hely
zetet teremt: a beás nyelv megtartása, át
örökítése ma is folyamatos, a faluban egy
más között szinte csak ekként folynak a 
társalgások, a gyerekek pedig ezt a nyelvet 
tanulják meg először. Ilyen körülmények 
között olyan szokások őrződhettek meg, 
amelyek más keretek között talán már el
tűntek volna.

Alsószentmárton eredetileg horvátok/ 
sokacok által lakott település volt, a beások 
pedig a közeli Dráva folyó mellett, az erdő
ben laktak (az előbbiekben említet okok 
miatt). A famunkák iránti egyre csökkenő 
kereslet miatt a beások kénytelenek voltak 
új megélhetési forrást találni: a férfiak a 
falu földjein vállaltak munkát. Idővel, azért, 
hogy ne kelljen naponta akkora távolságot 
megtenni, a munkaadó megengedte, hogy 
egy-egy kunyhót építsenek a földek végé
be. A kunyhókba aztán a férfiak családjaik

kal költöztek be, így megjelentek a faluban 
az állandó cigány lakosok. Egyre emelkedő 
létszámukra a sokacok fokozatos elköltö
zése volt a válasz. A megüresedett házak
ba újabb cigány beköltözők érkeztek, amíg 
a teljes lakosságcsere a hetvenes évekre le 
nem zárult: az erdőben élő összes beás be
költözött, az összes sokac pedig elhagyta 
a falut.

Az alsószentmártoniak katolikus val- 
lásúak, Romániában azonban ortodox 
környezetben éltek, ennek nyomai a mai 
napig fellelhetőek, elsősorban az egyházi 
ünnepek szokásvilágában.

2004. októberében és novemberében 
minden héten legalább egy napot töltöt
tem Alsószentmárton ban. Ennyi látogatás 
nagy mennyiségű anyagot sejtet, de sajnos 
ez közel sincs így, ennek okait azonban e 
dolgozat szűk keretein belül nincs mó
dom kifejteni. Végeredményben közel 20 
embert sikerült megszólaltatnom, főleg 
asszonyokat. Legtöbben a 40-50 évesek, 
de megkérdeztem a húszas, és a hetvenes 
éveiben járókat is, ők milyen szokásokat 
őriznek. *

A teherbeesés előtt: csak az mi
nősült „rendes lánynak", aki 
szűzen került a férjéhez

A magyar paraszti társadalomban a párvá
lasztás elsősorban vagyoni alapon történt, 
a szülők akarata szerint, s a házasulandók
nak nem volt beleszólásuk a döntésbe. A 
szegényebb rétegekben a személyes von
zódás nagyobb hangsúlyt kaphatott, nem 
lévén szó vagyonról, melynek növelésére a 
házasság adott volna alkalmat. A szegény
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ség fokozottan érvényes volt a legtöbb ci
gány csoportra, így a vizsgált közösségre is, 
a pár kiválasztásában itt az érzelmek kap
hatták a főszerepet.

Esküvőre, egyházi szertartásra sok eset
ben a faluba való beköltözés előtt (sőt 
még utána is hosszabb ideig) nem volt 
mód, a pár együvé tartozását összeköltö- 
zésük jelentette. Ennek oka egyrészt, hogy 
a lányok gyakran 12-13 éves korukban „ke
rültek össze" férjükkel, ilyen fiatalon pedig 
nem kaptak volna engedélyt a házasságra, 
másrészt az esküvő magas költségét (a pap 
fizetsége, a lakodalom) nem tudta minden 
család felvállalni.

Csak az minősült „rendes lánynak", 
aki szűzen került a férjéhez (házassággal 
vagy anélkül), s az összeköltözést köve
tő egy évben megszülte első gyermekét. 
Az ide vonatkozó szakirodalom tanúsága 
szerint a legtöbb helyen a közösség igen 
szigorúan ítélte meg az olyan asszonyo
kat, akik a vártnál korábban szültek, vagy 
pedig a gyermekáldás évekig elmaradt. 
Alsószentmártonban nem viszonyultak 
hozzá ilyen elítélendőén, „nem szólták 
meg". A meddőség sem számított akko
ra bűnnek, mint sok más helyen. A kör
nyezete „nem vette a szájára", a férje nem 
hagyta el őt, hanem vagy beletörődtek a 
gyermektelenségbe, vagy magukhoz vet
tek egy vagy több gyermeket, akit aztán 
sajátjukként neveltek.

Legtermészetesebbnek a négy, öt, vagy 
akár több utód vállalását tartották, az egy- 
kézés gyakorlata szinte teljesen hiányzott. 
Fontos volt több gyermek a családban, 
hogy minél több segítség legyen a ház
nál, és hogy „tele legyen a szoba". Az asz-
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szonyoknak harminc éves kor felett nem 
volt illendő szülniük.

A terhesség időszaka: különleges
bánásmódban nem részesülhetett

A fiatalasszony a terhesség tényét „ha
vibajának" elmaradásából, gyakori rosszul- 
léteiből állapította meg. Amint tudomást 
szerzett másállapotáról, elsőként férjével 
közölte, majd anyjával, anyósával. Állapo
tát rejtegetni nem volt szabad semmi szín 
alatt, úgy tartották -  és tartják ma is -, 
hogy ha a nő elköti a hasát, a köldökzsinór 
a baba nyakára tekeredik, ha pedig leta
gadja a terhességet, néma lesz a gyermeke 
és nehezen fog szülni. Különleges bánás
módban nem részesülhetett ezután sem 
az asszony, nem mentesülhetett a munka 
alól: férjéről, családjáról ugyanúgy gondos
kodnia kellett, csak a terhesség legutolsó 
szakaszában mérséklődtek feladatai. Táp
lálkozásában sem történt változás, azon 
felül, hogy tudatosan többet kellett ennie, 
és bizonyos ételekre vonatkozó tilalmakat 
be kellett tartania (Id. alább).

A gyermek egészsége születése pillana
táig bizonytalan, ezért az anyának a váran
dósság ideje alatt egy sor szabályt, tiltást 
kellett figyelembe vennie, hogy saját és 
gyermeke épségét biztosítsa. Az anyának 
tilos bármiben hazudnia, mert a kisbaba 
ez esetben is néma lesz, vakon, vagy nyo
morultul születik, az anya nehezen fog 
szülni. Nem ehet halat az anya, mert az 
is némaságot okoz a gyermeknek. Semmi 
állatot nem csodálhat meg, nem rúghat 
belé, mert olyan formájú lesz a gyermek 
feje, szőrös lesz a teste. Ha az asszony meg
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üti magát, vagy megütik, nem szabad oda
kapnia, mert ugyanazon a helyen folt lesz 
a gyermeken: „Mikor a férjem megütött, 
igy látszott, tiszta kék volt neki a szeme." 
A  kötényébe nem foghat fel gyümölcsöt, 
mert annak formája meglátszik a baba ha
sán vagy karján, „csak kicsibe".

Nemszabadcsúfolódni,mertamitkicsú- 
fol, az megjelenik a babán. „Csufolkodtam 
egy gyerekről, volt egy dudor a fején, itt elöl, 
most nem akarom mutatni. Volt egy dudor 
a fején és csufolkodtam, a kislánnyal vol
tam terhes. Ahogy megszületett a kislány, 
ott volt a dudor a szemöldökén, és kimü- 
tötték. így született."

Alsószentmártonban a mai napig a há
zaknál ravatalozzák fel és virrasztják a ha
lottakat. Úgy tartják, hogy terhes asszony 
nem mehet be abba a szobába, ahol a ha
lott fekszik, mert ha ránéz, sárgasága lesz a 
gyermekének, vagy sápadt lesz. A virrasz
táson azonban részt vehet, de csak úgy, ha 
egy piros szalagot köt a kisujjára.

Nem lophat a nő, mert „én, mikor ter
hes voltam, loptam, és a lányomnak itt a 
kezén, mint ilyen pecsét volt rajta". Nem 
varrhat, mert fájni fog a gyerek füle. Nem 
keresztelheti meg más gyermekét, mert a 
sajátja és a keresztelt gyerek is meghalhat.

A népi hagyomány szerint a terhes 
asszony ellophatja azt az ételt, amit 
megkíván, ez nem számít bűnnek. Ezzel 
szemben a vizsgált közösségben ez a lo
pás ugyanolyan véteknek minősül, mint 
normál esetben, a gyermeken ekkor is 
nyomot hagy. Az újszülött egészségét 
azonban veszélyezteti, ha az anya nem 
kaphatja meg azt az ételt, amit megkíván. 
Környezete éppen ezért folyamatosan fi

gyel a kismamára, s ha az szól, vagy csak 
látják rajta, hogy megkívánt valamilyen 
ételt, azt igyekeznek neki megadni. Ha az 
utcán megérzi valamilyen étel illatát, be 
kell mennie a házhoz, hogy akár csak egy 
falatot kaphasson. Ha látogatóba megy, 
és ott éppen esznek, nem engedhetik el 
őt úgy onnan, hogy ne egyen belőle, ne
hogy később megkívánja. Úgy tartják, ha 
az anya mégsem eszik a megkívánt ételből, 
nagyon rosszul lesz, hány, kiütései kelet
keznek, a kisbaba vakon születik, nem hall, 
vagy „nyomorult", de el is lehet veszíteni 
ilyen módon a magzatot.

A régi falusi társadalmakban, ha az asz- 
szonyok nem akartak gyermeket szülni a 
fogamzásgátlás esetleges volta miatt, leg
többször a terhesség-megszakításhoz vol
tak kénytelenek folyamodni. A kényszer és 
a kétségbeesés különféle módszereket ho
zott létre, ennek tudatában sokszínű be
számolókra voltam felkészülve az idősebb 
asszonyok részéről. Amit azonban minden 
alkalommal válaszként kaptam, sokkal 
megdöbbentőbb volt, mint ha a saját ke
zűleg végzett durva magzatelhajtásokról 
hallottam volna. A harmincas, negyvenes, 
ötvenes, és talán még a hatvanas években 
is a siklósi kórházban ingyen, vagy csekély 
fizetés ellenében végeztek el abortuszt 
beás cigány asszonyokon.

Míg az életveszélyes házi beavatkozá
sok a legtöbb terhes asszonyt elriasztot
ták tervüktől, addig Alsószentmártonban 
a „szakítás" teljesen természetessé vált. 
Az általam megkérdezett, a fent említett 
időszakban szülőképes korú asszonyok 
mindegyikén legalább egy alkalommal 
hajtottak végre abortuszt. Az okok külön
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bözőek: volt, akinek újabb terhessége túl 
hamar jött előző szülése óta, volt, aki nem 
szeretett volna több gyereket világra hoz
ni, és volt, aki nem tudta volna vállalni az 
anyaságot sok munkája miatt.

E működő rendszer mellett nem fejlőd
tek ki alternatív módszerek, bár akadtak 
olyan nők, akik szégyelltek orvoshoz men
ni, ezért maguk próbálták elvégezni a mű
veletet: „Volt olyan, aki nem akart elmenni 
Siklóson, s otthon. Tudta hogyan kell csi
nálni. Felszúrt magának valamit. Volt egy 
asszony, aki felpiszkált, s véres volt az arca 
neki. Úgy született az a gyerek. Olyan csú
nya volt az arca. így is maradt tőle."

A kórházi szülés mindenna
possá válása előtt az asszo
nyok otthon, bába segítségével 
szülték meg gyermeküket

Az idősebbek visszaemlékezése alap
ján Alsószentmártonban sokac szárma
zású okleveles bába volt, aki 1961-62-ben 
bekövetkező haláláig (a dátumot illetően 
eltérnek a beszámolók) helyben vezette le 
a szülést.

A fiatalasszony és férje általában az 
anyósával és apósával lakott együtt, ezért 
a fájások jelentkezésekor az asszony első
ként anyósának szólt, aki kényelembe he
lyezte menyét, a férfiakat és a gyerekeket 
(ha voltak) elküldte otthonról, segítségül 
hívta a szomszédasszonyt és elküldetett a 
bábáért. Vizet forraltak, átöltöztették az 
asszonyt, tiszta lepedőket készítettek elő. 
A fájdalmak csillapítása érdekében imád
koztak, más módszert nem alkalmaztak. A

szülés minden esetben fekvő helyzetben 
történt.

Amikor a baba a világra jött, a köldök- 
zsinórt a bába késsel vágta el, madzaggal 
elkötötte, majd hamut kent a köldökére. 
Az első fürdetést is a bába végezte el, el
lenőrizte az újszülött egészségét, majd be- 
pólyálta. A baba helye ezután egy fateknő 
volt, amelyet az anya ágya mellé tettek. A 
méhlepényt és a levágott köldökzsinórt a 
bába ásta el a kertben olyan helyre, ahol a 
kutyák nem kaparhatták ki, mert az sze
rencsétlenséget okozott volna, de ezeknek 
további mágikus szerepet nem tulajdoní
tottak.

A  bába munkájáért nem kért fizetséget, 
és minthogy az ellenszolgáltatás egyéb
ként általános volt más vidékeken, feltéte
lezhető, hogy a helyi cigányság szegénysé
ge miatt tekintett el ettől.

Az, hogy az anya hány napot pihenhe
tett, attól függött, hogy hányadik gyerme
ke született. Ha ez volt az első szülése, job
ban figyeltek az egészségére, nem hagyták 
felkelni, de ha már volt több gyermeke is 
az asszonynak, nem maradhatott ki soká
ig a munkából. „Hogyha nem beteg, akkor 
már másnap felkel, de hogyha beteg, akkor 
kell feküdni."

Rendellenes születés: Jézus mellett
a helyük, mert ők kicsi angyalok

A család rendszerint nem fogadta szí
vesen az ikrek születését, mert az kétszer 
annyi gonddal jár. Úgy tartják, hogy akkor 
fog ikreket szülni a nő, ha a terhesség alatt 
olyan gyümölcsöt evett, amely össze volt 
nőve. Ha ilyen gyümölcsöt találnak, azt el
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dobják. „Valaki megeszi, ha kettőt akar, és 
beválik. Megeszi, és akkor ikrei lesznek."

A foggal született gyermekből, a 
Magyarország több vidékén élő hiede
lem szerint később táltos, boszorkány 
vagy garabonciás lesz. Ezt hol szeren
csés, hol szerencsétlen dolognak vélték. 
Alsószentmártonban a táltos hiedelme 
nem kapcsolódik a foggal születéshez, 
és legtöbb esetben szerencsétlenségnek 
tartják: szerintük az ilyen gyermek nem 
él sokáig, meghal egy éves kora előtt. A 
csecsemő akkor születik foggal, ha az anya 
hosszú idő (több év) után esett teherbe, 
ekkor a magzat „megöregszik a méhben", 
ezért lesz foga. Ezt minél előbb ki kell húz
ni, azonban „valaki babonás, nem engedi, s 
azt mondják, hogy beteg lesz a baba, sze
rencsés nem lesz". Ez az elbeszélés mutatja, 
hogy a foggal születés nem minden eset
ben negatív vonzatú.

A  burokban születés a foggal születés
sel ellentétben mindig szerencsés dolog
nak számít, az ilyen csecsemő egész életé
ben védett lesz, a baj és az átok elkerüli. 
Halványan él annak az elképzelése is, hogy 
neki később varázsereje lesz.

Torzszülött, nyomorult csecsemő olyan 
esetekben született, ha a szülők rokonok 
voltak, vagy ha az anya megpróbálta el
tetetni a magzatot a terhesség ideje alatt. 
Az ilyen gyermek vagy halva születik, vagy 
hamar meghal.

A halva született csecsemőt nem ke
resztelték meg, ezért nem temethették a 
temetőbe, szentelt földbe, ehelyett szer
tartás nélkül ássák el. Az olyan babákat, 
akik élve születtek ugyan, de úgy látják, 
hogy nem fog sokáig élni, azonnal meg

keresztelik. Ekkor nem szükséges a szen
teltvíz, a pap jelenléte, a műveletet régen 
a bába, kórházi szülésnél a nővér is elvé
gezheti csapvízzel, „az olyan, mintha pap 
keresztelné meg".

A halott csecsemőkről azonban, attól 
függetlenül, hogy megkeresztelték-e, úgy 
tartották, hogy „Jézus mellett a helye, mert 
ők kicsi angyalok". A halott gyermek ne
vét semmiképpen sem adják a következő 
utódnak, mert az szerencsétlenséget hoz
na.

Az alsószentmártoniak hite szerint, ha 
az anya belehal a szülésbe, lelke visszajár a 
gyermekéhez, nem hagyja nyugodni, ezért 
a baba mindig sírni fog. Ennek elkerülése 
érdekében az öregeknek be kell hintenie 
szentelt vízzel annak a szobának a sarkait, 
ahol a gyerek alszik, és imádkozniuk kell, 
hogy az anya hagyja békén. „Kimentek a 
temetőbe, ott is imádkoztak, hogy hagyja 
békén a gyereket, mert jó  helye van"

A csecsemő gondozása: a gye
rekeket általában 2-3 éves ko
rukig, vagy tovább szoptatják

Alsószentmártonban a gyermekágyas 
anyák táplálkozása nem tért el a többieké
től, ennek fő okát a pénztelenség jelentet
te: nem engedhették meg maguknak a csa
ládétól különböző étrendet. Néhány étel 
tekintetében azonban próbálták magukat 
a szabályokhoz tartani, az anyatej megfe
lelő minősége és mennyisége érdekében. 
Az anyának ahhoz, hogy jobb legyen a teje, 
sok gyümölcsöt kell fogyasztania, napon
ta legalább egy pohár sört meg kell innia. 
Ha hagymát eszik, több lesz az anyatej. A
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szoptatás ideje alatt nem ehet káposztát, 
babot, nem ihat kávét, mert attól erős lesz 
a tej, és fájni fog a baba hasa.

Az étkezés szabályozása mel lett egy má- 
gikus eljárást is el kell végeznie az anyának 
az anyatej biztosítása érdekében: „Amikor 
jöttek haza a kórházból, a kismamát meg 
szokták itatni. Amikor bejön a küszöbön, 
az ajtót nem léphette úgy át, ha nem iszik 
két-három korty vizet, hogy több teje le
gyen. Azt nem lenyelni kellett, hanem így 
magára csurgatni, hogy sok teje legyen."

A vizsgált közösségben a gyerekeket 
általában 2-3 éves korukig, vagy tovább 
szoptatják, természetesen legkésőbb az 
első év után csak mint a szilárd táplálék 
kiegészítőjeként van jelen az anyatej. (Az 
évekig elnyúló szoptatás egyik fontos oka, 
hogy úgy tartják, aki szoptat, az nem eshet 
teherbe.)

Ha az anyának hirtelen elapadt a teje, 
megpróbálták az okát megtalálni. Szán
dékos rontásra nem gyanakodtak, de úgy 
tartották, hogy véletlenül el lehet vinni 
az anyatejet. Ez akkor történik meg, ha az 
anya kiad valamit a kezéből, ezért semmit 
nem kértek közvetlenül tőle, hanem a csa
ládtagoktól. Nem volt szabad az anyának 
délben és sötétedés után kereszteződés
ben, keresztúton járnia, vagy keresztben 
átmenni az úton, mert ekkor szintén hir
telen elfogy a teje.

A szoptatós anya megetetheti más kis
babáját, de csak abban az esetben, ha nem 
szült olyan régen, mert olyankor már erős 
a tej, nem tenne jót a gyereknek. Ennek 
aztán később nem tulajdonítanak jelentő
séget, de a gyerekeknek elmondják, hogy 
ki szoptatta őket. „Megmondom a kisba-
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bának, hogy én is adtam neked anyatejet. 
Más jelentősége nincs. Csak annyi, hogy 
örül a kisbaba. Jaj, tényleg, te adtál nekem 
anyatejet szopni? De más nem."

Az anyatejről való leszoktatást külön
böző módszerekkel oldják meg. Van, aki 
hal vagy csirke epéjét keni a mellére, hogy 
keserűsége elriassza a gyereket, van, aki 
őrölt paprikával, rúzzsal próbálja elhitetni, 
hogy „folyik a vér".

Az újszülött a keresztelőig nem áll 
az egyház, így a szentek és Jézus oltalma 
alatt, ezért fokozottan ki van téve az ártó 
hatalmak befolyásának. Ahhoz, hogy a 
folyton rá leselkedő támadásoktól meg
óvják, egészségét biztosítsák, anyjának és 
környezetének számtalan szabályt kell be
tartania.

Elsőként, ha a babát hazahozzák a kór
házból, az öregek imádkoznak Jézushoz, 
hogy fogadja be az új jövevényt az ottho
nába.

Legfontosabb szabály, amit az egész 
közösségnek tiszteletben kell tartania az, 
hogy a keresztelőig (vagy hat hétig, né
hány hónapig -  eltérnek a beszámolók) 
nem mehet akárki látogatóba a kisgyer
mekes házhoz, csak a legközelebbi hozzá
tartozók. Férfiak egyébként is csak ritkán 
látogattak, „nem volt szokás".

Nem látogathat olyan nő, aki menst
ruál, mert akkor koszmó lesz a gyerek 
fején. Nem mehet olyan sem, aki előző 
nap együtt volt a férjével, különben se
bes lesz a baba arca. Ha a látogató tüzet 
kér a házbéliektől, a cigarettát a szobá
ban kell elszívnia, nem viheti ki a házból, 
mert nem fog tudni elaludni a csecsemő. 
Tüzet, gyufát egyébként semmilyen célra
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nem szabad kisgyermekes háznál kérni. A 
látogatónak minden esetben le kell ülnie 
a szobában. Nem tartották szerencsésnek, 
ha a gyermekágyas anya ágyán foglalnak 
helyet, különösen a lábánál, mert akkor 
sírós lett a baba. Nem mehetnek vendég
ségbe sötétedés után, mert akkor elveszik 
az anya tejét.

Indulás előtt mindenkinek egy darabot 
le kell tépnie a ruhájából (elég egy cérna 
is), s azt a kisgyerek feje alá kell tenni, így 
nem viszik el az álmát.

Az első fürdetések rituáléi a gyermek 
egészségét biztosítják. Két változat él ez
zel kapcsolatban: az egyik szerint az első 
három fürdetés során (amelyeket ekkor 
csak minden másnap végeznek, hogy to
vább tartson), másik szerint egy hónapon 
át minden szerdán és pénteken a kád négy 
sarkába keresztbe hamut szórnak, melyet 
a baba megmosdatása után belesöpörnek 
a vízbe, „valamit mondtak közben". Ezt egy 
tiszta pelenkába leszűrik, ekkor állítólag a 
hamuval együtt szőr marad vissza. Ha ezt 
a műveletet a szabály szerint elvégzik, a 
gyermek nem lesz szőrös. Ebben a vízben 
kell az anyának is mosdania, hogy erősöd
jön a gyerek.

A fürdővizet a keresztelőig nem szabad 
sötétedés után kiönteni, mert nem tud 
aludni a baba. Meg kell várni a másnapot, 
s akkor is nyugatnak háttal állva, váll fölött 
lehet csak kiborítani, olyan helyre, ahol 
nem járnak, nem lépnek bele, mert az sze
rencsétlenséget hozna.

A pelenkát és a baba ruháit nem hagy
hatják kinn sötétedés után száradni, mert 
„ellopják a gyerek álmát".

Ha a gyermek nem aludt, sokat sírt, úgy 
szemmel verésre gyanakodtak. Ezt nem 
tartották szándékos ártalomnak, szerintük 
az ver szemmel, aki lopva nézi a gyermeket. 
Ez ellen úgy védekeztek, hogy a kereszte
lőig igyekeztek minél kevesebbszer kivinni 
a csecsemőt az utcára. Ha erre mégis sor 
került, vagy eltakarták kendővel a baba 
arcát, vagy korommal keresztet rajzoltak 
a homlokára, hogy a kíváncsi szemek oda 
nézzenek, ne az arcára. Ha mégis fennáll a 
lehetősége a szemverésnek, akkor egy öreg 
meghúzkodja ujjával a baba szemét, majd 
megnyalja. Ha sós ízű a szeme, akkor va
lóban szemmel verték. Ekkor beás nyelven 
imádkoznak, úgy, hogy más ne hallja. „Bár
mit mondhat a Szüzanyának, hogy adjon 
neki erőt, egészséget, hogy ne legyen szem
mel verett, ha meg az, az öregek mindig 
azt mondják, hogy menjen a fűbe, a kőbe, 
a fába, akárhova az a szemmel verés, az 
mind menjen oda, és olyan tiszta legyen, 
mint a Szüzanyának a ruhája."

Keresztelő: olyan ez, mint
egy kicsi lakodalom

Magyarország legtöbb vidékén a szüle
tés után a lehető leghamarabb megtartják 
a keresztelőt, rendszerint egy héten belül, 
hogy a gyermek minél előbb az egyház ol
talma alá kerüljön. Alsószentmártonban 
hónapok is eltelhetnek a jeles napig, „van, 
hogy egy évre tartják", akkor kerítenek rá 
sort, ha elegendő pénzt össze tudtak rá 
gyűjteni. Gyakoribbak a keresztelők egy
házi ünnepek alkalmával, és nyáron. Úgy 
tartják, „olyan ez, mint egy kicsi lakoda
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lom", ezért mindig sok meghívottal, nagy 
lakomával ünnepelnek.

A keresztszülőket a baba születése 
után kérik fel, rendszerint a barátok közül, 
„hogy megerősítse a barátságot". Két igazi 
keresztszülőt választanak, akiket a kereszt
levélbe is bejegyeznek, ő feladatuk a gyer
mek gondozása a szülők esetleges halála 
esetén. Rajtuk kívül azonban még felkér
hettek akár tíz-húsz-harminc keresztszülőt 
is, hogy „nagy legyen a mulatság", hiszen 
a lakomára általában csak a rokonok és a 
keresztszülők hivatalosak.

A keresztelés vasárnap délben, a mise 
végén történik, utána „akár hajnalig" ün
nepelnek a szülői háznál. A nők általában 
a házon belül, a baba közelében foglalnak 
helyet, a férfiak az udvaron mulatnak. A 
gyermeknek pénzt szokás ajándékozni, 
melyet a keresztszülők a baba feje alá tesz
nek, előtte háromszor felemelik, szeren
csét kívánnak neki az életben. Úgy tart
ják, erre azért van szükség, hogy „a baba 
gazdag legyen, ne szűkölködjön, egészséges 
legyen egész életében".

A keresztelő után a családot, környe
zetét érintő legtöbb tilalom megszűnik, 
ettől kezdve a gyermek a közösség teljes 
jogú tagja.

Összegzés

A születés körüli szokások alsó- 
szentmártoni gyakorlatáról általánosság
ban elmondható, hogy illeszkedik az or
szág más területén megfigyeltekhez, attól 
jelentős eltérés nem volt tapasztalható. 
Az egyezések és különbségek megfelelő

tárgyalásához azonban sajnos e dolgozat 
szűk keretei nem adnak alkalmat.

Figyelemreméltó, hogy azok a szokás
elemek, amelyek sok vidéken már csak az 
idősebb generáció emlékezetében élnek, 
Alsószentmártonban élő hagyománynak 
számítanak: az idősebbek visszaemléke
zésében szereplő hiedelmek a fiatalabbak 
(a napjainkban gyermeket vállaló szülők) 
gyakorlatában is megtalálhatóak. „Nálunk 
sok a babona. De most már nem olyan 
sokan tartják be mint régebben. Ez móló
ban van, mindenki elfelejti, mindenki azt 
mondja: hagyjuk már, úgysem igaz. Régeb
ben azért nem felejtődött el nagyon, mert 
sok volt az öreg, aki, mindig mondogatta, 
érted, és akkor mégis benntartottuk a fe 
jünkbe, hátha mégis igaz. De most már 
nincs annyi sok, aki megtanítson minket, 
és akkor azért nem foglalkozik vele." й
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Plazzeriano Gábor

Hegymenetben -  ki a völgyből, a Völgységben
Lépésről lépésre -  A Völgységi roma foglalkoztatási modell

Egy Tolna megyei kistérséget 
átlagon felüli cigány/roma lélek- 
számmal, cigány/roma munkanél
küliségi, azon belül a nők magas 
munkanélküliségi arányával 
jellemez az a kezdeményezés, 
mely egy roma foglalkoztatási 
projekttel szándékozik kiemelni 
a Völgység térségét az elkeserítő 
felmérési adatokból, még kese
rűbb élethelyzetéből. A terv, hogy 
megteremtessenek a foglalkoz
tatás egyenlő esélyei: a megva
lósítási szakaszt azonban egy 
Komplex Völgységi Roma-kutatás 
előzi meg, melynek célja felmérni 
a valós helyzetet és igényeket. 
Ebben a munkában részt vesznek 
a PTE romológus szakemberei és 
diákjai is -  a munkacsoport az 
őszi félévben vett részt egy elő
zetes tereplátogatáson. Az igazi 
munka ez év júliusában indul, és 
24 hónapon keresztül zajlik majd.

A Völgység Tolna megye egyik kistája, 
térsége -  Bonyhád, és környékének 32 te
lepülése. Itt a lakosság már régről német, 
cigány/roma, székely, felvidéki népekkel 
gazdagodva él, - betelepülve, betelepít
tetve, mára nem fontos. Az inkább, hogy 
közülük a romák/cigányok életszínvonala 
napjainkra minden eddigi felmérés so

rán alulmaradt a népesség többi részé
hez viszonyítva -  nem egyedüliként az 
országban, nem is csak a felmérésekben 
- tehetjük hozzá. A piacgazdaság változá
sai kiszorították őket az amúgy is szűkülő 
munkaerő-piacról, melyen az itt is tapasz
talható diszkrimináció és előítéletesség 
taszít jókorát.
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Cigányok/romák: átlagosan 80%-
os munkanélküliségi arány

Az egyenlő esélyek megteremtésére 
kb. 450 család számít, munkaképes, dolgoz
ni akaró tagjainak többsége jelenleg mun
ka nélkül van, többségük nem-regisztrált 
munkanélküliként tengődik -  megélhetést 
az idénymunkák, vagy illegális gyűjtő- és 
kereskedőmunkák jelentenek. A kényszer- 
pálya a Bonyhád-környéki kistelepülése
ken is 80%-os munkanélküliségi arányt 
eredményez, jellemzően aluliskolázottság, 
munka- és munkaszerzési tapasztalat
hiány, valamint a pozitív minta hiánya, 
szűkös munkalehetőségek, szegregáció és 
előítéletesség miatt. A projekt minden
képpen a munkaerő-piaci reintegrációt 
célozza meg.

A Lépésről lépésre és
START programok

Hiszik vagy nem, a munkaképes cigá
nyok/romák igénye a munkába állás, hogy 
rendszeres jövedelemmel megteremthes
sék családjaik megélhetését. A projekt cél
ja hosszú távon az integrált foglalkoztatási 
arány növelése, jobb élethelyzet teremté
se. A Lépésről lépésre projekt keretében a 
Völgységi Roma Ház és Információs Köz
pont célja: programjaival a roma lakosság 
képzettségi szintjét emelni, segíteni integ
rált foglalkoztatásukat. START program
juk egyéni fejlesztési terven és mentori 
munkaügyi szolgáltatási rendszer mű
ködtetésén alapul. Ez a fejlesztés is azon a 
kutatáson alapulva finomodik majd, mely 
komplex módon méri fel a roma lakosság
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szociális, eü-i, munkaerő-piaci helyzetét, 
valamint a diszkrimináció mértékét. így az 
elsődleges célcsoportba tartoznak a mun
káltatói, foglalkoztatói szféra szereplői is.

A kutatás

Másodlagos, bár mindennél fontosabb 
projektcél hosszútávon, hogy enyhüljön 
mind a munkahelyi, mind a köznapi diszk
rimináció. A kutatásban tehát nagy szerep 
jut a véleményformálóknak: a különféle 
tisztséget betöltő lakosságnak (tanár, lel
kész, rendőr), valamint a civil polgárok
nak, szervezeteknek egyaránt. A kutatá
sok alapján a roma lakosság igényeihez, a 
területi sajátosságokhoz igazodik majd a 
START, a „kis munkaügyi központ" rendz- 
szerének végső kidolgozása is. A helyzet- 
felmérésben 1600 fő roma, a diszkriminá
ciós szint mérésében 300 nem roma, és 
100 gazdasági társaság vesz majd részt.

A projekt a PTE Romológia Tanszékére 
már a kutatás előkészítésében is számít: 
elsőként a Fejlesztési Partnerség kutatása 
lesz a feladata, mely a projekt első mér
földköve a stratégia-alkotást megelőzően. 
A projektben résztvevő településekről kell 
majd a hallgatóknak és vezető tanáraiknak 
adatokat gyűjteniük, majd módszertani 
felkészülés után már a kutatási szakaszban 
az egyetemi hallgatók helyi roma fiata
lokkal együtt dolgozva végzik a lekérde
zést, adatgyűjtést. Ezt követi a fejlesztési 
szakasz: mentorok felkészítése, tréningek 
lebonyolítása, esetmegbeszélések, érté
kelés. A projekt más hazai és nemzetközi 
foglalkoztatási projektek tapasztalatait is
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felhasználja: közös programokat és mun
kát kezdeményez velük.

Oktatók, hallgatók: tu
domány a Terepen

A terepmunka 12 hónapig tart majd 4 
célcsoport vizsgálatával, majd az adatok 
rögzítése, a fejlesztések és ajánlások kidol
gozása következik, valamint egy szakmai 
konferencia, hatásvizsgálat és a projekt 
kiadványokban való megjelentetése lesz a 
terepmunkát követő 6-6 hónap eredmé
nye.

A kutatás maga egy rendszerezett és 
alapos szociológiai kutatás, mely által kép 
nyerhető a roma népesség helyzetéről, a 
környező többségi társadalom, és elsősor
ban a potenciális munkaadók készségeiről. 
A kutatás eredményeképp a szakemberek 
javaslatokat fogalmaznak meg, többek 
között arra is, hogy a projekt egyes koc
kázatait miként lehet kezelni, csökkente
ni (előítéletesség, a roma munkavállalók 
nagyobb motiváltsága, a lemorzsolódás 
elkerülése, stb).

A  kutatás egyik fő elemeként a kistér
ség „etnikai térképét" készítik el a részt
vevők, melyből kirajzolódik, mely terüle
teken koncentrálódnak a problémák. Az 
esettanulmányok elkészítéséhez statiszti
kai adatok, szakirodalmak, valamint inter
jú-feldolgozások segítenek be. A kérdéses 
települések társadalmi-gazdasági kilátá
sainak, helyzetének megismerése mellett 
számos értékes elemzés is születhet: a 
romológia tudományának több részte
rülete adja majd esszenciáját a Völgységi 
romakutatásnak. A Dokumentum-szekció

az elemzések, irodalom és film munkacso
portja Beck Zoltán vezetésével. A Nyelvé
szet-szekciót Pálmainé Orsós Anna vezeti, 
a Szociológia-szekcióban Cserti-Csapó 
Tibor áll diákjai élén; a Szociálszichológia,- 
pedagógia és oktatáspolitika témakörében 
a hallgatók Forray R. Katalin tanszékveze
tővel és Varga Arankával dolgoznak majd 
együtt.

Az őszi terepbejáráson a hallgatók 
szekcióvezetőikkel meglátogatták Váral
ját, ahol a falu vezetősége fogadta őket. 
Itt kimentek a „cigánysorra", a településen 
Péró-nak nevezett cigánytelepre. A falu
ban lakó roma emberek sora itt jobban 
megy, és Váralja többi lakójával nincsenek 
feszültségben -  mondták el a község ci
gányai.

Bonyhádon meglátogatták a Völgységi 
Roma Ház és Információs Központot, va
lamint egy belvárosi cigánytelep maradvá
nyait, ahol a kiköltöztetettek érdekképvi
selőjével beszéltek, aki jogi úton próbálja 
védeni az udvar egykori, és még ki nem 
költözött lakóit.

A hallgatók és oktatóik valós lehetősé
get kaptak tehát az empirikus munkára, 
gyakorlatszerzésre. A tét nem kicsi, csalá
dok élete válhat jobbá a program sikerével. 
A Völgység-projekt aktuális eredményeiről 
a WHS beszámol következő számaiban. Й
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Y V Ш И Н Н О В

Barnabás Nagy

Visiting Dutch Roma 
as a spy

-  You're not welcome anymore-said
Pieter 

(Long silence) 
-  What? Am I not welcome anymore?

-  Yes, that's right. There was a meet
ing at the weekend with the leaders of 
the camps and they don't want you to

come anymore. They concider you a spy. I 
couldn't believe either. 

-  Aha...So what can I do? 
I can't fight against this decision and you 

are unable either. Your business here is over.
-  Aha...So now?

-  You'd better drink your tee and go
home...

This qotation stems from the talk be
tween me and my supervisor happened 
at the third time of my practical place

ment. The question why I'm considered 
to be a spy is going to be answered in 

this essay with additional informations 
about the Gypsy camps. Till you get the 

response for your quiery I describe my
situation.

Nagy Barnabás

Holland cigányoknál 
kémkedtem

-  A cigányok nem akarnak többé látni, 
(néma csend)
-  Mi? Nem akarnak többé látni?
-  Hat igen. A hétvégén voltam egy meg
beszélésen, ahol ott voltak a camp-ek 
vezetői, és ők azt mondták, hogy többet 
az a srác ne jöjjön hozzánk. Azt mondták, 
kém vagy. Én se tudtam elhinni.
-  Aha... És akkor most mit csináljak?
-  Képtelenség a döntés ellen küzdeni, 
úgyhogy jobb, ha belenyugszol: a gyakor
latodnak itt ezennel vége.
-  Aha...és akkor most?
-  Miután megittad a teádat, szerintem 
legjobb, ha hazamész...

Felügyelőmmel folytattam a fenti be
szélgetést, gyakorlatom harmadik napján. 
Vajon miért tartanak a cigányok kémnek? 
Választ próbálok adni ebben az esszében 
erre a kérdésre. Addig is szeretném leírni 
a helyzetet.
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I studied in the Netherlands for 3 months 
as an ERASMUS exchange student. My 
sending institution is the Univerity of Pecs 
where my majors are English studies and 
Gypsy studies. The host institute was the 
Fontys University of Professional Educa
tion (Eindhoven). First I would like to 
introduce this place of studying as it has 
some differences from my mother insti
tute.

Fontys

From the first year till the last, the accent 
is on practice. Students are supposed to 
go to a practical placement every sin
gle year. Every semester they have a new 
project to do in a small team about a 
certain theme of what can be the field 
of their later work. I am convinced that, 
these processes of getting an experience 
of what are you going to do with your di
ploma after graduating is better than just 
studying in the library to the next exam. 
What’s odd is that even though I have an 
image what is my degree for, I'm not sure 
what I can do exactly with my profession 
and how can I use the the "knowledge” I 
acquired,. Of course, students have lessons 
also but they aim at to discuss a certain 
topic with less amount of data compering 
with PTE, focusing on the sole facts and 
the magnitude framework of the topic. 
What's more lessons here seemed to me 
discussions without any sign of the com
mon "teacher teaches, tudents are silent" 
desease in Hungary. Here the student is a

Három hónapot tanultam ERASMUS 
cserediákként Hollandiában. Anyaintéz
ményem a Pécsi Tudományegyetem, ven
déglátóm az eindhoveni Fontys University 
of Professional Education. Elsőként ezt az 
egyetemet szeretném bemutatni, mivel 
van néhány különbség a két intézmény 
között.

Fontys

A diákoknak gyakorlatot kell végezni 
minden évben. Minden szemeszterben 
van egy kisebb team-nek kiadott projekt, 
olyan témával, ami a későbbiekben le
hetséges munkaterületet képezhet. Meg 
vagyok győződve arról, hogy ezek a ta
nulási metódusok olyanok, amelyekkel 
tapasztalatot szerezhetsz arról, mit fogsz 
kezdeni a diplomáddal. Alighanem sok
kal hasznosabbak, mint a jól megkövesült 
magyar oktatási gyakorlat: „tanuljunk a 
következő vizsgára, hogy meg ne húz
zanak" A legfurcsább az, hogy bár van 
egyfajta látomásszerű képem arról, mire 
is szolgál majd hőn áhított diplomám, de 
meg nem tudnám mondani pontosan, hol 
tudok vele elhelyezkedni, hogyan tudom 
majd felhasználni és a gyakorlatba átül
tetni a megszerzett tudást. Természete
sen a diákoknak vannak elméleti óráik is, 
de ezek nem évszámokkal bombázzák a 
fejlődőkorban levő agysejteket, hanem a 
téma vázára koncentrálva nyújtanak egy
fajta támpontot a tudás megszerzéséhez. 
Nem beszélve arról, hogy az órák itt egy
fajta társalgásra hasonlítanak, amik nin
csenek megfertőzve a „tanár beszél, a diá-
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humán being and the teacher interested 
in his opinions!

Situation of Camps

Because of the practice orientated meth
od of studying I had got a placement, 
too. This was placed to Veldhoven, a little 
town situated near Eindhoven. You can 
find there three Gypsy camps. The camps 
themselves can be found in the heart of 
the town. Easily noticable that they are 
not integrated in the town itself nor onto 
the Dutch society. Every single camp is 
separated in a certain area making the 
vision of tiny villages. Camps include by 
about 15 houses with 70 people. Their 
houses are not typical Dutch but seems to 
be caravan-designed buildings. "Vurdon" 
is widely used romani expression for this 
buildings as it means car.

Living standards

Houses are well-furnished and well- 
equipped with a vast array of technical 
goods excluding wide-sreen TV, video, tel
ephone etc. There is nothing wrong with it 
but I was given a shock when I heard that 
they get that money from the state as so
cial benefit. For the first sight, I consider a 
bit steep this huge social benefit. In that 
case, the local government faces some 
problems with them. First, they don't 
work at all. (which means the benefit they 
get suffice there expenses, anyway). Sec
ond, because they don't have jobs they 
don't pay taxes, obviously. On the other 
hand, Holland social workers emphasize
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kok hallgatnak" szindrómával. Itt a diák is 
ember, és a tanár kíváncsi a véleményére!

A camp-ek

Veldhovenben három cigány camp talál
ható a város szívében.

A praxis-orientált tanulási struktúra 
eredményeképpen nekem is volt gya
korlati helyem az Eindhoven melletti 
Veldhovenben. Könnyen észrevehető, 
hogy az itt található táborok nincsenek 
se a városba, se a holland társadalomba 
integrálva. Minden camp egy-egy külön 
helyre került, elválasztva a külvilágtól és 
egymástól, így néha aprófalvak látszatát 
keltik, ami cca. 15 házat és 70 embert je
lent. Házaik nem tipikus holland házak, 
inkább lakókocsi-forma lakásoknak ne
vezhetők. Az itt élők többsége a „vurdon'' 
kifejezést használja az épületet megillető 
terminusként, ami egyszerűen kocsit je
lent.

Életkörülmények

A kapott pénz nem elég a megélhetéshez, 
és az első látásra jó életszínvonal nagy ösz- 
szegű adósságokat takar.

Szobáik jól berendezettek és felsze
reltek a ma elengedhetetlen műszaki, 
elektornikai használati tárgyakkal: nagy
képernyős TV, videó, telefon, stb. Ezzel 
semmi gond nincs, de mikor megtudtam, 
hogy az ezekre elköltött pénzt mind az 
államtól kapják szociális segély címén, jó
formán sokkot kaptam. Magyarországon 
pedig panaszkodunk, hogy a magyar ci
gányok mennyi pénzt kapnak az államtól?!
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this amount of money is not sufficient for 
living expenses. They also add that inspite 
of the first impression of quite high stand
ard it can be false image since they have a 
lot of mortgages.

The community

The community of local gypsies is very 
strong. They have hard ties to each other. 
Every single camp seems to be a big family, 
which members really trust in and belong 
to each other. They know one another 
fairly well because they live together, it is 
the so called "village-effect". This family- 
feature makes the community keep their 
traditions.

Kept traditions

One of these traditions is the "leanyszok- 
tetes” , which means that if you are a male 
and you have a potential wife you have to 
escape with her out of the camp for some 
time. Before that event happens, you are 
to pay a certain amount of money for the 
maiden to their parents. (I was also offered 
to get a girl for money) This is a very ba
sic tradition about wedding ceremonies, 
which is seldom visible in Hungary nowa
days. We know about this form of mar- 
rige from former researches. The second 
tradition what 1 can mention is laying on 
the floor. Inspite of the fact that they have 
beds they don't like using it so they sleep 
on the floor instead. You can consider it 
quite unreasonable but there are some 
hidden reasons for that. The third trdition 
that I saw is that they, don’t have English

Van is a helyi önkormányzatnak egy kis 
gondja a finanszírozással, mivel a táborok 
lakói egyáltalán nem dolgoznak (ami szá
momra azt tükrözi, hogy a kapott „segély” 
elég a „megélhetéshez”), és mivel nem 
dolgoznak, nem is fizetnek adót.

Közösség

A családias légkör teremti meg a lehetősé
get a hagyományok őrzésére.

Az egymáshoz tartozás érzése elég erős 
az itteni cigányokban. Minden camp egy 
nagy család látszatát kelti, aminek tagjai 
megbíznak egymásban. Egymást elég jól 
ismerik a falu-effektus miatt.

Hagyományok

Jelentős hagyomány a „leányszöktetés”, 
ami akkor történik meg, ha a férfi már ki
fizette leendő felesége szüleinek az őket 
megillető pénzösszeget a lányért cserébe. 
(Én is kaptam egy ilyen vásárlási ajánla
tot.) Ez egy elég alapvető cigány hagyo
mány itt, ami manapság Magyarországon 
jóformán eltűnt. Ezekről a ceremóniákról 
régebbi kutatások eredményeiből tudunk. 
A másik tradíció, amit észrevettem, az a 
„padlónalvás". Annak ellenére, hogy van
nak ágyaik, valami miatt mégis inkább a 
padlót részesítik előnyben alvás céljára. 
Harmadikként a kinti WC használatát 
említeném. Egyik házban sem találni an
gol toalettet. A helyi önkormányzat olyan 
házak építését tervezi a cigányoknak, ami
ben van mellékhelyiség.
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toilet inside the house. Outside toilettes 
are pretty acceptable. Recently, social 
workers have an idea to give them houses 
including inside toilettes.

Language

Because of the fact that my second moth
er tounge is the Gypsy language I was in
terested in whether they speak the same 
language that I do. And yes, they do. In 
addition, Hungarian words are widely 
used so we could communicate fairly 
well. To tell the truth, they speak it flu
ently because they speak it all day long. 
They seldom use the language of the main 
society, the Dutch. In this case, these are 
the social workers who go with them to 
officies. No supprise, illetracy is common. 
To help them in this problem social work
ers read their letters and sometimes get 
out their money from the bankmachine. 
The romani language amongst other oral 
structures of pheripheric folks use the 
mother tounge as a code-language. It 
means a code they can use easily in any 
circumstenses in a certain situation with 
people from the main society. In fact, they 
use it to have an intim talk or a safe gos
sip about the non-speakers represented at 
the time they speak.

Background

To look at the background of the prob
lems like illetracy, benefit etc. we must get 
known the Dutch culture itself. Egaliatri- 
asm, openness, democratism, liberalism 
are deeply rooted in the Dutch culture
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Nyelv

Mivel második anyanyelvem a cigány, 
kíváncsi voltam, hogy vajon ugyanazt a 
nyelvet beszélik-e, mint én. Hát igen. És 
meg kell valljam, hogy nagyon is jól be
szélik, aminek legfőbb oka az, hogy szinte 
egész nap ezt a nyelvet használják. Leg
nagyobb meglepetésemre magyar szava
kat is használnak! Szóval elég jól tudtunk 
kommunikálni. A holland nyelvet csak hi
vatalos ügyek intézésekor használják, vagy 
még akkor sem, mert a szociális munkások 
velük mennek, elolvassák leveleiket, pénzt 
vesznek ki nekik a bankautomatából. Nem 
meglepő, ha azt mondom, az írástudat
lanság elterjedt. A cigány nyelv kódként 
való használata megmaradt, akárcsak Ma
gyarországon. így ők is ki tudják beszélni a 
hollandokat, és különböző tréfákat űznek 
velük.

Háttér

Ha a problémák (írástudatlanság, munka- 
nélküliség, stb.) hátterét szeretnénk meg
vizsgálni, akkor magát a holland kultúrát 
kell jobban megismernünk. Egyenlőség, 
nyitottság, demokrácia, liberalizmus: mé
lyen gyökerező elemei a holland kultúra 
mindennapjainak. Ezek használata azt je
lenti a gyakorlatban, persze sarkítva, hogy 
ha nem akarsz dolgozni, akkor ne dolgozz. 
A cigány kultúrának is van egy jellegzetes 
tulajdonsága, ami a felszínen egybejátszik 
a holland kultúrelemekkel: ha valami nem 
muszáj, akkor azt nem csináljuk. És nem 
is teszik. Munkájuk nincs (miért is lenne, 
ha kapnak pénzt), a gyerekek nem men-
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and its everyday life. Purely, it means if you 
don't want to work, don’t work then. And 
the Gypsy culture also has a magnitude 
principle: if something is not necessery 
don't do that. So they don't. They don't 
have job at all, they don't learn to read and 
write, don’t have toilett inside, childreen 
don't go to school and so, and so forth. 
Because they are not supposed enough 
strong to do. For instance, if a child don’t 
go to school the teacher should sign it on 
the list but they think maybe the kid has 
a more important thing to do, so they 
just forget it. In my view, this problem is 
caused by the state itself since it spoils the 
Gypsies. Actually not only the Gypsies are 
spoilted but also the socially and mentally 
handicap people. At first I couldn’t believe 
that disabled people get money from the 
state for prostituants!

Why a spy?

The answer is obvious: if I speak and un
derstand their language then they can't 
use their mother tounge as a code. On the 
other hand, because I don’t speak Dutch 
I talked to the social workers in English 
of which was considered to be a code to 
them. So they felt that what I hear I can 
translate to the social workers and I can 
gossip about them. I'm convinced that, 
this would't be a problem if Pieter had 
prepared well my workplace, but he didn't 
thought it could turn to be like this. All 
in all, there is a gap requests Holland and 
also Hungary for a deeper knowledge and 
experience. П

nek iskolába, nem akarnak megtanulni 
írni-olvasni, nincsen benti WC-jük, és így 
tovább. Ha egy gyerek nem megy iskolába, 
a tanárnak kötelessége lenne ezt feljegyez
ni, de néha nem teszik, mert elnézőek. 
Véleményem szerint a „főbűnös" min
denképpen az állam, ami elég rendesen 
elkényezteti az itteni cigányokat pénzzel, 
s szociális munkásokkal. Meg kell jegyezni, 
hogy Hollandiában nemcsak a cigányok 
vannak elkényeztetve, hanem a szociáli
san és mentálisan sérültek is. Első hallásra 
nem akartam elhinni, hogy a mozgás- és 
értelmi fogyatékosok külön pénzbeli tá
mogatást kapnak, hogy prostituálthoz 
mehessenek!

Miért kém?

A válasz egyszerű: mivel értem a cigányt, 
ezért nem használhatják jól kódként 
anyanyelvűket. S mivel nem beszélek hol
landul, ezért angolul beszéltem a velem 
érkező szociális munkásokkal, így az én 
angolom vált egyfajta általuk nem ismert 
kóddá. Mindez azzal a veszéllyel fenyege
tett számukra, hogy bármit, amit beszél
nek, lefordítok, és így nem használhatják 
biztonságosan intim nyelvüket. Biztos 
vagyok benne, hogy mindez nem történt 
volna meg, ha segítőm jobban előkészítet
te volna a terepet, de ő se gondolta volna, 
hogy ez fog történni. Megvallom, én sem. 
Mindent egybevetve, van egyfajta tudás- 
és tapasztalathiány, ami pótlásra vár Hol
landiában és Magyarországon egyaránt. Й
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А XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalom
tudományi Szekciójában a romológia tudományterülete is képvisel
tette magát. Ugyan nem különálló szekcióként volt jelen a felsőok
tatásban tanulók legmagasabb szintű szakmai fórumán; jelenlétét 
Szuhay Péter szakmai segítségével három romológia szakos hallgatónk 
ebben a tárgyban végzett tudományos kutatása biztosította.

Oláh Istvánná

Élettöredékek -  
Három cigány család 
életéből

Élettöredékek, múlt és jelen három ci
gány család életéből. A dolgozat három 
részből áll, a három cigány család életéről, 
egy-egy rész is három részre tagolódik; a 
bemutató, az elbeszélő és az összefoglaló 
elemző részre. Izgalmas feladatnak tartom 
más népek (roma) múltjának kutatását, 
azért is, mert kevés a róluk fellelhető hi
teles, írásos anyag. Terepmunkám folya
mán ilyen meggondolásból gyűjtöttem 
anyagot származásukról, életmódjukról, 
hagyományaikról és szokásaikról. Kíváncsi 
voltam arra, hogy hogyan éltek régebben, 
milyen foglalkozásokat folytattak, hogyan 
változott életük az évek folyamán. Milyen 
kapcsolatban voltak a körülöttük élő nem 
roma származású emberekkel. Szerettem 
volna, ha -  befolyásolás nélkül -  minél 
többet beszélnek magukról. Ezért keveset 
szóltam bele elbeszélésükbe. A dolgozat 
tartalmi felépítése a -szabad elbeszélést 
követi, nincsenek előre megtervezett, egy
mást követő témák. й
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Óvári Heléna

A magyar sajtó cigányképe
(A Magyar Fórum és a Magyar Nemzet romákkal kapcsolatos cikkei alapján 
2000. január 1.- 2001. május 31.)
A cikkek a hazai cigányságról, mint csoportról meglehetősen egységes képet 
sugallnak: a legrosszabb, leghátrányosabb, leginkább diszkriminatív hely- 
zetben lévő, legszegényebb, legképzetlenebb és legnagyobb hazai kisebb
ségként emlegetik, amelyen belül nagyon nagy arányú a munkanélküliség.

Még ha el is fogadjuk, hogy a ci
gányságjelentős részére nem túlzó
ak ezek az állítások, ilyen formában 
mégis csak leegyszerűsítők. Az egy
ségesítő kép a cigányságról többféle 
veszélyt is rejt magában. Egyfelől 
eltakarja a cigány etnikum sokszí
nűségét; emellett arra is hajlamosít, 
hogy ha találkozunk egy cigány
nyal, azt várjuk tőle, hogy hátráy- 
nyos helyzetű, szegény, alulképzett 
és munkanélküli legyen. Másfelől a 
cikkek a cigányságról, mint prob
lémahalmazról írnak, de nem fog
lalkoznak eleget azzal, hogy miért 
alakult ki ez a helyzet, és így a meg
felelő összefüggések bemutatása hí
ján a cigányságra hárul a felelősség a 
problémákért.

Ugyanakkor a hátrányos helyzetet hangsúlyozó cigánykép hozzásegíti az embereket 
ahhoz, hogy felismerjék a téma fontosságát és elősegítsék a helyzet javítását szolgáló 
tervek, programok kialakítását. Ez utóbbi ellen szól azonban az a tény, hogy a cikkek
ben gyakran a helyzetet reménytelenül súlyosnak, kilátástalannak mutatják, olyannyira, 
hogy már hiábavaló bármit is tenni.

A cigány média megszüntetni ugyan nem tudja a cigánysággal kapcsolatos előítélete
ket, de pozitív cigányképével csökkentheti a cigányság és a többség közötti távolságot.

Vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a két újság visszatükrözte a társadalom 
negatív sztereotípiáit, s nem járultak hozzá az előítéletek lerombolásához. Й
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Óvári Vendel

Tu sjé fel vigá jésty?
Te milyen származású vagy?

A mai magyar társadalom egyik kiemelkedő célja a magyarországi cigányság integrálása, 
melynek érdekében az elmúlt időszakban sok, a cigánysággal kapcsolatos kutató tevé
kenykedett, illetve tevékenykedik napjainkban is.

A magyarországi cigányság három csoportra osztható fel, a teljes nyelvcserén átesett 
romungró vagy magyar cigányokra, az oláh (köznapi nevén kolompár) cigányokra, illetve 
a kisebb létszámban jelen levő beásokra. A cigánykutatások döntő többsége a na-gyobb 
számban jelen levő romungró és oláh cigányokra terjedt ki, a beásokkal, (feltehetőleg 
számszerű kisebbségük miatt) nagyon kevesen foglakoztak, illetve foglalkoznak.

Dolgozatomban a beások körében elvégzett kutatásom eredményét írtam le, mely
nek során egy majdnem teljesen ismeretlen fogalomkörrel, az úgynevezett vigákkal fog
lalkoztam, abban az általam készített interjúkat közlöm.

A  vigák fogalma, interjú alanyaim szerint a beásságon belül jelen levő külön „népcso
portokat" jelölik. Ennek érdekessége, hogy mindegyik vigához, népcsoporthoz tartozó 
ember, bár ugyan azt az archaikus román nyelvet beszéli és semmilyen külső jegyben 
nem különbözik a másik, vigához tartozótól, mégis más „fajtájú”, esetleg eredetű em
bernek tartja magát. Különbségként csak belső értékeket, főként viselkedési normákat 
jelöltek meg.

Arra vonatkozóan, hogy konkrétan honnan eredeztethető magának a vigának a foga
lomköre, semmilyen választ nem sikerült találnom. A válasz felleléséhez további kutatá
sokra van szükség, melynek legfőbb akadálya, hogy jelzett népcsoport semmilyen írásos 
múlttal nem rendelkezik, ezáltal a kutatásokat főképp csak az általam is alkalmazott 
résztvevő megfigyelés módszerével lehet lefolytatni. Problémát jelent még az is, hogy 
az az idős korosztály, amely esetlegesen érdemben tudna nyilatkozni a vigákkal és más 
múltbéli fogalommal, emlékkel kapcsolatosan, már csak nagyon kis számban képviselte
ti magát. Й
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Beszélgetés

„A tanulás érték"
Óvári Vendellel Beck Zoltán beszélgetett nem csupán a 
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról.

Beck Zoltán: Miért döntöttél úgy, hogy 
első diplomád megszerzése után újra is- 
kolapadba ülsz?
Óvári Vendel: Nagyon későn kezdtem 
meg a felsőfokú tanulmányaimat. 1999- 
ben felvételiztem a Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Főiskolai Karára, ahol 2002- 
ben művelődésszervező szakon végeztem. 
Ekkor már 36 éves voltam. A főiskolai éve
im alatt ráébredtem arra, hogy mit vesz
tettem azzal, hogy ilyen későn kezdtem 
el tanulni, viszont azzal is tisztában vol
tam, hogy még nincsen minden veszve, 
és élve lehetőségeimmel jelentkeztem a 
PTE Bölcsészettudományi Karára. Persze 
az is nagymértékben ösztönzött, hogy a 
két fiamnak valamilyen példát mutassak, 
mert úgy gondolom, hogy más az, ha csu
pán mesélek arról, hogy milyen nehéz fel
nőtt fejjel, család mellett tanulni, mintha a 
gyakorlatban látják, hogy ez valóban nem 
egyszerű dolog. Azt szeretném megerősí
teni bennük, hogy a tanulás érték.
-  Miért fontos számodra a tudományos 
megmérettetés?
-  Ez egy érdekes dolog, mivel az OTDK-s 
szereplésem részemről nem is a klassziku
san értett tudományos megmérettetés
nek indult, hanem csak lehetőségnek arra, 
hogy egy olyan plénum előtt szerepelhes
sek, ahol az adott terület szaktekintélyei 
vesznek részt.

Kíváncsi voltam a véleményükre, és ter
mészetesen tanulni szerettem volna a bí
rálataikból. Várakozásomnak megfelelően 
sok olyan szempont hangzott el a kuta
tásommal kapcsolatban, amit a jövőben 
nem csupán ennek kapcsán tudok hasz
nosítani.
-  Dolgozatodat hogyan, milyen szem
pontok alapján értékelték? Volt-e az 
értékelésnek olyan szegmense, amellyel 
nem értettél egyet?
-  Dolgozatomat Prónai Csaba, az MTA 
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
főmunkatársa, és Dr. Molnár Ágnes egye
temi adjunktus, a ME Kulturális és Vizuális 
Antropológiai Tanszék munkatársa érté
kelte. Mindkettejüknél nagyjából ugyan
annyi pontot kaptam, a két bírálat között 
mindössze egy pont eltérés volt.
A dolgozatot kimondottan az antropoló
giai kutatások szempontrendszere alapján 
értékelték, hiányosságként a kutatásra 
fordított időt, illetve a kutatás kidolgo
zatlanságát emelték ki. A rezümémben 
hivatkoztam arra, hogy a kutatásom még 
nagyon az elején jár, ám ezt nem vették 
figyelembe. Természetesen ez számomra 
nem okozott csalódást, hisz itt egy ver
senyhelyzetről volt szó, így a beérkezett 
dolgozatokat a bírálóim kötött szempont
ok szerint értékelték, és ezek ismeretében 
már én is egy teljesen más struktúrájú dol
gozatot készítettem volna.
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-  Mi volt nehezebb és miért: az előadás 
vagy a dolgozat megírása?
-  Talán az előadás. Ennek az a magyaráza
ta, hogy egy teljesen új helyzetben kellett 
megfelelnem. Nem tudtam, mik az elvá
rások, egy ilyen előadás hogyan zajlik: az 
egész szituáció ismeretlen volt. Persze a 
nehézség csak addig tartott, amíg el nem 
kezdtem beszélni, utána már nem volt 
probléma.
-  Milyen eredménnyel végeztél az OTDK-n?
-  Könyvjutalmat kaptam. Mint az előző
ekben mondtam, az előzetes bírálat során 
a fenti hiányosságok miatt néhány pontot 
vesztettem.
-  Mekkora volt a szerepe ebben a mun
kában a konzulensednek? Egyáltalán, 
zajlott-e közös munka, mi módon?
-  Közös munka, köztem és a konzulensem 
között csak a dolgozat elkészítésének leg
elején folyt. Bátorított engem, hogy érde
mes az abban foglaltakat mélyebbre ható
an kutatni, mivel eleddig ezzel a tárgykörrel 
érdemben még senki sem foglalkozott. 
Nagyobb segítséget barátomtól, Máté 
Mihálytól kaptam, aki romológusként, és 
néprajz szakos PHD hallgatóként mento
rom is egyben.
-  Vannak-e konkrét tanácsaid azok 
számára, akik most dédelgetik 
OTDK-s terveiket? Hogyan lehetnek si
keresek a megmérettetésen?
-  Javaslatom, hogy mindenképpen keres
senek olyan segítőt, aki már részt vett ezen 
a megmérettetésen, hisz rengeteg olyan 
gyakorlati tanácsot adhat, ami ott kama
toztatható. Ha megvan az adott dolgozat 
témája, keressen meg olyan opponenst, 
aki el tudja mondani az értékelés konkrét
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menetét, annak gyakorlati szempontjait, 
és így a pályázat leadása előtt még lehető
ség nyílik annak tartalmi, formai korrigá
lására. Ez látszólag elég nehéz feladat, de 
tudomásom szerint rengeteg olyan zsűri
tag volt jelen az ezévi OTDK-n, akik a Pécsi 
Egyetemen oktatnak.
-  Mit gondolsz, van érvényessége és le- 
hetősége/helye a cigánykutatásoknak 
ma Magyarországon?
-  Nagyon sok közhelyet el lehetne sütni 
a cigánykutatásokkal kapcsolatban. Úgy 
gondolom, hogy a jövőben még nagyobb 
szükség lesz ezekre a munkákra. Itt fel le
hetne sorolni sok-sok tényezőt, okot, ami 
ezt megerősítené, de szerintem egy de
mokratikusan szerveződő társadalomban 
erre nincs szükség. A 
jelen kutatások nehéz
ségét az okozza, hogy ez 
a népcsoport nem ren
delkezik írásos múlttal, 
és nagyon kevés olyan 
idős cigány ember él 
már, aki hitelesen tud 
nyilatkozni a népcsoport 
ha-gyományaival, emlé
keivel kapcsolatban.
Az elmúlt rendszerben 
jelen lévő asszimilációs 
törekvések, úgy érzem, 
napjainkban is erőseb
bek a kelleténél. Sze
rencsére megjelent egy 
olyan igény -  és nem 
csak a cigányság részéről 
- , mely szerint nem sza
bad elveszítenünk azokat 
az értékeket, amelyeket
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csak ezek a népcsoportok tudnak közvetí
teni. Ezek nélkül szegényebbek lennénk.
-  Tervezel tudományos karriert?
-  Erre nagyon nehéz konkrét választ adni. 
A mostani munkaköröm mellett [bűnügyi 
helyszínelő -  szerk.] nagyon nehéz hosz- 
szabb távra terveznem. Magát a gondo
latot nem vetem el, hisz akkor nem ven
nék, illetve nem vettem volna részt semmi 
olyan tevékenységben, mely ehhez kap
csolódik. A családom és közvetlen környe
zetem természetesen támogatja minden 
efféle tevékenységemet, és kellőképpen 
motiválnak is.

-  A dolgozat a vigákkal foglalkozik. Mik 
a személyes és tudományos motivációi 
az érdeklődésednek?
-  A kutatásom tárgyát képező népcso
portnak, a beás cigányoknak születésem
ből adódóan tagja vagyok, így a személyes 
motivácót nem kell magyaráznom. Tu
dományos motivációmat az vezérli, hogy 
annyi eddig fel nem tárt értéket rejtenek e 
népcsoportok, hogy annak elvesztése nem 
csak hogy esztelenség lenne, hanem egye
nesen bűn is. П

„Gipsy Family” - kép az Internetről.
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„Élvezem a kétlaki életet"
Forray R. Katalin tanszékvezető asszonnyal Mitrovics Zoltán beszélget

később szociológiát tanultam. Enyingen 
dolgoztam, mint középiskolai és általános 
iskolai tanár. Tulajdonképpen azért men
tem Enyingre, mert meg szerettem volna 
ismerni a Dunántúlt. Öt évig tanítottam 
ott. Aztán Budapestre költöztem, mert 
úgy döntöttem, hogy szociológus leszek. 
Ismerőseim révén bekapcsolódtam kü
lönböző szociológiai vizsgálatokba, majd 
bekerültem az MTA Pedagógiai Kutató- 
csoportba. Ettől kezdve főfoglalkozású 
kutató voltam: ez a 70-es évek közepén 
kezdődött, és így-úgy máig tart, miközben 
átszervezték a kutatóintézeteket. Máig a
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Mitrovics Zoltán: Hogyan kezdte a pá
lyafutását?
Forray R. Katalin: Az Alföldről származom, 
mezőtúri vagyok, és a gimnáziumot is ott 
végeztem el. A gimnázium után két évig 
különböző helyeken dolgoztam gyári se
gédmunkásként. A  gimnáziumi évek alatt 
kitűnő tanuló voltam. Ez a két év nagyon 
tanulságos volt, többek között azért is, 
mert megtanultam, hogy nem olyan fon
tos, hogy kitűnő tanuló legyek, vannak 
más fontos dolgok is. Az egyetemet Sze
geden végeztem, magyar-német szakos 
középiskolai tanári oklevelet szereztem,
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Felsőoktatási Kutatóintézetben vagyok 
részfoglalkozású tudományos tanácsadó. 
1995-96-ban az Oktatási Minisztériumban 
voltam főosztályvezető. Onnan csábított 
ide Szépe György professzor -  egyetértés
ben az akkori dékánnal, Visy Zsolt profesz- 
szorral, és az akkori rektorral, Tóth József 
professzorral - , hogy csináljak romológia 
szakot. Azóta itt vagyok.
-  Melyik főosztályt vezette az Oktatási 
Minisztériumban?
-  Először a Tudományos Ügyek Főosztáy- 
lyát, majd pedig a Kisebbségi Főosztályt.
-  Miért pont a romológiát választotta?
-  Nem én választottam, hanem engem 
választottak. Eleve kisebbségi főosztályve
zető voltam, és voltak kutatásaim és pub
likációim a cigánysággal kapcsolatban már 
a 80-as évek eleje óta. Tudományos mi

nősítéseket szereztem, kandidátus (PhD) 
voltam, habilitáltam is -  a Debreceni 
Egyetemen - , majd az MTA doktori címet 
szereztem meg, és publikációim jelentős 
hányada ebben a témakörben született.
-  Hogyan lett tanszékvezető?
-  Sokan nem tudják, de a szak és a tanz- 
szék két nagyon különböző dolog. Az, 
hogy van egy tanszék, az egy felsőokta
tási intézmény, egyetem belső ügye. Egy 
tanszék létrehozásához tulajdonképpen 
csak akarat és az egyetemi, kari vezetés 
elhatározása szükséges. Létezhet egy tanz- 
szék szak nélkül is. Egy szakot azonban az 
oktatási miniszter engedélyez, a Felsőok
tatási Tudományos Tanács és a Magyar 
Akkreditációs Bizottság pozitív véleménye 
után. Miniszteri rendeletben, a közlöny
ben megjelenik a szakalapítás, a képesítési
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Határok nélkül

követelmények jóváhagyása, engedélyezé
se. Engem azért hívtak ide, azt vállaltam: 
megszervezek egy tanszéket, és akkreditá
lok egy romológia szakot. Ez az egész 1998 
őszén kezdődött. A szakot 2000 nyarán 
engedélyezte a miniszter, a tanszéket pedig 
2001 januárjától alapította az egyetem.
-  Ez azt jelenti, hogy például a szoci
ológia tanszéken belül is lehetne egy 
romológia szak?
-  Elvileg lehetséges.
-  MZ: Mi a romológia szak célja?
-  A szak célja, hogy olyan embereket ké
pezzünk, akik ismerik a magyarországi és 
európai cigányság helyzetét, problémáit, 
kultúrájának fő elemeit, valamilyen szin
ten a nyelvét, képesek legyenek arra, hogy 
kapcsolatba lépjenek e közösség tagjaival, 
segítsék, támogassák őket, észrevegyék a 
tehetségeiket. Továbbá közvetítők legye
nek a kisebbségi és a többségi társadalom 
között, például dolgozzanak civil szerveze
tekben, önkormányzatoknál és persze az 
iskolákban.
-  Eleinte a romológia szak specializáció 
volt, és most?
-  Még ma is felvehet valaki kurzusokat 
specializációként, ha a specializációt el
végzi valaki, akkor kap egy betétlapot a 
diplomájába. Szak esetén azonban diplo
mát kap, ha elvégzi az adott szakot.

Önálló szakként felvehető a 
romológia?
-  Csak szakpárban lehet felvenni minden 
olyan szakkal, amely engedélyezi, hogy hoz
zá másik szakot felvegyünk. A romológia 
elvégezhető úgy is, mint bölcsész szak és 
most már úgy is, mint romológia szakos 
tanári szak.

-  Mit fog tanítani a romológia szakon 
végzett tanár?
-  Kézenfekvő, hogy nyelvtanár legyen. 
Gyakran találkozik az ember azzal, hogy 
nincs cigány nyelvszakos tanár. A probléma 
azonban nem az -  amit sokan gondolnak -, 
hogy nem standardizáltak ezek a nyelvek. A 
probléma az, hogy nincs meg a segédtu
dományoknak az a rendszere, amelyekkel 
a nyelvszakokon meg kell ismerkedniük a 
hallgatóknak (pl.: nyelvtörténet, összeha
sonlító nyelvészet, stilisztika). Az egyete
men nem a nyelvet kell megtanulni, hanem 
a segédtudományokat a nyelvről, a nyelvé
szetről. Ezek a segédtudományok azonban 
sajnos hiányosak még a cigány nyelvekhez 
kapcsolódva. A romológia valamelyik ci
gány nyelv és a cigány népismeret oktatá
sára képesít. Tanári diplomát azonban csak 
azok szerezhetnek, akik a második év végé
ig valamelyik cigány nyelvből -  beás vagy 
romani nyelvből - középfokú vagy azzal 
egyenértékű belső (tanszéki) nyelvvizsgát 
tesznek. Nagy előnyünk, hogy beás nyelv
ből a tanszék keretein belül is lehet állami 
nyelvvizsgát tenni.
-  Mikor végeznek először a PTE-n 
romológia szakos tanárok?
-  Nem tudom pontosan megmondani, 
akik már a második diplomájukat szerzik 
meg képzésünkben, lehet, hogy már két 
év múlva végeznek. A tanári diplomához 
meg kell szerezni a tanári modul kreditjeit, 
képesítő vizsgát kell tenni, és persze a 
szakmódszertani oktatásban is részt kell 
venni, éppúgy mint minden más tanári 
szak esetében.
-  Miben látja a tanári képesítés legna
gyobb jelentőségét?
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-  Végre képesített tanárok mehetnek is
kolába, és taníthatják a nyelvet és a nép
ismeretet.
-  Mit terveznek fejleszteni a képzés
ben?
-  Rengeteg tervünk van. A következő lé
pés most van folyamatban, a doktori iskola 
megszervezése. А РТЕ ВТК doktori tanás- 
csának elnöke a minap tájékoztatott arról, 
hogy a doktori iskolát meg fogjuk tudni 
valósítani. Másik tervünk, hogy a szociális 
munka, szociálpolitika és szociológia kép
zésben lesz egy romológia blokk, egy 40 
kredites egység. Mindez összefügg a most 
kialakított új szerkezetekkel, az ún. bo
lognai folyamattal is. 2006-tól hároméves 
képzés után asszisztensként kiléphetnek 
majd a rendszerből azok, akik alapszintű 
diplomát kívánnak csak, és folytathatják 
majd tanulmányaikat, akik tanárnak, böl
csésznek, tudományos pályára készülnek.
-  Van-e olyan terület, amit a képzésen 
belül hiányosnak tart?
-  Igen. Például a romani nyelv oktatására 
való képzést kell fejleszteni, de a történe
lem oktatásával sem vagyok elégedett, 
mert nincs a tanszék státusában olyan 
szakember, aki ennek egyetemi szintű 
szakértője. Vendégoktatónk persze van, 
de ő nincsen az egyetem állományában.
-  Van-e olyan, amivel teljesen elége
dett?
-  Sok mindennel vagyok nagyon elége
dett. Nagyon jól érezzük magunkat a tan
széken, szép és vonzó a berendezés, elren
dezés, minden kollegánk elkötelezett, jól 
képzett, érdeklődő fiatal oktató, PhD-jét 
készíti, vagy megvédte, tehát tudományo
san is felkészültek, emberileg, szakmailag

nagyszerűek. E nélkül nem lehet romológia 
szakot és ráadásul szakkollégiumot csinál
ni! Bizonyíték erre, hogy járnak be hozzánk 
a nem szakos roma hallgatók is. Elégedett 
vagyok a romológia szakos hallgatókkal, a 
roma, cigány hallgatókkal pedig általában 
nagyon is. A különböző tanszékek oktatói 
gyakran mondják nekem, milyen eredméy- 
nyeket érnek el, és együtt örülünk a cigány 
hallgatók sikereinek.
-  Az „R" betű mit jelent a nevében?
-  Rózsát jelent, ez a másik nevem. Azt is 
elárulom, hogy a szüleim Rózsának ke
reszteltek annak idején, de ezzel szemben 
mindig Katinak szólítottak, és végül voltak 
ebből adódóan zűrzavarok ezért elmen
tem a belügyminisztériumba, és minden 
papíromba beírattam a Katalin nevet. A 
Rózsából pedig megmaradt az R betű.
-  Mire a legbüszkébb az életében?
-  Ebben a kategóriában nem szoktam 
gondolkodni. Pillanatnyilag éppen büszke 
lehetsz valamire, aztán a büszkeség elmú
lik, és marad, hogy mit kéne még tenni.
-  Okoz-e gondot az, hogy Budapesten 
lakik, a munkája pedig Pécshez köti?
-  Sokszor összeér a kettő, de élvezem a
kétlaki életet, mintha két életem lenne, 
másképpen Budapesten és másképpen 
Pécsett. De információs társadalomban 
élünk: minden nap kommunikálok E- 
mailen, telefonon mindenki számára el
érhető vagyok. Az elektronikus kapcsolat 
viszonylagossá teszi a távolságokat -  ha 
mondjuk Pellérden laknék, nem lennék 
könnyebben elérhető! П
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Határok nélkül
Az írás egy olyan sorozat első darabja, amely kísérletet tesz arra, hogy 
olyan nemzetközi szervezeteket, intézményeket és projekteket mutasson 
be, melyek a romológia tárgykörében érdekeltek. A kirándulás termé
szetesen virtuális, ahol az utakat szegélyező táblák kulcsszavak, térképeink 
különböző keresőprogramok, és a megérkezés egy-egy honlap felülete.

Ausztria keleti határán fekvő Graz város 
egyik egyetemén „jártunk". A Karl-Franzens 
Universitát néhány ismert nyelvésze és ta
nítványai egy meglehetősen nagyszabású 
projekt megvalósításán dolgoznak 1993 
óta. A Dieter Halwachs nyelvészprofesszor 
által vezetett Romani-Projekt elnevezésű 
kutatás legfőbb célja, hogy az ausztriai ci
gányság nyelvváltozatainak kodifikálásán 
és oktatás-módszertani feltérképezésén 
keresztül hozzájáruljon a roma kultúra és 
identitás fenntarthatóságához.

A folyamatos asszimilációs kényszer miatt 
az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó romani 
nyelvet a nyelvhalál veszélye fenyegeti. Ezért 
nemcsak a beszélők, hanem a nyelvtudo
mány szempontjából is fontos, hogy a nyelv- 
vesztés lehetősége jelentősen lecsökkenjen. A 
kutatás éppen ezért nem nevezhető csupán 
tudományos-akadémiai projektnek, mert leg
alább ilyen fontos a nyelvápolás, nyelvvéde- 
lem szempontjából is.

A kutatás tizenkét éve alatt a munka 
egy meglehetősen jelentős összefogássá 
nőtte ki magát, amelyben érdekeltté vál
tak különböző társadalmi szervezetek is, 
úgy mint a Romano Centro című folyóirat, 
a Radio Romano Centro vagy az oberwarti 
Roma Egyesület is.

PAGE Uh PEN1ACLES
VALET DES DENIERS

Az eddigi eredmények közé sorolható 
a Rombase (kulturális-történelmi leírás), a 
Romlex (romani dialektusok gyűjteménye) 
és a Romane Lila (bibliográfia gyűjtemény) 
hozzáférhető adatbázisok elkészítése.

A jövőt illetőn a kutatócsoport az oszt
rák hangarchívum segítségével kétnyelvű 
könyvek és CD-к létrehozásán fáradozik, 
amelyek az elsősorban roma/cigány orális 
hagyomány dokumentumait tartalmaz
zák majd. Й
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Cigányok, romák a médiában

A Független Médiaközpont roma újságíró- 
gyakornoki programjában újabb évfolyam 
szerezte meg az újságíráshoz szükséges 
ismereteket, gyakorlatot Budapesten. A 
frissen végzett toliforgatók idén a hetedik 
végzős osztály, mely sikeresen zárta le ta
nulmányait. A Magyar Rádió Márványter
mében megtartott ünnepélyes évzárón 
Teleki László politikai államtitkár mon
dott köszöntőt március 17-én -  adta hírül 
a Független Médiaközpont. (Kapcsolódó 
írások: WHS 4:54) Щ

fotó: Hóka Emese

Cigány népismeret

Sorozatot indítunk útjára. A következők
ben az általános iskola felső tagozatosai 
számára összeállított Cigány Népismereti 
Feladatlapokból válogattunk. A romológia 
szakos hallgatók előbb-utóbb szembesül
nek ezekkel a kérdésekkel: ha máskor nem, 
a diploma átvételét követően -  tanárként. 
(Forrás: Forray R. Katalin, Pálmainé Orsós 
Anna, Cigány népismereti feladatlapok, 
Bp„ Kiss Árpád OKSZI, 2003)

7.
Sorold be az alábbi világhírű zenészeket 
aszerint, hogy cigányzenét vagy jazzt 
játszottak, játszanak?
Czinka Panna, Snétberger Ferenc, Szakcsi 
Lakatos Béla, Raduly József, Pege Aladár, 
Bihari János

2.
Húzd össze a címet a média területével, 
amelyet képvisel!
• Világunk
• Patri n
• www.etnonet.hu
- internetes portál
- nyomtatott sajtó
- televíziós műsor

3.
Kik a szintók? Hol élnek? Milyen nyelvet 
beszélnek?

4.
Miért tartották fontosnak a cigány csa
ládok, hogy minél hamarabb megkeresz
teljék az újszülöttet?
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