
A tanulmánykötet a „Kétújfalu komplex vizsgálata” című 
kutatás eredményeit mutatja be, amelyet a Wlislocki 
Henrik Szakkollégium diákjai valósított ak meg tanáraik 
vezetésével és más külső szakemberek bevonásával.

A kutatás a Baranya megyei cigánytelep az „Akácliget” 
és a valamikor ezen a telepen élő beás cigány emberek 
életét vizsgálja. A telep történetét a telepről kiköltözők 
és a telephez legközelebbi település Kétújfalu lakosai 
körében megvalósított  vizsgálat során próbáltuk meg 
rekonstruálni. 

A kutatás fő részét jelentő terepmunka a lehető legszé-
lesebb körben kívánta mozgósítani kutatási eszközöket, 
hogy a komplex kutatás valóban megalapozott  lehessen. 

A tanulmánykötetben négy tanulmány található, ame-
lyek a cigány népesség tágabb kontextusba helyezésével 
mutatják be a vizsgált célcsoport általános jellemzőit.

A tanulmányokban a Magyarországon és Baranya me-
gyében élő cigány népesség –– történeti , társadalmi, 
gazdasági, nyelvi és nyelvhasználati  és oktatási jellem-
zőit ismerhetjük meg kiemelve azokat a tényezőket, 
amelyek a vizsgált lakosság életkörülményeit döntően 
befolyásolták.
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Summary / Bevezetés

Bevezetés

Jelen tanulmánykötet egy hazai beás cigány közösség kö-
rében végzett vizsgálat eredményeit adja közre. Az eddigi 
tudásokra alapozva fontosnak tartottuk, hogy megkez-
dődjön a napjainkban még feltáratlan beás közösségek 
vizsgálata, továbbá tudományos igényű információkkal 
lehessen bővíteni az alapvetően szórványosan és oráli-
san, elsősorban a közösség kulturális emlékezetében élő 
ismereteket. A kutatás fókuszában egy Baranya megyei 
eltűnt cigánytelep, az Akácliget áll. A tanulmányban 
ennek a telepnek a története, a korábban a szigetvári 
kistérségben élő népesség körében végzett vizsgálatok 
alapján kerül bemutatásra, elemzésre. A projekt fiatal 
kutatók bevonásával valósult meg, ezzel is elősegítve 
kutatásmódszertani tudásuk mélyítését, kutatói attitűd-
jük kialakítását. A kötet tanulmányai a 2017-ben meg-
valósított kutatás vizsgálati kérdéseit, módszereit és a 
feldolgozás során használt megközelítési szempontokat 
mutatja be.

A kutatásról

A magyarországi cigányokról készült kutatásokkal kapcsolat-
ban sokáig elmondhattuk, hogy többnyire általánosan, a teljes 
cigányságra vonatkozó megállapításokat tartalmaztak, ezért a 
többségi társadalom sok esetben homogén közösségként tekin-
tett a magyarországi cigányokra. Az elmúlt évtized fontos ered-
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ménye, hogy egyre több olyan kutatás valósul meg, amely már 
a magyarországi három nagy cigány csoport különbözőségét tu-
domásul véve vizsgálja azok jellemzőit.
A magyarországi cigányok legkisebb csoportját a döntően a dél-
dunántúli régióban élő beások teszik ki. Ez a közösség sokáig 
nem állt a kutatások előterében. Az elmúlt több mint tizenöt-
húsz év egyik legnagyobb eredménye, hogy megteremtődött e 
közösség írásbelisége. Az esemény ellentmondásosságát az adja, 
hogy az épp ebben az időszakban induló nyelvhasználati kutatá-
sok nagyon intenzív nyelvcsere folyamatról számoltak be a beás 
közösségek nagyobb részében. Az ebben az időszakban végzett 
kutatások döntően nyelvi, nyelvészeti jellegűek voltak, a beás 
közösségek társadalomföldrajzi, oktatási szempontú vizsgálatai 
még hiányosak, sokkal inkább a teljes cigányságra vonatkozó 
megállapítások részeként rendelkezünk általános ismeretekkel a 
beásokról (ld. Kemény-féle kutatások). Úgyszintén általánosak a 
cigányság népszámlálási adatainak statisztikai adatelemzéséből 
levont következtetések (Híves, 2014), iskolázottsági helyzetük, a 
velük kapcsolatos oktatáspolitikák, támogató programok (Forray-
Pálmainé, 2010) vagy pedagógusi attitűdök (Fehérvári, 2015). 
Hasznos ismereteket közvetítenek a felsőoktatásban tanuló ci-
gány fiatalok életút elemzései, azonban itt sem vizsgálták a ku-
tatók az egyes cigány csoportba tartozók közötti különbségeket. 
(Rayman –Varga, 2015) 
 Úgy láttuk, a választott tématerület szempontjából elenged-
hetetlen, hogy összegyűjtésre kerüljenek az eddigi tudományos 
kutatási eredmények, egységében láttatva azokat az ismerete-
ket, melyekkel már rendelkezünk a beás közösségekről. Szintén 
fontosnak tartottuk, hogy – az eddigi tudásokra alapozva – kez-
dődjön meg a még feltáratlan beás közösségek több oldalról 
történő vizsgálata, hogy tudományos igényű információkkal le-
hessen bővíteni az alapvetően szórványosan és orálisan, első-
sorban a közösség kulturális emlékezetében élő ismereteket. 
A kutatást alapozó kutatásnak tekintjük, mivel átfogó ismere-
tekkel nem rendelkeztünk a hazai beás közösségről és arra sem 
volt még sok példa, hogy egy-egy kisebb – konkrét településhez 
köthető – beás közösség komplex vizsgálatát elvégezték volna. 
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A kutatócsoport

A kutatásban fiatal kutatók és a Wlislocki Henrik Szakkollégium di-
ákjai valósították meg tanáraik vezetésével és más külső szakem-
berek bevonásával. Mivel a kutatás során az adatközlők nagyon 
gyakran használták anyanyelvüket a beás nyelvet, így a vizsgálatot 
végzők körében feltétel volt a beás nyelv ismerete. A PTE-n műkö-
dő Wlislocki Henrik Szakkollégium hátrányos helyzetű, elsősorban 
cigány/roma hallgatók szakmai, tudományos előre menetelének 
segítségét tűzte ki céljául, elősegítve a leendő cigány/roma értel-
miség kialakulását és megerősítését. A projekt megvalósítása so-
rán a hallgatók bevonása kettős célt szolgált: a kutatáshoz, terep-
munkához, az eredmények feldolgozásához megfelelő munkacso-
port nevelődjön ki, álljon rendelkezésre, másrészt a résztvevők 
szakmai, tudományos, kutatásmódszertani ismeretei bővüljenek. 

Vizsgálati célok és eszközök

Az eddig született dokumentumok (tudományos kutatások, 
néprajzi jellegű gyűjtések, levéltári adatok stb.) összegyűjtésé-
vel, rendszerezésével, kritikai elemzésével az a célunk, hogy a 
vizsgált beás közösségre vonatkozóan tudományos igényű ösz-
szegzéssel rendelkezzünk. Léteznek olyan tudományos előzmé-
nyek, amelyekre kutatásunk támaszkodni tudott, és úgy véljük, 
hogy ezek egységes rendszerbe helyezése nem csak empirikus 
kutatásunkat alapozza meg, hanem a beásokra vonatkozó is-
meretekhez való könnyebb hozzáférést is segíti.
 A vizsgálat fő célkitűzése, olyan sajátosságok feltárása, me-
lyek a magyarországi beás közösségeket jellemzik történeti, 
nyelvi, szociológiai, antropológiai, foglalkozásváltási, iskolázott-
sági, társadalmi integrációs szempontból.

Kutatási módszereink a projekt részelemeihez igazítva az aláb-
biak voltak:

1. A kétújfalui beásokra vonatkozó írásos információk gyűj-
tése levéltári kutatás, szakirodalom-gyűjtés, dokumentum-
gyűjtés. Ehhez kapcsolódott a gyűjtött dokumentumok 
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reflektív elemzése, melyhez szükséges volt az elemzési és 
rendszerezési szempontrendszer kialakítása. Ezt egészítet-
te ki az az adminisztratív lépés, mely elektronikus rend-
szerben tette hozzáférhetővé az eredményeket. 
2. A kutatás fő részét a terepmunka jelentette, amely a le-
hető legszélesebb körben kívánta mozgósítani a kutatási 
eszközöket, hogy a komplex kutatás valóban megalapo-
zott lehessen. 

Egyes kutatási eszközök egy-egy kérdéskörhöz kapcsolódóan 
kerültek elő, bizonyos eszközök pedig több témakör kérdéseit 
kívánták egyidejűleg feltárni. A többféle kutatási eszköz kipró-
bálásával célunk volt azok használhatóságának megfigyelése a 
kitűzött célok szempontjából.

a. A dokumentumelemzéssel a kiválasztott település tör-
téneti-társadalmi kontextusát kívántuk feltárni, igyekez-
tünk megtalálni azokat a dokumentumokat, dokumen-
tumrészeket, melyek a beás közösséggel kapcsolatosak.
b. Településszociológiai, társadalom-földrajzi és telepü-
lés-földrajzi vizsgálat segítségével az egyes közösségek 
társadalmi kontextusát szerettük volna leírni.
c. Komplex megközelítést terveztünk kérdőíves vizsgálat-
tal, melyet a kiválasztott közösség lélekszáma is lehetővé 
tett. 100 fő kérdőíves adatfelvétele valósult meg. A kér-
dőívekre statisztikai elemzés épült.
d. Kiválasztott személyekkel készített mélyinterjúk a kva-
litatív vizsgálatot segítették elő. A településen összesen 
20 mélyinterjút vettünk fel szakkollégistáink bevonásával. 
A mélyinterjúkat kvantitatív és kvalitatív vizsgálatnak ve-
tettük alá.

A kutatás helyszíne

A kutatás helyszíne egy Akácliget nevű cigánytelep, amely meg-
szűnéséig Kétújfalutól két km-re helyezkedett el. Kétújfalu 700 fős 
település, a Szigetvárt Drávafokkal összekötő út mentén fekszik, 
a 6-os főúttól délre. Szigetvárt elhagyva Hobolon keresztül vezet 
az út a település irányába. Intézményfenntartó központként, szék-
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helyként központi helyet foglal el (Zádor, Szörény, Bürüs, Várad, 
Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc) veszi körbe. A településről 
Zádor irányában Somogy megyébe visz az út. A település az ideig-
lenesen szünetelő Siklós-Barcs vasútvonal mentén fekszik.

Kutatási minta

A kutatásunk az Akácliget és a valamikor ezen a cigánytelepen 
élő beás emberek életét vizsgálja. A telepről kiköltözők és a fa-
luban élő „nem telepi” lakók körében is végeztünk kutatást, s a 
telep történetét a telepről kiköltözők, és a később velük együtt 
élő szomszédok, lakók ismeretei, emlékei alapján megpróbáltuk 
rekonstruálni.

A kutatás során a 100 kérdőív megkérdezettjei a falu beás és 
nem beás lakói voltak. A minta nagyságát úgy határoztuk meg, 
hogy fele-fele arányban jelenjenek meg a kutatásban magukat 
beásnak valló és nem beás emberek. A megkérdezett beás em-
ber közül 14-en laktak a Baranya megyei Akácliget nevű cigány-
telepen. Sajnos a legtöbben kisgyermekként éltek a telepen, így 
nem, vagy csak kevés dologra emlékeznek a telepi élettel kap-
csolatban. Nehézséget jelentett a kutatás során, hogy adatköz-
lőink szülei, nagyszülei, akik igazán érdemi információkkal szol-
gálhattak volna a telepi életről, már nem élnek.
 A kitöltött kérdőívek adatközlőiből választottuk ki a mélyin-
terjú alanyainkat. A terepmunka során 20 mélyinterjú rögzítésé-
re került sor. A mélyinterjúk lehetővé tették, hogy néhány olyan 
családban is megforduljunk, ahol a beás nyelv használata még 
nagyon intenzív és természetes. Ezekben a családokban az inter-
júkat sikerült beás nyelven felvenni. 

A tanulmánykötet felépítése

A tanulmánykötetben négy tanulmány található, amelyek kü-
lönböző oldalról szeretnék bemutatni a kutatás eredményeit.
 A kötet első tanulmányát Boros Julianna PhD doktorjelölt 
(PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola) 
írta, aki a cigány népesség tágabb – történeti, társadalmi, gazda-



12

Fókuszban az Akácliget

sági, politikai – kontextusba helyezésével mutatja be a vizsgált 
célcsoport általános jellemzőit. Tanulmányában a Magyaror-
szágon és Baranya megyében élő cigány népesség társadalmi-
gazdasági jellemzőit ismerteti és kiemelten foglalkozik azokkal 
a tényezőkkel, amelyek a vizsgált lakosság életkörülményeit 
döntően befolyásolták, többek között a foglalkoztatási helyzeté-
vel, különböző történeti dokumentumok és források tükrében. 
A tanulmány végén a kötet fókuszában lévő Akácliget nevű ci-
gánytelep kialakulásának története kerül bemutatásra a kutatás 
kvalitatív vizsgálati eredményeinek felhasználásával.

A következő írásban Gergye Eszter PhD hallgató (PTE Oktatás és 
Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola) ismerteti a kér-
dőívek feldolgozási eredményeit. A kérdőív hat tématerülete 
köré csoportosítva mutatja be a válaszokat az adatközlők élet-
körülményeiről, nyelvhasználati szokásaikról, identitásukról, la-
kóhelyükről, stb. 
 A kapott adatok ismertetésén túl az elemzést a kutatáshoz 
felhasznált szakirodalom tükrében végzi a hallgató.

A kötet harmadik írásának szerzője Orsós Anna kutatásvezető, a 
PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék vezetője. 
A kutatás fontos részét képezte a településen élők és a telepről a 
faluba költözők nyelvhasználata is. Tanulmányában a válaszadók 
nyelvhasználatát, annak változását, valamint a nyelvállapot ak-
tuális rögzítése mellett a kutatásban résztvevők saját kisebbségi 
csoportjukhoz való kötődését vizsgálja.

A kötet utolsó tanulmányának szerzője Kovácsevicsné Tóth Ma-
rianna, a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola vezetője. Írá-
sában azt mutatja be, hogy egy multietnikus, hátrányos helyzetű 
településen található általános iskola kapcsolata hogyan alakul 
a helyi közösséggel, együttműködésük, egymásra utaltságuk 
mennyiben hat az oktatás minőségére, eredményességére és 
hatékonyságára. Intézménye jó példája annak, hogy lássuk - bár 
hosszú utat kellett bejárniuk, mégis rezíliens iskolává tudtak 
válni. Az Akácligetből kiköltöző családok iskolaköteles gyerekei 
ebben az intézményben tanultak, és az intézmény pedagógusai 
részt vettek Akácliget beás lakóinak komplex vizsgálatában is. 
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A terepmunka tapasztalataiból látjuk, hogy a kutatás mely pont-
jainál szorul finomításra, illetve átgondolásra az alkalmazott 
módszertan. 
 Kutatási tapasztalatainkat összegezve, a jelenlegi kutatási 
eszközök alkalmazásával elért eredményeink használhatóságát 
átgondolva szükségesnek tartjuk további közösségek sokoldalú 
vizsgálatát, hogy a beás közösségekben zajló folyamatok össze-
vethetők legyenek.
 Kutatásunk tudományos és társadalmi hasznossága feltéte-
lezésünk szerint abban áll, hogy pótolja az ismerethiányt, az 
egymásnak ellentmondó, bizonyos tudományterületeken nehe-
zen fellelhető és megbízható források között, s egyben segítsé-
get ad másoknak is megismerni, megérteni, elfogadni a hazai 
legnagyobb nemzetiség, a cigányság sokszínű közösségeit.
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Introduction

This paper represents the results of a survey conducted 
among a Boyash community in Hungary. In our experi-
ence, it important to start investigating non-researched 
communities and to support our fragmented and poor 
knowledge about these people with more scientific data. 
In the focus of the research, we have a missing Gypsy set-
tlement in Baranya county ,the Akácliget. In the study, 
the history of this site is presented and analyzed on the 
basis of examinations carried out in the population of the 
Szigetvár micro-region. The project was implemented 
with the involvement of young researchers. Throughout 
the project, students managed to deepen their research-
methodological knowledge and develop their researcher 
attitudes. This volume studies the research questions of 
the research carried out in 2017, as well as the methods 
and approaches used in the processing.

About the research

Regarding the researches on Gypsies in Hungary, we can make 
the general conclusion that for a long time, they mostly con-
tained statements about the entire Gypsy Population in general, 
and in many cases, the majority society regarded Gypsies com-
munities homogeneous in Hungary. An important result of the 
last decade is the fact that more and more researches are be-
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ing carried out exploring the characteristics of the three largest 
Gypsy groups in Hungary.
 The smallest group of Gypsies in Hungary, the Boyash pre-
dominantly live by the South Transdanubian region. This group 
has not among the most studied gypsy communities for a long 
time. One of the greatest achievements of the past fifty to 
twenty years is that Boyash has became a written language, as 
well. The contradictory nature of this event is that language-
use researches, that were being carried out at that time, re-
ported a very intensive language change process in the major-
ity of Boyash communities. The researches carried out during 
this period were predominantly lingual, linguistic, the studies 
of the Boyash communities in the field of social geography and 
education were still incomplete, what we do know about the 
Boyash people, comes from the findings concerning the whole 
Gypsy population. (see researches of Kemény). The conclusions 
drawn from the statistical analysis of the census data on Roma 
population (Híves, 2014), their educational status, educational 
policies, support programs (Forray-Pálmainé, 2010) or peda-
gogical attitudes (Fehérvári, 2015) are also common. Useful 
knowledge is provided by the life-path analysis of young Roma 
people studying in higher education, but researchers have not 
studied the differences between the different Gypsy communi-
ties. (Rayman-Varga, 2015) 
 We believe that it is essential for the topic chosen to gather 
the scientific research results on Boyash communities, we have 
collected so far, so that we can get a clear picture of what we 
know about them as of now. We thought it was also important 
to start investigating non-researched Boyash communities to 
support our fragmented and poor knowledge about these peo-
ple with more scientific data. We meant this research to be a 
basic research, as we did not have comprehensive knowledge of 
the domestic Boyash community, and there were not so many 
examples of complex assessments of a small, concrete commu-
nity of Boyash people. 
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The research team

The research was carried out by young researchers and students 
at the Wlislocki Henrik Student College with the guidance of 
their teachers and the involvement of other external experts. 
As the data subject used their native language very often, the 
Boyash language, a good command of the Boyash language was 
essential for the investigators. The Wlislocki Henrik Student Col-
lege, which operates at PTE, aims to assist the professional and 
academic advancement of disadvantaged, mainly Roma / Gypsy 
students, in the hope that a group of new Roma intellectuals 
will be established. In the implementation of the project, the 
involvement of students served a dual aim. On the one hand to 
educate a research team for field work and for the processing 
of the results, and, on the other hand, to increase the profes-
sional, scientific and research methodological knowledge of the 
participants.

Research objectives and tools

We have been able to provide a scientific summary of the 
Boyash community being tested with the critical analysis, gath-
ering and systematization of the existing documents (scientific 
researches, ethnographic collections, archival data, etc.) Our 
research was based on the scientific premise that these docu-
ments provided and we believe that putting them into a unified 
system does not only serve as a foundation for our empirical 
research, but it also facilitates easier access to knowledge about 
the Boyash.
 The main objective of the study is to reveal features that 
characterize the Boyash communities from historical, linguistic, 
sociological, anthropological, occupational, educational and so-
cial integration aspects.
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Our research methods tailored to the parts of the project 
were as follows:

1. Collecting written information on the Boyash people 
from Kétújfalu, from historical archives, theses and other 
documents. This involved a reflective analysis of the col-
lected documents, which required the development of a 
system of analysis and systematization. This was comple-
mented by the administrative step that made the results 
available in an electronic system. 
2. The main part of the research was a fieldwork, which 
sought to mobilize the research tools as widely as pos-
sible so that a complex research could be properly es-
tablished. 

Some research tools were related to certain questions, and 
some tools were meant to explore multiple issues at the same 
time. By trying out a variety of research tools, we aimed to mon-
itor their usability for the goals set.

a. The document analysis meant to explore the historical-
social context of the chosen settlement, we did our best 
to find the documents and parts of documents that are 
related to the Boyash community.
b. We wanted to describe the social context of each com-
munity with the help of researches of urban sociology, 
social geography and settlement geography.
c. We designed a complex approach through a question-
naire survey that was also enabled by the number of 
people in the selected community. 100 questionnaires 
were completed. Statistical analysis was conducted on 
the questionnaires.
d. With the help of in-depth interviews with selected peo-
ple we could establish a qualitative approach. In the vil-
lage we recorded 20 deep interviews with our students. 
The In-depth interviews were examined from a quantita-
tive and qualitative point of view as well.
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The location of the research

The location of the research was a gypsy settlement called Aká-
cliget, which was located two kilometers from Kétújfalu, until its 
disappearance. Kétújfalu is a village of 700 inhabitants, along 
the road connecting Szigetvár to Drávaf, south of the 6th high-
way. After leaving Szigetvár, we get to the settlement if we go 
through Hobol. As an institution maintenance center, it occu-
pies a central location (surrounded by Zádor, Szörény, Bürüs, 
Várad, Gyöngyösmellék, Teklafalu and Endrőc). From the settle-
ment, towards Zádor, the road takes us to Somogy County. The 
settlement lies along the temporarily suspended Siklós-Barcs 
railway line.

Research Pattern

Our research examines the lives of the Boyash people living in 
this gypsy village. We carried out researches even among the 
people who moved from the settlement and the “non-gypsies” 
living in the village and we tried to reconstruct the history of 
the settlement based on the memories and knowledge of these 
people.
 During the research, the subjects of the 100 questionnaires 
were the Boyash and non-Boyash residents of the village. The 
sample can be divided into two major parts; half of the sub-
jects were Boyash people and half were not. The interviewed 
14 Boyash people lived in the gypsy village of Akácliget in Ba-
ranya county. Unfortunately, most of them were small children 
when they lived at the settlement, so they did not remember or 
just little about the life there.  It was a difficult task during the 
research that the parents, grandparents of the subjects, who 
would be able to provide us with meaningful information about 
the life there, are no longer alive.
 We have selected our in-depth interview subjects based on 
the information provided in the completed questionnaires. Dur-
ing the fieldwork, 20 deep interviews were recorded. In-depth 
interviews made it possible for us to visit some of the families 
where the Boyash language is still relevant.  In these families, 
interviews were conducted in Boyash language. 
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The structure of the study collection

There are four studies in the paper that will present the results 
of the research on different sides.
 The first volume of the volume was written by Julian Boros 
PhD candidate (’Education and Society’ Doctoral School of Edu-
cation) who presents the general characteristics of the exam-
ined target group through a wider - historical, social, economic, 
and political context of the Gypsy population. In her study, she 
describes the socio-economic characteristics of the Roma pop-
ulation living in Hungary and Baranya County, and focuses on 
the factors that influenced the living conditions of the popula-
tion under consideration, including their employment situation 
in the light of various historical documents and sources. At the 
end of the study, the story of the development of the Gypsy 
settlement called Akácliget, which is the focus of the volume, is 
presented using the qualitative research results of the research.

In the following paper, Gergye Eszter PhD student (’Education 
and Society’ Doctoral School of Education) presents the results 
of the questionnaires. The questionnaire is divided into six the-
matic areas and presents answers to the living conditions of the 
participants, their language usage, their identity, their place of 
residence, and so on. 
In addition to presenting the data, the analysis is carried out in 
the light of the literature used in the research.

The author of the third volume of the book is Marianna Kovác-
sevics Tóth, leader of Konrad Ignác Primary School in Kétújfalui. 
In her paper she shows how the relationship of a primary school 
in a multiethnic, disadvantaged community develops with the 
local community, how they interact and how much they relate 
to the quality, effectiveness and efficiency of education. Her in-
stitution is a good example of how any school is being able to 
become a resilient one. The schoolchildren of the families, who 
moved from Akácliget, studied at this institution and the teach-
ers of the institution participated in the complex examination of 
the inhabitants of the village of Akácliget.
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The last work of the volume was written by Anna Orsós, head of 
research at PTE BTK Department of Romology and Sociology of 
Education. An important part of the research was the language 
use of the people living at the settlement and those who have 
moved to the village. In her study, the participants’ language 
use as well as their change, the actual state of the language and 
their connection to their minority group are examined by the 
researchers.
The field work has pointed out for us which parts of the research 
require refinement as for the applied methodology.  
 Summarizing our research experience, considering the usabil-
ity of our results achieved using the current research tools, we 
consider it necessary to conduct a multifaceted study of further 
communities to compare processes in the Boyash community.
 The scientific and social utility of our research is supposed 
to fill the gap in knowledge, the conflicting, difficult and reliable 
sources in some disciplines, and help others get to know, under-
stand and accept the diverse communities of the Gypsies.
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A cigány/roma népesség gazdasági, 
társadalmi jellemzői Baranya megyében

A cigány, roma népesség története, gazdasági- 
társadalmi jellemzői Magyarországon

A cigány/roma népesség tagjai a szegénység és a kirekesztettség 
által leginkább érintett és veszélyeztetett társadalmi csoportok 
közé tartoztak és tartoznak napjainkban is Magyarországon. Ala-
csony társadalmi-gazdasági státusszal rendelkeznek, ennek okai 
között elsősorban az alacsony iskolai végzettség, a magas mun-
kanélküliség, a területi hátrányok, a rossz lakhatási viszonyaik és 
a lakóhelyi szegregáció szerepelnek. Továbbá a nem cigány/nem 
roma társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű 
lakosság diszkriminációja által is érintettek. A lakhatási és szoci-
ális hátrányok, a szegénység leginkább az elsődleges jövedelem, 
vagyis a munkából származó rendszeres bevétel hiányából ered-
nek. Mindezek hosszú távon deprivációhoz, kirekesztettséghez 
vezetnek. Azonban a Magyarországon élő cigány, roma népesség 
nem homogén népcsoport, sem nyelvük, sem kultúrájuk tekin-
tetében. Az elmúlt évtizedekben a szegénységet mint szociális 
állapotot tekintik a cigány népesség jellemzőjének, ezzel viszont 
etnicizálják a szegénység fogalmát, ami téves meghatározások-
hoz vezet. Magyarországon a cigány népességre vonatkozó kuta-
tások (Kemény, 1971; 1993, 2003; Havas 1982; Szelényi, Ladányi 
1997; Havas, Kemény és Kertesi, 1998; Pénzes, Tátrai és Pásztor, 
2018) többsége alapvetően a cigányság vizsgálata során társadal-
mi-gazdasági helyzetüket elemzi, a szociális hátrányokat, megol-
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dási alternatívák ok-okozati összefüggéseit vizsgálják. Többségük 
lényegében szociális kérdésként kezeli a cigány népesség társa-
dalmi integrációját, nem kisebbségi kérdésként. 
 Az Európai Bizottság 2018. évi országjelentése – Magyarország 
tekintetében az oktatás, lakhatás, foglalkoztatás területein több 
megállapítást is tartalmaz. A társadalmi-gazdasági háttér oktatási 
eredményekre gyakorolt hatása hazánkban az egyik legmagasabb 
az Európai Unió tagországai közül. E jelentés észrevétele, hogy 
a cigány népesség tagjai a szegénység által leginkább veszélyez-
tetett társadalmi csoportok közé sorolhatóak. „A szegénységi 
helyzet összességében jelentősen javult, de a kiszolgáltatottabb 
csoportok körében továbbra is magas a szegénység kockázata. A 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitet-
tek aránya csökken, de még mindig meghaladja az uniós átlagot. 
A gyerekek és a romák továbbra is sokkal jobban ki vannak téve 
a szegénység kockázatának, mint a lakosság többi része. Az adó- 
és szociális ellátórendszer változásai hozzájárultak a jövedelmi 
egyenlőtlenség fokozódásához. A hangsúly a szociális ellátásokról 
egyértelműen a munkához kötött családtámogatásokra és ter-
mészetbeni juttatásokra tevődött át, amelyek nem kellőképpen 
célozzák a szegényeket. Ezzel egy időben csökkent a szociális tá-
mogatások és az álláskeresési ellátások megfelelősége. A lakás-
vásárlási támogatások bővültek, de a szociális lakhatás terén nem 
történt javulás.” (Európai Bizottság, 2018:3)
 A cigány népesség életére kezdetektől napjainkig foglalkozta-
tási, lakhatási, oktatási, politikai területen született döntések – ki-
vétel nélkül – hatással voltak, melyek iránya hol segítette, hol hát-
ráltatta a cigány népesség társadalmi integrációs törekvéseit a ma-
gyar társadalomba. E fejezetben a változások történeti, táradalmi, 
gazdasági és politikai kontextusba elemezve  kerülnek bemutatás-
ra fókuszálva a Baranya megyei cigány népesség helyzetére.

Ki a cigány?

A Magyarországon élő cigány/roma népesség nem homogén 
népcsoport, sem nyelve, sem kultúrája tekintetében. Elneve-
zésük ebből eredően sem tekinthető egységesnek: a cigány és 
roma megnevezést egyaránt alkalmazzák. Mindezek ellenére 



25

Boros Julianna: A cigány/roma népesség gazdasági, társadalmi jellemzői…

megállapítható, hogy Magyarországon a legnagyobb számú kizá-
rólag magyar nyelvet beszélő csoportok önmagukat cigánynak, 
magyarcigánynak, romungrónak hívják. A roma megnevezést 
leginkább az országban élő, főként a romani nyelv dialektusait 
beszélő oláh cigányok fogadják el, akik nyelvén a ’rom’ szó em-
bert jelent. Végül a harmadik, elsősorban az ország déli részén 
letelepedett cigány lakosság magát beásnak vagy cigánynak ne-
vezi, elutasítja a roma megnevezést. (Orsós, 1997; Forray, Or-
sós, 2010; Forray, 2015) 
 Az elmúlt évtizedekben Magyarországon a cigány/roma né-
pességgel foglalkozó kutatások és tudományos közlemények 
(Kemény és mtsai., 2004; Szelényi, Ladányi, 1997; Havas, Ke-
mény és Kertesi, 1998; Pénzes, Tátrai és Pásztor, 2018) külön-
böző szempontok szerint határozták meg a cigány/roma népes-
séget. A neveléstudomány és a társadalomtudományok terüle-
tén megjelent írások a célcsoport definiálására törekednek, és 
a „Ki a cigány?” kérdésre keresték a választ. A kutatások során 
alapvetően két típusát különböztethetjük meg a célcsoport ka-
tegorizálásának: egyrészt a külső társadalmi környezet, többségi 
társadalom, a nem cigány környezet és a különböző hivatalok, 
intézmények képviselőinek minősítése alapján, másrészt az 
önazonosság, önbevallás, önbesorolás szerint. (Szuhay, 1999) 
 Az egyik legismertebb értelmezés alapján cigány az az egyén, 
aki annak vallja magát1. A másik meghatározás kiindulópontja a 
származás (a felmenők csoport-hovatartozása); vagyis, ha vala-
kinek a szülei cigány/roma származásúak, a gyermek is cigány/
roma. A harmadik megközelítés szerint a külső (társadalmi) kör-
nyezet megítélése alapján sorolnak személyeket a cigány né-
pesség tagjai körébe. Ebben jelentős szerepet játszanak a külső 
rasszjegyek (pl. barna bőr), a minősítő személyek státusza és 
kapcsolati tőkéje, továbbá a lakóhelyi és lakhatási körülmények 
szerinti kategorizálás. Mindegyik meghatározás során módszer-
tani szempontból felmerülhet a téves következtetés lehetősége. 
Ha valaki születése által cigány származású, de egyébként nem 
rendelkezik külső rasszjegyekkel, a (társadalmi) környezete nem 
tudja, hogy cigány/roma, akkor az egyén elhatározása, önbeval-
lása, önmeghatározása dönti el – adott élethelyzetben, szituáci-
óban – a kisebbséghez való tartozását. A másik véglet, amikor a 
külső (társadalmi) környezet megítélése során téves következ-
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tetéssel a szegénységet mint szociális állapotot tekintik a cigány 
népesség jellemzőjének, ezáltal etnicizálják a szegénység fogal-
mát, ami további téves következtetésekhez vezet. 
 Az 1990-es évek közepén kutatók között módszertani vita ala-
kult ki a cigány kutatások mintavételi szemléletére vonatkozóan. 
Kemény István, Havas Gábor, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor cigány 
népességre vonatkozó kutatásaikban (1971, 1993, 1998, 2003) 
a nem roma környezet definiálása alapján vonták be a cigány vá-
laszadókat, indokolva, hogy „(…) ez a meghatározás bizonyosan 
nem zárja ki azokat, akik öntudatosan vállalják romaságukat, de 
azokat sem, akik erőteljesen megindultak az asszimiláció útján. 
Minden tapasztalat azt mutatja ugyanis, hogy a nem roma kör-
nyezet a sikeresen asszimilálódók roma származását is számon 
tartja. Az ily módon meghatározott roma népességből csupán 
a nyomtalanul asszimilálódottak maradtak ki”. (Havas, 1994) 
Szelényi Iván és Ladányi János ezzel ellentétben megfogalmaz-
ták kétségeiket a cigány kutatások definíciójával kapcsolatban, 
nem értenek egyet az önbesorolás mint módszer elutasításával, 
melyet azzal indokolnak, hogy „a ’ki a cigány’ kérdésre adandó 
válasz hasonló kell hogy legyen a ’ki a magyar’ kérdésre adott 
válaszhoz. Ha az utóbbi esetben azt tartjuk, hogy magyar az, aki 
annak tartja magát – s ki mást tekinthetnénk magyarnak? – , ne-
héz kétségbe vonnunk a cigány önminősítés ’objektív’ értékét… 
nem azt állítjuk, hogy az önminősítés az ’objektív’ definíció.” (La-
dányi, Szelényi, 1997:3) 
 Jelen kutatásunkban a kvantitatív és a kvalitatív felmérés so-
rán a beás cigány közösség tagjai önbevallásuk, önbesorolásuk 
alapján kerültek a mintába.
 A magyarországi cigány/roma népességgel foglalkozó iro-
dalom közös vonása, hogy felteszik a kérdést: vajon a cigány/
roma népesség helyzetének javítása során nemzeti-etnikai 
problémák megoldásáról van-e szó, vagy szociális kérdésről, 
mely a szegénység által nagyobb társadalmi csoportot érint, 
mint a cigányság. Mindkét állítás érvényes lehet, amennyiben az 
interszekcionalitás szemlélete szerint gondolkodunk, hiszen a ci-
gány/roma népesség társadalmi hátrányai jelentősek a többségi 
társadalom tagjaihoz képest; de nem szabad elfelejteni, hogy 
ugyanakkor olyan kisebbségi csoportról van szó, mely saját kul-
túrájával, hagyományaival van jelen a magyar társadalomban.
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Cigány/roma népesség demográfiai jellemzői

A különböző felmérésekben – mindezen definíciós problémák 
miatt – leginkább becsült adatok vannak a Magyarországon élő 
cigány/roma népesség számát illetően. A népszámlálási adatok 
sem tekinthetőek bizonyosságnak. Valójában négy különböző 
kategória segítségével próbálják meghatározni, hogy az adott 
válaszadó melyik nemzetiségi csoportba tartozik. E kategóriák: 
1. az önbevallás/önminősítés, 2. a beszélt nyelv, 3. az anyanyelv, 
4. a kultúra, a hagyományok őrzése. A népszámlálás során ki-
töltött kérdőívek mindegyik kérdésre keresik a választ, de ezen 
statisztikai adatok sem adnak pontosabb képet, hiszen a válasz-
adási hajlandóságtól függ a megkérdezés sikere.
 A legismertebb, s talán a legtöbbet hivatkozott forrásnak a 
Központi Statisztikai Hivatal (2001, 2011) népszámlálási adatait 
és a Kemény István vezetésével megvalósított kutatások2 (1971-
2003) eredményeit tekinthetjük. Az 1971-es 320 000 főre, az 
1993-as vizsgálat 468 000 főre, a 2003-as pedig (1%-os repre-
zentatív vizsgálat) 540 800 főre becsülte a magyarországi cigány 
népességet. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004)
 A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás keretében 2001 
óta a nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásról való nyilatkozás 
során rákérdeznek az anyanyelvre, valamint a családi, baráti kö-
zösségben használt nyelvekre is. A 2001-es adatok szerint a ci-
gány/roma kisebbséghez tartozók száma 205 720 fő volt, 10 évvel 
később, a 2011. évi adatgyűjtéskor már 315 583 fő. (KSH, 2001; 
2011) A válaszadók körében történő jelentős növekedés nem a ci-
gány népesség hirtelen megugró számát jelzi, hanem a válaszadá-
si hajlandóság megváltozását, ugyanis a 2011. évi népszámlálás 
során az országos és helyi nemzetiségi és kisebbségi önkormány-
zatok a civil szereplőkkel együtt motiválták tagjaikat a hovatarto-
zás vállalására. Úgy tűnik, kezdeményezésük sikerrel járt. 
 A legutolsó adatfelvételnek, 2010-2013 között, a Debrece-
ni Egyetem felmérése tekinthető, mely 876 000 főre becsülte 
a cigány népesség számát Magyarországon. (Pénzes, Pásztor, 
2014) A cigányság száma az elmúlt 30 évben 2,2 szeresére nőtt, 
a teljes népességen belüli arányuk pedig 3,7%-ról 8,8%ra emel-
kedett. (Pénzes, Tátrai és Pásztor, 2018:21), ha ezeket az ada-
tokat a korábban bírált összeírásokkal vetjük egybe.
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 A demográfiai adatok szempontjából a népességnövekedés, 
a születésszám és a kormegoszlás tekintetében a cigány népes-
ség az ország teljes népességéhez viszonyítva többnyire eltérő 
adatokat mutat. Az országos adatokhoz képest mégis konsta-
tálható, hogy a cigány népességen belül a gyermekek száma 
nagyobb, ugyanakkor a mortalitási mutatók is eltérnek. A kü-
lönbség számottevő, Kemény 2003-as vizsgálatában a 15 éven 
aluli cigány gyermekek száma kétszer akkora, mint a teljes né-
pességben.3 A cigány/roma népesség várható élettartama átla-
gosan tíz évvel rövidebb, mint a nem cigány népességé. Az első 
demográfiai átmenet elmélete szerint a magyarországi cigány 
népesség még az ún. átmeneti fázis jegyeit (fiatal korösszetétel, 
magas termékenység, viszonylag magas halandóság) mutatja. 
(Babusik, 2004:48)

1. ábra. A magyarországi roma népesség és a teljes népesség 
kormegoszlása (Forrás: Babusik, 2004:48)

A magyarországi cigány népességre jellemző (nyelvjárástól füg-
getlen) területi elhelyezkedés alapján megállapítható, hogy 
többségük az ország dél-délnyugati részén és hazánk keleti ré-
giójában él. Az indiai eredetű cigány nyelvet beszélők csoport-
jait ősi mesterségeik alapján különböztetik meg, többségük a 
romani nyelv vlah cigány, illetve annak legelterjedtebb dialek-
tusát, a lovárit beszélik.4 Korábbi kutatások (Orsós, 1997; Ke-
mény és mtsai., 2004; Forray, 2003) szerint a romani nyelvet 
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beszélő oláh cigányok foglalkozásaik miatt leginkább nagyobb 
településeken, városokban élnek, a fővárosban és a megyei jogú 
városokban egyaránt megtalálhatóak. Beás cigányok jellemző 
foglalkozásaik5 miatt erdő szélén, falvak és községek területén 
éltek a korábbi évtizedekben. Az 1960-as évektől zajló hatósági 
költöztetések és területfejlesztési politikai törekvések következ-
tében az erdőből, a falu széléről a települések (falvak, községek) 
kijelölt területére költöztek. A romani/beás nyelv használata az 
oláh cigányok és a beások tekintetében is csökkenő tendenci-
át mutat. A cigány/roma felnőttek már egyre kevésbé beszélik 
nyelvüket, amit cigány felnőttek körében végzett kutatások is 
bizonyítanak. (Boros, 2017) A családtagok közül a szülők még 
beszélték a nyelvet, a gyermekek inkább csak értik, amit szüleik 
mondanak, de magyar nyelven válaszolnak. A cigány nyelveket 
beszélő cigány/roma csoportok jellemzően kétnyelvűvé váltak 
(Orsós 1997; 2015), a jelen generáció és gyermekeik anyanyel-
ve a magyar. Ez egyfajta asszimilációs tendenciát mutat a nyel-
vek terén, a cigány népesség tagjainak törekvését a társadalmi 
beilleszkedésre. Másrészt a lehetőségek és jogok (jogalkalmazá-
sok és végrehajtások) hiányát is mutatja, mert a cigányok nem 
használhatják nyelvüket hivatalos ügyeik intézésében, vagy az 
élet más területein. A cigány nyelvek (beás, romani) megőrzése 
céljából a cigány közösségek tagjainak nyelvhasználatát elősegí-
ti az oktatás területén engedélyezett cigány nemzetiségi nyelv 
tanítása a nevelési és oktatási intézményekben, de mindez még 
mindig − évtizedekkel a rendszerváltás után − nem elérhető 
mindenki számára. 
 Az első cigány nemzetiségi gimnázium (Gandhi Gimnázium, 
Pécs) létrehozásával 1994-ben elindult a cigány nyelvek hivata-
los oktatása, amihez készültek oktatási segédanyagok, nyelv-
könyv és szótár.

Megélhetési stratégiák és foglalkoztatási helyzet

A cigány népesség lakhatási viszonyait, egészségügyi helyze-
tét, megélhetési problémáikat, életkörülményeiket és alacsony 
szintű életminőségüket tekintve Babusik 2004-es kutatása óta 
a helyzet nem javult, sőt bizonyos területeken a tendenciák to-
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vább erősödtek: a deprivációs ciklus generációkon átívelő folya-
matként értelmezhető, és földrajzi szempontból a szegénység és 
a cigány népesség száma a leghátrányosabb helyzetű területe-
ken koncentrálódik. (Virág, 2010; Pénzes és mtsai., 2018)
 A cigány népesség foglalkozásaival évszázadokon át a társadal-
mi igényekre reagálva segítette a (főként falusi) lakosságot, gaz-
dasági szempontból funkcionális részei voltak a társadalomnak, 
munkájukra szükség volt. A XVIII. és a XIX. században a cigány és a 
nem cigány lakosság megélhetése, életminősége között még nem 
volt túl nagy a különbség. Az iparosodás megindulása ellehetet-
lenítette a cigány népesség mesterségeit, ennek következtében a 
cigány népesség tagjai növekvő számban maradtak munka nélkül. 
Ennek lényegében több oka is van: egyrészt csökkent a cigányok 
által előállított termékeik utáni kereslet, másrészt bizonyos tevé-
kenységek (pl. vályogvetés) engedélyhez kötöttek voltak, s a szű-
külő piac hatására egyre inkább nem cigány származásúak kap-
ták meg. Egyre több (kb. negyedük) cigány ember megélhetését 
biztosította a mezőgazdasági munka, dolgozott napszámosként, 
summásként. (Kozák, 1979) 

1. táblázat. A 15 éven felüli cigány lakosság megoszlási aránya a főbb 
foglalkozási ágak szerint, 1893. évi cigány összeírás alapján 

(férfiak és nők együtt) (Forrás: Kozák, 1979:109)

1893. évi cigányösszeírás adatai

Foglalkozási ág Cigány lakosság megoszlási aránya (%)

Értelmiségi 0,10

Őstermelő 3,34

Bányász, kohász 0,07

Iparos6 28,88

Kereskedő 2,55

Közlekedésben dolgozik 0,06

Zenész 9,60

Napszámos (nem mezőgazdasági) 36,70

Magánzó (háztulajdonos, nyugdíjas) 0,04

Háztartásbeli 10,37

Házicseléd 0,59

Egyéb foglalkozású 0,16

15 év feletti foglalkozásnélküli 7,54

Összesen 100,00
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„A teknővájásból szerzett, egyre apadó, zsugorodó jövedelmet 
ki kellett egészíteni. A tarisznyázás, koldulás egy, a társadalmi 
kirekesztettségben is emberi tartást adó életforma felbomlá-
sát, egy etnikum deklasszálódását jelezte. Mindamellett kevés, 
rendszertelen és bizonytalan jövedelmet hozott. Már a mester-
ség konjukturális időszakában is sokszor kiegészült a teknővájás 
favágással, fakitermeléssel, mindenféle erdei munkával. (…) Ké-
sőbb a teknővájás háttérbe szorulásával a favágás, erdei munka 
sokszor a megélhetés fő forrásává vált. Az erdei telepeken ez a 
lehetőség teljesen kézenfekvő volt. Lehetővé tette az erdei élet-
mód fenntartását. (…) Lényeges különbséget jelentett, hogy az a 
tíz-tizenkét éves gyerek, aki régebben a teknővájó mesterség ta-
nulását kezdte volna el ebben az életkorban, most napszámos-
ként az erdőbe járt csemetét ültetni. Csökkent a család kohéziós 
ereje, apa és gyerekei között nem alakult ki olyan bensőséges 
kapcsolat, mint korábban. Az erdei életmódnak éppen a legke-
vésbé vonzó elemei (lakáskörülmények, magukra utaltság, stb.) 
maradtak meg, miközben a közösség menedék jellege, kivetett-
séget ellensúlyozó összetartó ereje lényegesen csökkent. Ezek a 
telepek ki voltak szolgáltatva az uradalmi erdész kénye-kedvé-
nek, a cigányok az ottlakás puszta lehetőségéért rendszeresen 
robotolni kényszerültek. S az ingyenmunka megalázó kényszerét 
most már nem ellensúlyozta a cserébe nyert teknővájási lehe-
tőség. Ez a II. világháború előtt kialakult állapot áthúzódott a 45 
utáni időkre is.” (Havas, 1982:75)
 Az 1945-ös politikai, társadalmi és gazdasági változások kö-
zül a földosztásból a cigány népesség tagjai kimaradtak, pedig 
előtte legalább negyedrészük mezőgazdasági napszámból élt, és 
nyolcvan százalékuk a falvak peremén lakott. „A szakképzetlen – 
korábban csak alkalmi munkához vagy a teljes kötetlenséget je-
lentő, hagyományos cigány foglalkozásokhoz szokott – cigányok 
nagyon nehéz helyzetben voltak. Nem tudták, mi vár rájuk egy 
ipari üzemben. Sokuk írni, olvasni sem tudott, nem ismerték a 
jogaikat, kötelességeiket. Nem tudták, hogy egyes mulasztások 
– pl. késések, igazolatlan hiányzások –, milyen szankciót vonnak 
maguk után. Egészségi állapotuk is befolyásolta munkavállalási 
lehetőségeiket. A gyermekkori nélkülözés, az egészségtelen la-
káskörülmények miatt sokuk gyenge fizikumú, beteges ember 
volt, ezért a nehéz fizikai munkát nem tudták vállalni, vagy sokat 
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hiányoztak betegség miatt. Problémát okozott az is, hogy nem 
rendelkeztek sem élelmiszer-, sem pénztartalékkal, ezért nem 
tudták kivárni a kéthetente érkező fizetést. Sokan azért léptek 
ki munkahelyükről, hogy azonnal megkapják járandóságukat. 
Mindez növelte a munkáltatókban a velük szembeni bizalmat-
lanságot. Ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a cigá-
nyok többsége az ötvenes években csak alkalmi munkát vállalt, 
illetve kapott.” (Kozák, 1979:115)  
 Havas Gábor 1982-ben megjelent tanulmányában részlete-
sen ír a cigány közösségek munka világában szerzett tapasztala-
tairól, a változásokról, melyek a megélhetési stratégiákat is mó-
dosították a családokban. Az 1940-es évek végén alapvetően az 
ipar munkaerő szükséglete és az erdei kiszolgáltatottság követ-
keztében a cigány lakosság tagjai főként Baranyában a bányásza-
tokban helyezkedtek el. Ezáltal az országban fellépő munkaerő 
igényt elégítették ki, hiszen nehéz fizikai munkát végeztek, több-
nyire a munkakörülményeik rosszak voltak, a bányász foglalko-
zás önmagában is erőt próbáló jövedelemszerző tevékenység. 
„A bányák nagy kereslete, s a teknővájó cigányok hagyományos 
életmódjának teljes felbomlása, összes megélhetési forrásaik 
kiapadása körülbelül egybeesett. Ennek felismerése vezetett 
oda, hogy munkástoborzók jártak a cigányokhoz megkísérelve 
beszervezni őket a bányába. A bányában előforduló munkák 
legalacsonyabb rendű része (elsősorban a csillézés) jutott a ci-
gányoknak. Végeredményben a bányában elhelyezkedő (teknő-
vájó vs.) oláh cigányok egy bomló életforma személyiségtorzító 
hatásától terhelten, gyökértelenül egy számukra teljesen idegen 
közegbe kerültek.” (Havas, 1982:90) A másik foglalkozási lehető-
ség az építőiparban jelentkezett, ahol segéd- és betanított mun-
kásként elsősorban útépítéseknél, kubikos munkában vettek 
részt a cigányok. A munkakörülmények a bányához hasonlóan 
rosszak voltak, a keresetek alacsonyabbak. Ráadásul ingázóvá 
váltak a cigány férfiak, ezzel eltávolodtak családtagjaiktól, ami 
érzelmileg megviselte a munkavállalókat, így gyakran váltottak 
munkahelyet, annak reményében, hogy családjukhoz, lakóhe-
lyükhöz közel, jobb munkakörülmények mellett dolgozhatnak. 
Nagyon jellemző volt erre az időszakra a kétfajta lehetőség vá-
logatása, az ipar és a mezőgazdaság közötti oda-vissza mozgás. 
(Havas, 1982)
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 A szocializmus időszaka változásokat hozott, melynek kö-
vetkeztében a cigány népesség foglalkoztatottsági helyzete 
megváltozott, a teljes foglalkoztatás keretében, a „kapun belüli 
munkanélküliség” módszerével, hozzáadott érték és termelési 
haszon nélküli munkatevékenységek jöttek létre. (Cserti Csapó, 
2011:142)
 A cigány népesség életére társadalmi szinten a legnagyobb 
hatással az MSZMP PB 1961. évi határozata7 volt, amely a ci-
gány lakosság helyzetének javítását tűzte ki célul, többek között 
a legfontosabbnak az állandó foglalkoztatás megvalósítását te-
kintette. Az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya 
és a lakóhelyi szegregáció miatt a munkavállalók többnyire lakó-
helyüktől távol tudtak elhelyezkedni, minek következtében ingá-
zásra kényszerültek. (Csalog, 1984; Kállai, 2003) A cigány férfi-
ak körében megnőtt a munkavállalók száma, de ezzel arányosan 
nem nőtt a munkalehetőségek száma. Nem volt választási le-
hetőség, alacsony iskolai végzettségük miatt nem válogathattak 
a felkínált munkák közül, így a többségi társadalom tagjai által 
kevésbé preferált, legnehezebb fizikai munkát kapták, amit más 
nem vállalt. „Igaz azonban az is, hogy a kitüntetésért, jutalomért 
a cigányoknak még sok helyen jobban meg kell dolgozniuk, mint 
a nem cigányoknak, többszörösen kell bizonyítaniuk jó munkáju-
kat.” (Kozák, 1979:121) 
 A foglalkozási esélyeket erősen befolyásolja az iskolai vég-
zettség, a munkavállalók az alacsonyabb iskolai végzettségűeket 
inkább ott alkalmazták, ahol nem volt szükség szervezeti infor-
mációs tőkére, s nem tartós munkavégzésre kerestek munkavál-
lalót. „Az emberitőke-elméletek szerint az ember azért tanul, 
mert ez később megtérül számára. (…) Csakhogy ez a megtérü-
lés a viszonylag távoli jövőben érhető csak el. A befektetés input 
oldala viszont azonnali kiadásokkal jár a befektető (legtöbbször 
a szülő, illetve az eltartó) számára: utazás, kollégium, tandíj, 
taneszközök, a tanuló elmaradt keresete, stb. A cigány családok 
esetében ez a választási kényszer még kiélezettebb, hiszen anya-
gi körülményeik folytán a szülők inkább hajlanak az azonnali, de 
kisebb bevételek előnyben részesítésére a hosszú távú befekte-
tés helyett.” (Kovai, Zombory, 2002:90)
 A foglalkoztatottság országos adatait figyelembe véve az 
1980-as évek közepére tehető a csúcs, 1985-ben 5 millió em-
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ber volt aktív kereső foglalkoztatott. A nyolcvanas évek máso-
dik felében kezdődő recesszió következménye lett a gazdasági 
válság, melynek következtében 1993-ra 3 800 000 –re csökkent 
a foglalkoztatottak száma. A munkahelyüket elvesztő emberek 
különböző kísérleteket tettek a krízishelyzet megoldására, aki-
nek lehetősége volt, nyugdíjba vonult, pályát módosított, vagy 
kényszervállalkozóként önfoglalkoztatóvá vált, a fiatalok tovább-
tanultak, elkezdődött a felsőoktatás expanziós hulláma. A cigány 
munkavállalókat is érintette a munkanélküliség, hiszen a szak-
képzetlen munkavállalók elsőként veszítették el munkahelyü-
ket, így aki tehette nyugdíjba8 ment. A foglalkoztatott cigányok 
száma 1985-ben 125 000 fő, 1989-ben 109 000 fő, 1993 végén 
56 000 fő volt. 8 év alatt (1985-1993 között) 69 ezer cigány em-
ber vesztette el a munkahelyét, az országos átlag tekintetében 
a munkahelyek 30 százaléka, a cigányoknál 55 százaléka meg-
szűnt. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004) 
 A cigányok voltak a rendszerváltás legnagyobb vesztesei, 
melynek okai között elsősorban az alacsony iskolai végzettséget, 
a lakóhelyet és a foglalkoztatási szektorok átalakulását (koráb-
ban a cigány emberek nehéz fizikai munkát végeztek, építőipar-
ban, bányákban dolgoztak) találhatjuk. Az 1990-es években az 
állami és civil szervezetek képviselői is úgy vélték, hogy a cigány 
népesség munkanélkülivé vált tagjai (tömegei) számára a mező-
gazdasági munka biztosíthatja a megélhetést. Ennek a szemlé-
letnek a keretében indították el (Angliából adaptálva) a Szociális 
földprogramot, melynek keretében a települési önkormányza-
tok állami támogatással hátrányos helyzetű családok számára 
földet, vetőmagot, jószágot adtak, ezáltal segítve az önellátás le-
hetőségének megteremtését. A szociális ellátás, a segély mellett 
egyfajta jövedelem-kiegészítésnek is tekintették. A terv szerint 
kisgazdaságok jöttek volna létre, amelyek az önellátás mellett 
piacon értékesíthető terméket is létrehoznak. Sajnos a program 
nem érte el a várt eredményeket. Ennek okai közé sorolható, 
hogy a programban résztvevők elfogyasztották a veteményezés-
re szolgáló terményeket, másrészt a háztáji gazdálkodás szakér-
telem hiányában hosszú távon nehezen fenntartható. A felme-
rülő problémák kiküszöbölésére különböző képzési programo-
kat tettek kötelezővé a szociális földprogramban részt vevő te-
lepülések pályázataihoz. Az 1990-es évek második felében több 
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olyan foglalkoztatási program9 indult kormányzati támogatással, 
állami és nem állami szervezetek együttműködésében, mely ki-
fejezetten a cigány népesség aktív korú tagjait célozták meg, ez-
által elősegítve a munkaerő-piaci reintegrációjukat. (Majtényi, 
Majtényi, 2012:143; Fleck, Messing, 2009:84; Bucher, 2018)
 2001-ben az Európai Uniós kötelezettségvállalás keretében 
Magyarország létrehozta a Roma Foglalkoztatási Programot, 
melyben három támogatási forma jött létre. Az első a kis- és kö-
zépvállalkozások cigány munkavállalók foglalkoztatására történő 
ösztönzését jelentette pályázati formában. A második esetében 
települési önkormányzatok közmunka-programjukhoz kérhet-
tek állami kompenzációt, kiemelten a hátrányos helyzetű tér-
ségekben. Végül célzottan roma közösségi vállalkozások részére 
beruházási és foglalkoztatási programokat hirdettek. (Szőke, 
2010:35; Majtényi, Majtényi, 2012:144)
 Az Autonómia Alapítvány 2003-ban nyilvánossá tette koráb-
bi (2001) felmérését, melynek eredményei alapján arra a meg-
állapításra jutottak, hogy 1993 és 2001 között nem csökkent a 
cigányok munkanélkülisége sem. A regisztrált munkanélküliek 
aránya hasonló volt az 1993-as adatokhoz képest. (Csongor, 
Lukács, 2003) 
 Cserti Csapó Tibor és Forray R. Katalin 1999-ben és 2006-ban 
kutatást végeztek pályakezdő munkanélküli cigány fiatalok mun-
kapiaci helyzetének megismerése és javítása céljából. Ennek ke-
retében nemcsak a cigány fiatalokat, hanem cigány kisebbségi 
önkormányzatokat és cigánysággal foglalkozó civil szervezete-
ket, és munkáltatókat is kérdeztek a cigányság munkaerő-piaci 
helyzetéről. Az eredmények közül talán a legérdekesebb a ci-
gány munkavállalókat érintő diszkrimináció vizsgálata a mun-
káltatók körében. A fiatalok körében az a tapasztalat, hogy nyílt 
cigányellenesség, diszkrimináció jellemző: a bőrszín (45%) után 
közvetlenül a név (31%) alapján ismerik fel és utasítják el a je-
lentkezőket a munkáltatók. (Forray, CSerti csapó, 2008; Cserti 
Csapó, 2011:156)
 A 2001-től működő Roma Foglalkoztatási Program néhány év 
alatt a romák 65 százalékos munkanélküliségi arányát látszólag 
15 százalékra csökkentette, valójában az állam nem teremtett 
munkahelyeket, de 47,7 millió eruós pályázati projektből finan-
szírozták a foglalkoztatási programot, melyben a tartós foglal-
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koztatás határozott idejű szerződést jelentett hat, illetve tizenkét 
hónapra a korábbi határozatlan idejű szerződéssel ellentétben. 
2005-től az önkormányzatok forráskiegészítés jogcím alatt 1024 
település közmunkaprogramját finanszírozták. 2002 és 2006 kö-
zött Magyarország minden harmadik önkormányzata hátrányos 
helyzetű településsé minősítette át magát, ily módon jogosulttá 
vált a kiemelt állami kompenzációt jelentő közmunkaprogramra. 
(Szőke, 2010; Majtényi, 2012) „(…) a Roma Foglalkoztatási Prog-
ramban résztvevő települések a kötelező önrész (60%) után 25 
százalék többlettámogatást igényelhettek. A roma közmunkások 
létszáma e program ideje alatt hetvenezer főre emelkedett, de 
hat hónap foglalkoztatási futamidő letelte után ismét elveszítet-
ték alkalmi munkáikat.” (Majtényi, Majtényi, 2012:144)
 Magyarországon a cigányok/romák foglalkoztatási helyzeté-
ben az 1980-as évek óta megfigyelhető a tartós munkanélküliség 
állapota, melyet megszakít egy-egy közmunkaprogramban való 
részvétel. Ez a munkaerőpiacra történő reintegrációt hívatott 
segíti. Ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy többségében nincs 
lehetőség a közmunkaprogramból továbblépésre. Az alacsony 
iskolai végzettség, a szegénység, a rossz lakhatási körülmények, 
a lakóhelyi szegregáció, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
korlátozottsága, mind hozzájárulnak a cigány népesség deprivált 
helyzetének fennmaradásához.

Cigány/roma népesség lakhatása

A cigány népesség heterogenitását földrajzi eloszlásuk is mu-
tatja, eltérő az arányszámuk az ország különböző régióiban. A 
cigány lakosság területi eloszlását általában történelmi esemé-
nyekhez, az egyes vármegyék, községek közigazgatási apparátu-
sainak engedélyeihez vagy tiltásaihoz, az országos településfej-
lesztési tervekhez kötik, azaz egyes közigazgatási intézkedések 
hatással voltak a jelenleg látható területi koncentrációra. A 
megélhetési lehetőségek, a helyi gazdaság fejlettsége is megha-
tározó volt a lakóhely választásában, emellett az adott területen 
élő lakosság befogadó készsége is hozzájárult a cigányok letele-
pedéséhez adott térségekben. Összességében megállapítható, 
hogy a jelenlegi területi elhelyezkedésre a gazdasági, társadal-



37

Boros Julianna: A cigány/roma népesség gazdasági, társadalmi jellemzői…

mi helyzet és a történelmi folyamatok egyaránt hatással voltak. 
(Cserti Csapó, 2011:81-83) 
 A történelmi korok különböző módon próbálták a cigányok 
lakhatását szabályozni. Ez hangsúlyozta, hogy a hatalom jogo-
sult arra, hogy meghatározza, hol éljenek a cigányok. A történel-
mi események közül, melyek hatással voltak a cigány népesség 
lakhatására, leginkább Mária Terézia 1768. évi rendeletét érde-
mes kiemelni, ami a cigányok letelepítését, állandó lakhatását 
szabályozta. Az erőszakos asszimilációs kísérletek korszakának 
is nevezhető ezen időszak. A lakhatás mellett a cigány népnév 
használatára vonatkozó tiltó rendelet mellett megjelent az ’új-
paraszt’, ’újmagyar’ népnév elnevezés, ezenkívül a cigány gyer-
mekeket – az asszimiláció érdekében – elvették szüleiktől, hogy 
polgári vagy paraszti családban nevelkedjenek. További rende-
letekben szabályozta a cigányok foglalkozására vonatkozó nor-
mákat, melyek egyértelművé tették, hogy a lókereskedés tiltott 
tevékenységnek minősült. A cigányok jogainak tekintetében a 
korábbi vajda intézmény helyett mindenkit a falusi bírák jogha-
tósága alá rendeltek. (Kállai, 2015) II. József 1782-ben rende-
letben szabályozta, hogy a cigányokat „földművelésre való szok-
tatni”, másrészt tiltotta a cigány nyelvek használatát. (Dupcsik, 
2009:162) 
 Egy 1792-ben született jogszabály és rendelet meghatározta, 
hogy a cigányok kizárólag a települések belterületén, települé-
seken lakhatnak. A vándorló életmód helyett röghöz kötöttséget 
követeltek, az állandó lakóhely és a házban lakás mint norma 
meghatározta a cigány lakosság társadalmi státuszát, mely azt 
mutatta, hogy társadalmon kívüli, vándorló életmódból, a társa-
dalmi hierarchia legalsó osztályába kerültek, vagyis gyakorlatilag 
elkezdődött a rendi társadalomba történő integrációjuk. (Nagy, 
2017:38)
 A XIX. századra a cigány népesség többsége az erőszakos 
asszimilációs törekvések következtében szokásait, kultúráját, 
hagyományait, anyanyelvét elhagyva lett tagja a magyar társa-
dalomnak. A korábbi foglalkozási struktúrák a cigány népesség 
körében megváltoztak, a vándorló életmódhoz kötődő, a fa 
és a fém megmunkálásával, kereskedéssel kapcsolatos kétkezi 
munkák már nem biztosították a megélhetésüket, az állandó 
lakóhely meghatározta munkaerőpiaci lehetőségeiket. (Kállai, 
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2015) A letelepedettek és a vándorló kategóriáján belül az élet-
mód többféle változata megjelent attól függően, hogy a cigány 
lakosság tagjai milyen társadalmi státuszba tudtak kerülni. A 
cigány népességre jellemző heterogenitás nemcsak területi (vi-
déki-városi), hanem társadalmi szinten is létezett, az egyenlőt-
lenségek és különbségek mértéke a cigányságon belül is nőtt, a 
betöltött társadalmi pozícióknak megfelelően. A történelmi for-
rások az integráció példájaként említik azokat a kevés számban, 
de a magasabb társadalmi státuszban lévő cigány lakosokat, akik 
tanárként, lelkészként, tisztviselőként vagy muzsikus cigányként 
beilleszkedtek a társadalomba. (Landauer, 2016:14) 
 1945 előtt a cigányok/romák jelentős hányada archaikus, 
prekapitalista társadalmi rendben élt. (Dupcsik, 2009:162) 
 Az 1950-es években a településfejlesztés nem vált a tervgaz-
daság részévé. Az 1950-es évek elején a Népgazdasági Tanács a 
beruházási források elosztása szerint 3 osztályba sorolta az or-
szág településeit: 1. kiemelt beruházási kerettel rendelkező tele-
pülések (Budapest és az ún. szocialista városok); 2. fejleszthető, 
vonzáskörzeti szerepkörrel rendelkező települések (a városok 
nagy része); 3. beruházási tilalom alá eső egyéb települések 
(falvak). 1959-ben először fogalmaztak meg kifejezetten területi 
célú fejlesztési politikát (az ipar decentralizálásának jegyében), 
melynek célterületei lettek a vidéki nagyvárosok (Miskolc, Deb-
recen, Szeged, Pécs, Győr). Következtetésképpen a vidéki mun-
kaerőpiac átrendeződött, a napi ingázók száma dinamikusan nö-
vekedett.10 (VALUCH, 2001)
 Önálló településpolitikai elképzelések 1962-ben születtek. Az 
Országos Területfejlesztési Keretterv ideológiája szerint az ipa-
rosítás megoldja a lakosság problémáit, ezért a települések fej-
lesztésének tervezésekor fő szempontként szerepelt, hogy adott 
település képes működtetni, befogadni az iparosítást. A tervezés 
során úgy gondolták, hogy a városban zajló ipartelepítés vonzó 
lesz a korábban mezőgazdasági munkát végző lakosság számára, 
ennek következményeként a munkavállaló áttelepül a városba a 
munkavégzés miatt. (Enyedi, 1997). A fenti tervezet nem jutott 
el a megvalósításig, mégis fő ideológiája hatással volt a későbbi 
településhálózat fejlesztésére.
 Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK 
1971) hatására a falusi lakónépesség egyre csökkent. Ugyanak-
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kor leginkább ezek a települések váltak vonzóvá az alacsonyabb 
(szegényebb) társadalmi státuszba tartozó csoportok (köztük a 
cigány népesség) számára, hiszen viszonylag olcsón juthattak 
ingatlanhoz. A cigány népesség beköltözése tehát egy tervezett 
kormányzati intézkedés következménye volt, sőt a települések 
fejlesztésében megjelölt irányok (1971, Országos Településhá-
lózat-fejlesztési Koncepció) mutatták az aprófalvak funkcióinak 
elvesztését. Az 1960-as években zajló tanácsösszevonás tovább 
rontotta a helyzetet, a helyi közigazgatási intézmények hiánya 
vagy részleges jelenléte a településfejlesztés esélyeinek fokoza-
tos csökkenését eredményezte. (Boros, 2011, Ragadics, 2012)
 Napjainkban a generációkon átívelő tartós szegénység jellem-
zi a cigány lakosság jelentős részét, melynek legfőbb okai közé az 
alacsony iskolai végzettséget, a szakképzettség hiányát, a munka-
nélküliséget, a rossz lakhatási körülményeket és a területi hátrá-
nyokat sorolhatjuk.

Cigánytelepek felszámolása Magyarországon – 
kísérletek - megoldások

Az 1950-es években a politikai hatalom megrendszabályozandó 
közegészségügyi és bűnözési problémaként tekintett a többsé-
gében telepeken élő cigány népességre. Rendszeresen karhatal-
mi eszközökkel avatkoztak be a cigánytelepek lakosainak életé-
be. (Bernáth, Polyák, 2001; Farkas, 2017) Általános megfogal-
mazás szerint a telep kisebb, különálló, ideiglenes, illetve sajá-
tos célú vagy helyzetű település, rendszerint valamely városon 
vagy falun kívül fekszik, általában önálló közigazgatási egység. 
A cigánytelep kifejezést a XVIII. – XIX. századi összeírások még 
nem használták, helyette cigánysort, cigányvárost említenek, 
vagy cigányok által lakott házakról írnak. Ezenkívül az állami és 
a vállalati tervezésű olcsó kislakások együttesét, munkás- vagy 
tisztviselői lakások együttesét tekintették telepnek. A szegregá-
ciós mechanizmusok következményeként a telep fogalma egyre 
inkább leértékelődött, negatív értéktartalommal terhes kifeje-
zéssé vált, településszerkezeti gettó kategóriájává vált. A cigány-
telep kifejezés a két világháború közötti közigazgatási szóhaszná-
latban terjedt el. (Berey, 1990:33)
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 Az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1961-es határozata 
megteremtette az aktív és tudatos cigánypolitika korát, az ettől 
kezdődően zajló településfejlesztési tervek és koncepciók, majd 
a cigány lakosság helyzetének javításáról szóló párthatározatok 
következményei lettek a különböző hatósági költöztetések, te-
lepfelszámolások. A romák beilleszkedését (integrációját vagy 
asszimilációját) tekintve voltak eredmények, de nem érintették 
az egész cigány lakosságot. Az 1960-as évektől a „cigánykérdés” 
megoldása társadalmi ügy lett. (Dupcsik, 2009:162) „Az első 
tizenöt éves lakásfejlesztési koncepció meghirdetésekor – ez 
majdnem egybeesett a telepfelszámolási akció kezdetével – 
nyilvánvaló volt, hogy a népesség egy része elfogadhatatlan la-
káskörülmények között él, és képtelen arra, hogy körülményein 
saját erejéből változtasson. Közülük emelte ki a központi akarat 
a cigánytelepeken élők problémáját mint politikai szempontból 
legkényesebbet.” (Berey, 1990:12) 
 Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1961. évi határozat a ci-
gány lakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes 
feladatokról (1961. június 20.) célja: a cigány lakosság elkülö-
nülésének megszüntetése és életszínvonalának javítása, mely-
nek elérése érdekében a letelepedéshez lakás és állandó munka 
biztosítása szükséges. Az előző évszázadokhoz hasonlóan első-
sorban (kényszer)asszimilációs törekvéseknek nevezhető a pár-
határozatban megfogalmazott társadalmi beilleszkedést segítő 
feladatok meghatározása. 
 Az 1961-es párthatározatot követően 1965-ben indították el 
a telepfelszámolási programot, melynek célkitűzése volt a ha-
gyományos cigánytelepek megszüntetése, és a romák lakásvi-
szonyainak lényeges javítása. Ennek érdekében meghatározott 
összegű, kedvezményes kamatú kölcsönt igényelhettek azok a 
cigány lakosok, akik munkaviszonnyal rendelkeztek. Építhet-
tek típustervek alapján családi házakat, melyek többsége ún. 
„CS” (csökkentett értékű) lakások voltak. Másik megoldásként 
az építkezés helyett, kölcsön segítségével megvásárolhatták 
a csökkenő népességszámú falvakban a megüresedő házakat 
azoktól a lakosoktól, akik a jobb munkalehetőség, életminőség 
érdekében elköltöztek a településről. (Havas és Kemény, 1995)
 A politikai koncepciókat később dokumentumok, párthatá-
rozatok, tanácsi határozatok követték, de hivatalosan nem cigá-
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nyokról, cigánytelepekről, hanem „szociális követelményeknek 
meg nem felelő telepekről és ezek lakóiról beszéltek. (Berey, 
1990:7) A „CS”-lakásokat általában egy tömbbe építették, ezál-
tal újratermelték a szegregált cigánytelepeket, csak új helyen. 
Azonban a cigányok jelentős része szeretett volna a faluban 
házat vásárolni, építeni, felújítani. Gyakran a helyi lakók nem 
adták el ingatlanjaikat cigányoknak, még akkor sem, ha a falu 
nagy részében eladásra váró üres ingatlanok voltak. (Dupcsik, 
2009:209)
 1964-ben az ÉVM 17/1964. számú körrendelet alapján a 
megyei tanácsok építési osztályainak a helyi tanácsok adatszol-
gáltatása alapján telepjegyzéket kellett összeállítaniuk. „… A 
2014/1964. /V.4./ Korm. sz. határozat értelmében a határozat 
végrehajtása érdekében… tételesen fel kell mérni… az annak 
hatálya alá tartozó olyan telepeket, ahol legalább öt (!) lakás he-
lyezkedik el egy vagy több épületben… a felvétel térjen ki arra 
is, hogy a telepek lakosainak szociális helyzetét, körülményeit, 
az épületek állapotát, az idegenforgalom szempontjait és a fel-
számolás lehetőségeit figyelembe véve, milyen ütemben java-
solják azokat felszámolni.” (Berey, 1990:32) Később e rendelet 
végrehajtása során a különböző iratokban megjelent a „szociális 
követelményeknek meg nem felelő” szöveg, melyet későbbi uta-
sításokban és rendeletekben is alkalmaztak.
 Az 1964. évi tanácsi felmérések alapján barakk- és egyéb tele-
peken országosan 31 ezer épületben, 49 ezer lakásféleségben 55 
ezer család, vagyis közel 220 ezer ember élt, 70 százalékuk cigány. 
1965-1975 között a központi irányzat alapján 12 600 lakást utal-
tak ki a tanácsok, ami az előirányzat háromnegyedét jelentette, 
ezenkívül egyéb módon (állami, tanácsi lakás) 5500 lakást kaptak 
a telepi családok. A felmérés szerint 55 000 családból 11 év alatt 
18 000 család lakáskörülményei javultak. (Huszóczy, 1983)
 A korábban a települések külterületén (vagy erdőkben, fal-
vakhoz tartozó területeken) élő cigány népesség beköltözése 
nem volt önkéntes, többnyire politikai döntések határozták 
meg, hogy mely településrészen telepedhettek le, vásárolhat-
tak, építhettek házakat. Többnyire egy utcát vagy a falu szélét 
jelölték ki a cigányok számára. A hatósági költöztetésekkel sok 
esetben új telepet hoztak létre, a szegregációt determinálva. 
(Kemény, 1976)



42

Fókuszban az Akácliget

 Havas Gábor 1987-ben Az elcigányosodó kistelepülések tár-
sadalma címmel kutatást végzett Baranya, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyékben. (Tíz településre esett a választása. Különböző 
kritériumokat határozott meg, amelyek közül az egyik a cigány 
népesség arányára vonatkozott, mely szerint „a cigányok aránya 
elérte a község népességének egyharmadát”.) A vizsgálat so-
rán szerzett tapasztalatai azt mutatták, hogy a település teljes 
lakosságához viszonyítva a cigányok arányára vonatkozóan 20 
százalék az a kritikus határ, amelyet elérve a konfliktusok meg-
sokszorozódnak. Vagyis a nem cigány lakosság elköltözésének 
üteme jelentősen felgyorsul, és éppen ezért az elcigányosodás 
folyamata nagy valószínűséggel visszafordíthatatlanná válik. 
(Havas, 1999:174) Ez a tendencia folytatódott az 1990-es évek-
ben, s napjainkra már nem csak „gettósodó falvakról”, hanem 
már térségekről beszélhetünk. (Virág, 2010)
 A cigánytelepek megszüntetésének tervezetével és megvaló-
sításával valójában „új típusú” cigánytelepek jöttek létre, vagyis 
a szegregáció nem szűnt meg, csak területe változott. Kemény és 
munkatársai 1971 és 1993 között végzett kutatásuk eredményei 
alapján arra a megállapításra jutottak, hogy leginkább a hatósági 
költöztetések jellemezték a cigánytelepek felszámolási módját, s 
ennek okán az új telepekre történő költöztetést három csoportba 
sorolták. Az első csoport: a hagyományos telepen lakó cigányokat 
meglevő régi épületbe (majorba, cselédlakásba, elhagyott raktár-
ba, stb.) költöztették. Ezek rossz állapotú, általában nem lakás cél-
jára szolgáló épületek voltak. A költöztetések többnyire erőszakos 
módon zajlottak. Ezekben az épületekben túlságosan sok csalá-
dot és személyt költöztettek be, a zsúfoltság következményeként 
az együttélés elviselhetetlenné vált. A második csoportba sorol-
ták azokat az átköltöztetéseket, melyeknek eredményeképpen a 
cigány lakosság részére területet, helyet jelöltek ki, amelyen aztán 
önmaguk építették fel házaikat, leginkább kunyhóikat, melyek fel-
szereltségüket és állapotukat tekintve nem voltak jobbak a hagyo-
mányos telepi házaknál. Végül a harmadik csoportba a telepfel-
számolás érdekében létrehozott újonnan épített barakktelepekre 
költöztetés tartozott, melyek hasonlítottak a hagyományos telepi 
épületekre. A költözés másik módjának tekinthető a lakás vagy 
házcsere, melyhez a cigány lakosság tagjainak önrésszel kellett 
rendelkezniük. (Kemény és mtsai, 2004:52.) 
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 A Kemény és munkatársai által végzett kutatások szerint a 
romák lakásviszonyai 1971 és 1993 között jelentősen javultak. 
1971-ben a romák 65 százaléka, 1993-ban 13,7 százaléka élt 
elkülönült telepen. A telepek döntő többsége újabb keletű, 
hatósági közreműködéssel épített, többnyire családi házakból 
álló telep volt. 1993-ban a lakások 33 százaléka egyszobás, 43 
százaléka kétszobás és 24 százaléka három- vagy többszobás. (A 
teljes lakásállományban 15 százalék az egyszobás, 43 százalék 
a kétszobás és 40 százalék a három- vagy többszobás lakások 
aránya.) A földes padlójú lakások aránya 1971-ben 61 százalék 
volt, 1993-ban 10 százalék. Villany volt a lakások 56 százaléká-
ban, 100 méternél messzebbről kellett a vizet hozni a lakások 39 
százalékában, ez a szám 1993-ra 5 százalékára csökkent. (Havas, 
Kemény, 1995) A 2003. évi vizsgálat szerint a cigány háztartások 
egyharmadában 1 szoba, 40 százalékában két szoba és további 
21 százalékban háromszobásak voltak. (Kemény, Janky és Len-
gyel, 2004:59)

2. táblázat. A cigány népesség lakóhelye
(Forrás: Kemény, Janky és Lengyel, 2004: 56)

A cigány népesség lakóhelye Elkülönült telepen élő cigány lakosság aránya

1971 65%

1993 13,7%

2003 6 %

Korábban a lakások egyharmadában még árnyékszék sem volt, 
20 évvel később az ilyen lakások aránya 1 százalékot sem érte 
el. (Havas, Kemény, 1995) 2003-ban fürdőszobával a háztartá-
sok 56,9 százaléka, villannyal 95,7 százalékukban, vezetékes víz-
zel 68,6 százalékuk, vízöblítéses wc-vel (lakásban) 50,2 százalé-
ka rendelkezett. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004:51-54) A KSH 
1990-ben készült népszámlálási adatai alapján a cigány lakások 
42 százalékában, a teljes magyar lakásállomány 75 százalékában 
van vízöblítéses wc, illetve a cigány lakások 47 százaléka, míg a 
teljes magyar lakásállomány 78,9 százaléka rendelkezett fürdő-
szobával. (KSH, 1990)
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3. táblázat. Lakások mérete – szobák számának változása (1993-2003) 
(Forrás: Kemény, Janky és Lengyel, 2004: 59)

Lakások mérete – szobák száma

1 szobával 
rendelkezik a 

lakások

2 szobával 
rendelkezik a 

lakások

3 vagy több 
szobával 

rendelkezik a 
lakások

1993

cigány háztartásokban 33 %-a 43 %-a 24 %-a

teljes lakosság háztartásaiban 15 %-a 43 %-a 40 %-a

2003

cigány háztartásokban 32,4 %-a 40 %-a 20,7 %-a

teljes lakosság háztartásaiban

A területi eloszlásokat figyelembe véve a 2003-as adatok alapján 
megállapítható, hogy a cigány népesség aránya felülreprezentált 
Magyarország északi részén, és 1993-2003 között változások ta-
pasztalhatók a cigány lakosság arányát illetően. 
 
4. táblázat. A cigány népesség száma adott régiókban (1971, 1993, 2003) 

(Forrás: Kemény, Janky és Lengyel, 2004)

1971 1993 2003

fő % fő % fő %

Észak 65 000 20,4 114 000 24,3 183 000 32,1

Kelet 74 000 23,0 93 000 19,8 112 000 19,7

Alföld 51 000 16,0 56 000 12,0 54 000 9,4

Bp. iparvidék 61 000 19,0 85 000 18,2 101 000 17,8

Dél-Dunántúl 64 000 20,0 107 000 22,8 100 000 17,5

Nyugat-Dunántúl 5 000 1,4 13 000 2,9 20 000 3,5

Összesen 320 000 99,8 468 000 100,0, 570 000 100,0

2003-ban többségük, 32,1 százalék az északi, a keleti (19,7 %) 
és a dél-dunántúli (17,5 %) régióban él, illetve Budapesten ha-
sonló a cigány népesség aránya, 17-20 százalék közötti. Jóval 
kevesebben élnek az egyébként országos tekintetben is ritkán 
lakott régióban, az Alföldön. S talán a fentiekben leírt társadalmi 
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és történelmi folyamatok alapján nem meglepő, hogy gazdasá-
gi szempontból az ország egyik legfejlettebb régiójában élnek a 
legkevesebben. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004)
 A következő térképen is jól látható, hogy a cigányság lakó-
helye megegyezik az ország társadalmi-gazdasági szempontból 
legelmaradottabb, hátrányos helyzetű térségeivel, ahol jellem-
zően magas a munkanélküliek aránya, kevés a munkalehető-
ség, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei minden-
naposak, s ahonnan a tehetősebb, jól képzett, vagy kapcsolati 
tőkével rendelkező emberek és családtagjaik már elköltöztek, a 
jobb megélhetés reményében a földrajzi mobilizációt választot-
ták. A hanyatló településeken és a hátrányos helyzetű térségek-
ben azon társadalmi csoportok tagjai maradtak, akiknek iskolai 
végzettségük, társadalmi-gazdasági státuszuk alapján nem volt 
más választásuk, helyzetük az elmúlt 25 évben tovább romlott. 
Deprivációs ciklus jött létre, vagyis generációkon át öröklődik a 
munkanélküliség, a szegénység és a kilátástalanság.

2. ábra. A cigány népesség területi eloszlása, Magyarország cigányok 
által leginkább lakott tájai (Forrás: Cserti Csapó Tibor, 2011:90)

Az 1971-ben végzett kutatás szerint a cigány lakosság kétharma-
da telepen élt, Budapesten 30, vidéki városokban 52, a közsé-
gekben 68 százalék volt az arányuk. Érdekesség, hogy a magyar 
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anyanyelvű cigányok 65 százaléka, a román és az oláh (romani) 
anyanyelvű cigányok 75 százaléka élt cigánytelepen. Különbség 
volt a cigány csoportok között abban, hogy a telep hol helyez-
kedett el a faluhoz képest. A magyar anyanyelvűek többnyire a 
település szélén található elkülönült utcában, részen laktak, míg 
a kétnyelvű cigányok még mindig a településtől távol eső, kül-
területen elhelyezkedő telepen éltek. A falvak szélén lévő beás 
telepek lakói eredetileg távolabb fekvő erdei telepeken laktak, 
és az 1971-es felmérést megelőző években költöztek a falvak 
közelébe. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004:51)
 A Kemény és munkatársai által végzett kutatás eredményei-
ből tudjuk, hogy az 1970-es években a cigányok többnyire olyan 
telepi házakban éltek, melyeket maguk építettek vályogból vagy 
vert földből, alapot nem ástak, a padló maga a föld volt. A nyí-
lászárók többsége korábbi építkezésekből megmaradt hulladék, 
vagy használt darabok voltak, melyek nem illeszkedtek pontosan 
a helyükre, általában kis méretűek voltak, nem lehetett nyitni-
csukni őket. Nyirkossá vált a ház, melyet súlyosbított, hogy a te-
tők állapota rossz volt, ennek következtében könnyen megsérült 
és beázott. Víz, villany nem volt a házakban, az egészséges ivó-
vízhez jutás problémát jelentett. Árnyékszéket sem találtak min-
denhol. A telep lakosságának létszámához képest kis területet 
kaptak az építkezésre, ezért zsúfolt volt a lakóterület. 1993-ban 
a cigányok 13,7 százaléka élt többnyire újonnan épült telepen, 
ez az arány 2003-ra 6 százalékra csökkent, vagyis a becslés sze-
rint 36 ezer cigány ember élt cigánytelepen. A telepfelszámolási 
programok nem szüntették meg a cigányok szegregációját, sőt 
a szegregáció új formái jöttek létre, mindezek hatással voltak a 
lakhatási körülményekre. A cigány népesség lakhatási problémái 
az elmúlt évtizedekben részleteiben más-más megoldási javas-
latokkal, de lényegében „cigánytelep felszámolási” céllal indul-
tak. A megvalósítás tekintetében gyakran a „telep rehabilitáci-
ója” történt meg, vagyis felújították a régi házakat, épületeket, 
újakat építettek, melyek többsége szociális bérlakás lett. Másik 
lehetőségként a cigány családok a „faluba”, „városba” költözhet-
tek szociális bérlakásokba vagy magántulajdonú ingatlanokban, 
lakhatási integrációs céllal. 
 A rendszerváltást követően a különböző kormányok átfogó 
programokat dolgoztak ki, amelyek később stratégiai tervekké 
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váltak. Az Országgyűlés 2007-ben fogadta el a „Roma Integráció 
Évtizede Program Stratégiai Terv”-et. A cigányság felemelkedé-
sével kapcsolatos stratégiai feladatok meghatározására további 
lehetőség nyílt az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), majd az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül. A 2011-
ben kiadott „Nemzeti társadalmi, felzárkózási stratégiában” cél-
ként fogalmazzák meg, hogy „a cigányság problémáit nemzeti 
ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezeli. Ennek 
érdekében igazodva a Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó 
Uniós keretrendszeréhez a Kormány célja 10 éves időtávlatban 
meghatározni a szegénységben élők, köztük a romák társadalmi 
és munkaerőpiaci integrációja középtávú kihívásait, céljait és a 
szükséges beavatkozási irányokat.” (Állami Számvevőszék, 2008, 
KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, 2011) 

A cigány/roma népesség Baranya megyében – 
Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Akácliget

A cigány népesség heterogenitását mutatja, hogy a dél-dunán-
túli régióban, főként Tolna, Somogy, Zala és Baranya megyékben 
jellemzően beás cigányok élnek. A Kemény István által 1971-ben 
vezetett országos reprezentatív kutatás beszámolóiban és jelen-
téseiben is találkozhatunk azzal a megfigyeléssel, hogy a cigány 
népességet anyanyelvi heterogenitás jellemzi: A megnevezések 
is eltéréseket mutatnak, vagyis nem egységesek, például koráb-
bi feljegyzések, források a beás cigányokat, mint oláh cigányokat 
említik. Emellett a napjainkban oláh cigány anyanyelvű csopor-
tokat a Dunántúlon ‘kolompároknak” nevezik. (Havas, 1982) A 
cigány csoportok nyelvi kategorizációjáról írva Erdős Kamill 1958-
ban megjelent tanulmányában megkülönbözteti az oláh (vlax) 
cigány nyelven és a román anyanyelven beszélő cigányokat, akik 
közé sorolja a később használatos teknővájó és román cigányokat. 
A cigány kutatások során ezért kiemelt fontosságú az adott cigány 
népesség anyanyelv szerinti megkülönböztetése, csoport megne-
vezése. Napjainkban elterjedt megnevezése az óromán nyelvet 
anyanyelvként használó cigányokra a beás cigány. (Orsós, 2012)
 A Baranya megyei cigány népességre vonatkozó statisztikai 
adatok az 1893. évi cigány összeírás óta léteznek, amikor a me-
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gyében összesen 3886 fő cigány lakost regisztráltak, akik közül 
989 fő (24,4%) soroltak a beás (korábbi nevén: oláh) cigány 
anyanyelvűek közé. (Magyar Statisztikai Hivatal, 1893) Későbbi 
adatok szerint az 1941. évi népszámlálásnál a cigány anyanyelvű 
lakosság száma 2689 fő. Az 1980. évi népszámlálás során 20 416 
fő minősült (különböző kategóriák összevonása alapján, pl. 
nemzetiség, anyanyelv, stb.) cigánynak, melyből 3,8%-a vallotta 
magát cigány nemzetiségűnek, 22,1%-a cigány anyanyelvűnek. 
(Hoóz, 1989:63) 
 1893-ban Baranya megyében a 3899 cigány lakosból 1818 
főnek (47%) volt megnevezett foglalkozása, legtöbben (817 fő) 
iparághoz kapcsolódó tevékenységeket neveztek meg, főként 
teknővájás (489 fő). A cigány népesség 1,4%-a élt Baranya me-
gyében, de a teknővájással foglalkozók 16%-a folytatta itt mes-
terségét. 1980-ban a Baranya megyében élő cigány népesség 
39%-a aktív kereső volt. A keresők aránya a munkaképes korú 
férfiaknál 88%, szinte azonos volt a nem cigány lakossághoz, míg 
a nők esetében csak 44% dolgozott, a nem cigány nőknél jóval 
kevesebben, ahol ez az arány 66% volt. (Hoóz, 1989:82.)
 A Baranya megyei cigánykérdéssel foglalkozó társadalmi bi-
zottság 1962. október 9-i jelentésében hivatkoznak a megyei 
statisztikai adatokra, ahol megállapítják, hogy 13 175 fő, 2867 
családban élő cigányt regisztáltak. A családok átlagos létszá-
ma 4,6 fő, mely a megyei átlagos családlétszámnak több mint 
másfélszerese. A járásonkénti megoszlást figyelembe véve a 
legtöbb cigány lakos (2508 fő, 9,1%-a) a sellyei járásban élt. A 
megye egész területén az összes cigány lakosságnak körülbelül 
a fele a község belső területén lakik, további 22 százaléka a 
község szélén, 27,5 százalékuk külterületen, telepen vagy szét-
szórtan lakik a megyében. Az országban Baranya megyében a 
legmagasabb a cigányok/romák aránya, az országos átlag 2%, 
míg a megyei átlag szerint 5 százalékra becsülték. A megyei 
adatok szerint a cigányok 2551 épületben laktak, melyből 783 
db kunyhó vagy putri volt, amiből 327 db (41,4%) a község kül-
területén, 313 db (42%) a község szélén helyezkedett el. (Füzes 
és mtsai., 2005:22)
 Az 1964-es megyei tanácsi felmérések alapján Baranya me-
gyében 1593 család, 5017 személy élt telepeken. Későbbi ta-
nácsi jelentések szerint 1974-ben a megyében Pécs városával 
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együtt 1005 lakásban, 1098 család, 4425 fő élt a szociális köve-
telményeknek meg nem felelő telepeken. Az 1964-1974 közötti 
időszakban a megyei jelentések, és az 1971-ben Kemény István 
által vezetett kutatás eredményei is bizonyították, hogy számos 
nyomortelepet sikerült megszüntetni, de a különbség a cigány 
és nem cigány szegények között növekedett, ami politikai szem-
pontból folyamatosan megoldandó problémát jelentett. Ebben 
a telepfelszámolási időszakban megkülönböztetésre kerültek a 
„kiemelt telepek”, melyek vissza nem térítendő támogatásra vol-
tak jogosultak a felszámolt lakások után. Berey megfogalmazása 
szerint „Kiemeltnek a főforgalmi utak melletti, a vasútvonalak-
ról jól látható, a nemzetközi forgalmú üdülőövezetek közelében 
lévő telepek minősültek, tehát nem az ott élők életviszonyai, 
hanem a legközelebbi település funkciója, gazdaságföldrajzi jel-
lemzői döntöttek ebben a tekintetben.” (Berey, 1990:54) 1974-
ben összesen 508 kiemelt telepet regisztráltak, melyből 25 volt 
Baranya megyében, ahol 329 lakásban 348 család, összesen 
1354 személy élt. A tanácsi jelentések külön jelölték a cigány 
lakosság arányát a telepeken, országosan 1964-ben 70 százalék, 
1977/78-ban 24,9 százalék, 1981/82-re 11,5 százalékra csökkent 
az arányuk. Ehhez képest Baranya megyében 1977/78-ban 11,7 
százalék, míg 1981/82-re 3,3 százalék a telepen élő romák ará-
nya. Érdekes adat, hogy a KÖJÁL 1985. évi nyilvántartása szerint 
725 cigány lakos, vagyis 1,5%-uk élt cigánytelepen, melyből ösz-
szesen 9 db-ot regisztráltak. (Berey, 1990:55-61) 
 1980-ban 41 olyan község volt Baranya megyében, amely-
ben legalább 100 fő cigány lakos élt. Két olyan község volt, ahol a 
cigányok aránya meghaladta az 50 százalékot: Alsószentmárton-
ban 899 fő (99%-a a település lakosságának) és Pettenden 112 
fő (57,7%-a a település lakosságának). A kutatásunkban szereplő 
Akácliget cigánytelep Gyöngyösmellék és Kétújfalu közötti terü-
leten helyezkedett el, de közigazgatásilag Gyöngyösmellék tele-
püléshez tartozott, ahol a cigányok aránya 36,3% (136 fő) volt a 
település lakosságához képest. Baranyában cigánytelepeken élt 
a cigány lakosság közül 1970-ben 6652 fő, 1974-ben 4000 fő, 
1980-ban 2511 fő. (Hoóz, 1989:39)
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Kétújfalu – Gyöngyösmellék – Akácliget története

Jelen kötetben a Kétújfaluban élő beás cigány népesség múltját 
és annak hatását jelen generáció életére kutattuk. Napjainkban 
már nem létező, egykor Akácliget elnevezésű cigánytelep jelen-
ti a múltat. A kvantitatív és kvalitatív adatok rámutattak arra, 
hogy a napjainkban Kétújfaluban élő cigány lakosság azon tag-
jai, akik korábban cigánytelepen éltek, főként Gyöngyösmellé-
ket és Akácligetet említették, mint gyermekkoruk meghatározó 
lakóhelyét. Többségük a valamikori telephez legközelebb fekvő 
településeket választotta lakhelyéül, azaz Kétújfalu, Gyöngyös-
mellék valamint Szentmihályfapuszta közösségéhez csatlakoz-
tak. Az akácligeti cigánytelep a két település, Gyöngyösmellék 
és Kétújfalu között volt. Napjainkban már nyomát sem látni az 
egykori cigánytelepnek, helyette zöld terület, virágzó fák mutat-
ják az utat, ahol egykor a cigány lakosság mindennapjait élte. 
Mégis, a cigánytelepen töltött idő meghatározó része lett az 
1970-es években a faluba költöző beás cigány lakosságnak. Ha a 
kérdőívben szereplő nyitott kérdésekre adott válaszokat nézzük, 
láthatjuk, hogy a társadalmi integráció folyamata napjainkig 
tart: „Nem választhattam meg a lakóhelyemet, itt települtünk 
le, és én is itt alapítottam családot, ez miatt jól érzem magam.” 
„Nincs munkahely. A legnagyobb probléma, hogy megszűnt az 
akkori munkahely, amikor ideköltöztek. Ez az oka a többi prob-
lémának is.” „Jól érzem magam kis családommal, ám nincs az 
önkormányzati munkán kívül semmilyen lehetőség. Ebből a kis 
pénzből nehéz megélnünk.”
 A települések történetére vonatkozó források közül Gyön-
gyösmellék nevét 1536-ban említették először az oklevelek. A 
magyarok lakta falu a török időkben is folyamatosan lakott hely 
volt. 1760-tól délszláv lakosok érkeztek a településre, majd az 
1800-as évek közepe után német családok is letelepedtek itt. Az 
1800-as években birtokosok voltak a faluban a gróf Andrássyak. 
1912-ben Gyöngyösmelléknek 677 lakosa volt, a házak száma 
ekkor 109 volt. Az 1900-as évek elején Somogy vármegye Szi-
getvári járásához tartozott. Az 1950-es megyerendezéssel a ko-
rábban Somogy megyéhez tartozó települést a Szigetvári járás 
részeként Baranyához csatolták. Gyöngyösmellék község Bara-
nya megyében, a Szigetvári járásban, Szigetvártól délnyugatra, 
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Szörény és Hobol között fekvő zsáktelepülés. Az 1962. október 
9-i tanácsi jelentésben a legnagyobb cigány lakta községek fel-
sorolásra kerültek, ebből az adatsorból láthatjuk, hogy Gyön-
gyösmelléken 203 fő cigány lakos élt, vagyis a lakosság 33,3 szá-
zaléka. Lakásaik (47 lakás) elhelyezkedésére jellemző volt, hogy 
külterületen helyezkedtek el, összesen 196 cigány élt a község 
külterületén és csak 7 fő a község belső területein. A cigány né-
pesség közül 108 fő tartozott a munkaképes korú lakosság köré-
be, ebből állandó munkahellyel 31 fő rendelkezett, és mezőgaz-
daságban 10 fő dolgozott. (Füzes és mtsai., 2005:38) 
 1964-ben a megyei tanácsülésen a cigányság szociális hely-
zetéről készült jelentés szerint a nem cigány lakossághoz viszo-
nyítva a cigány népesség helyzete lényegesen rosszabb. Az okok 
közé sorolták, hogy a cigány lakosság fele eltartott, tehát nem 
munkaképes korú, ráadásul a foglalkoztatási viszonyaikra legin-
kább az idényjellegű munkavégzés volt jellemző. Ez rendszeres 
jövedelemforrást nem biztosított, ami a téli hónapokban ko-
moly megélhetési problémákat jelentett. További problémaként 
említik, hogy a megyében a termelőszövetkezetek nem hajlan-
dóak befogadni tagságuk körébe a cigány lakosságot. A jelentés 
kiemeli az iskolai és szakképzettség hiányát. 1974-ben a sziget-
vári járásban hivatalosan összesen 3 cigánytelep (Botykapeterd 
Kispeterd, Dencsháza Dankó II., Gyöngyösmellék-Akácliget) 
maradt, 13 család élt cigánytelepen, melyből Gyöngyösmellék-
Akácligeten 7 családot regisztráltak. Minden család külön ház-
ban élt, és összesen 17 fő lakott az akácligeti telepen. A sziget-
vári járásban a telepeken maradt cigány családok közül 7 család 
putriban, 1 vályog-, 2 gödör- és 3 család kő-, téglaházban élt. 
Az 1961-es párthatározatot követően, hivatalosan 19 cigányte-
lepből 16 megszűnt 1974-re. A Baranya Megyei Tanács Egész-
ségügyi és Szociálpolitikai Bizottság Cigány Albizottság 1975. 
március 6-i ülésén hangzott el, hogy 1975. január 1-től a sziget-
vári járás területén valamennyi cigánytelep megszűnt. (Füzes 
és mtsai., 2005:156) A valóság azonban azt mutatta, hogy nem 
minden cigánytelep szűnt meg, de az akácligeti telep felszámo-
lása valóban megtörtént.
 Az Akácliget cigánytelep a Baranya Megyei Tanács dokumen-
tumaiban elsősorban Gyöngyösmellék településhez kapcsoló-
dóan van említve, mint az egyik legnagyobb cigányok lakta tele-
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pülés külterülete, telepe. A gyakorlatban valójában két telepü-
lés között helyezkedett el a cigánytelep, s ennek következménye 
lett, hogy a szegregátum megszüntetése után a cigány népesség 
jelentős része Kétújfalu községben telepedett le. Mindezek alap-
ján fontosnak vélem, hogy e településről is néhány információ-
val szolgáljak, mely napjainkban az egykor akácligeti cigánytele-
pen élő beás közösség „új lakóhelyévé” vált. 
 Kétújfalu község Baranya megyében, a Szigetvári járásban, 
Szigetvártól 13 km-re, délnyugatra található. Magyarújfalu és 
Németújfalu egyesítésével keletkezett 1940-ben. A településhez 
tartozott még Szentmihályfapuszta is. Az 1950-es megyerende-
zéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést a Sziget-
vári járás részeként Baranyához csatolták. 2015 januárjában a 
népesség 703 fő volt. Kevés információval rendelkezünk a cigány 
és főként a beás lakosságról, többnyire néprajzi kutatásokban 
kerülnek megemlítésre cigányok, illetve a Dunántúli Napló új-
ság hasábjain. A dokumentumok a cigányok helyzetét különbö-
ző kontextusban elemzik, leginkább a foglalkoztatás, a lakhatás, 
szegénység, oktatás területén. „Fateknő: az agyag hordásához 
való a bányászásnál. Ezt teknővájó cigányoktól vették.” (Knézy, 
1974:270) „Lakodalomban vacsora előtt éneklik, játssza a ci-
gány is.” (Mándoki, 1974:2019) „Ami kevés állatgyógyítási kí-
sérlet mégis akadt, azt a helység cigányaira bízták. Később egy 
magyar ember állatgyógyító vizsgát tett, de az ő tudományánál 
még többet ért a cigányé.” (Dunántúli Napló, 1976. 01. 07.:6) 
„A ruhát, amelyben a megboldogult meghalt, a szerbek részben 
kimosták és a szegényeknek vagy a cigányoknak adták oda, …” 
(Sarosácz, 1974:288) „A Sellyei járásban az 1962-63-as tanév-
ben 13 községben 101 cigány végzi az alapfokú I. illetve II. tanfo-
lyamot.” (Dunántúli Napló, 1963. 02. 05.: 2) 

Akácliget története, népessége

Az Akácliget történetéről írásos emlékeink nincsenek, így inter-
júalanyaink elbeszéléseire építve igyekszünk körvonalazni az ott 
élt beás közösség múltját. A telepnek konkrét nyoma már egy-
általán nincs. Kétújfalu „peremrésze” volt Szentmihályfapuszta, 
ami egy valamikori Andrássy grófi birtok volt. Az Akácliget, azaz 
a vizsgált szegregált cigánytelep Szentmihályfapuszta, Kétújfa-
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lu és Gyöngyösmellék között helyezkedett el. Arra vonatkozó 
pontos adatokat, hogy vajon mikor alakulhatott ki a telep, nem 
találtunk. Egyedüli forrásunk egy 1949. évi KSH népszámlálás, 
melynek adatai szerint akkoriban 133 főre volt tehető az Akácli-
getben élők száma. (KSH, 1949)
 A Magyar Digitális Helynévtár adatai szerint Akácliget való-
ban a jelenlegi Kétújfalu szomszédságában levő Gyöngyösmel-
lék nevű kis település egykori cigánytelepeként van számon 
tartva. Ezt az információt támasztja alá az 1949. évi népszám-
lálás „A külterületi lakott helyek főbb adatait” tartalmazó do-
kumentuma is, mely szerint az akkor Sellyei járáshoz tartozó 
Gyöngyösmellék külterületi lakott része volt az Akácligetnek 
nevezett cigánytelep. (KSH, 1949:74) A telep napjainkban már 
nem létezik, egykori helyét az elmúlt években rekultiváció 
alá vett szemétlerakó hely területeként tartják számon. „(…) 
Gyöngyösmellék község külterületén (a valamikori Akácliget 
területén) található szilárd hulladéklerakó rekultivációja, teljes 
felszámolása megkezdődött.” (Hajas, 2015:8) Szintén az 1949. 
évi népszámlálás külterületi lakott adatokat tartalmazó doku-
mentumban találhatók további, a jelenlegi Kétújfaluhoz köze-
li cigánytelepek megnevezései, úgymint Pettend településhez 
tartozó Hagyó tanya, cigánytelep. Az említett cigánytelepek 
megszűnésének pontos idejéről adatok nem állnak rendelke-
zésünkre. Az 1960. évi népszámlálási dokumentumban Akácli-
get, mint külső lakott terület van megnevezve, cigánytelepként 
nem jegyezték, valamint a szintén fent említett hagyói tanya 
ezekben a dokumentumokban nem is szerepel már. A Füzes és 
munkatársai által szerkesztett „Dokumentumok a Baranya me-
gyei cigányság történetéből” című kötetben található 1975. évi 
térképen, ahol a nagyobb lakosságszámmal rendelkező Baranya 
megyei cigánytelepeket ábrázolják, az Akácliget és Hagyó tanya 
már megszűnt telepekként vannak jelölve. A Baranya megye 
földrajzi nevei című 1982-es dokumentumban viszont szintén 
cigánytelepként jelenik meg Akácliget, de azt írják: „Jórészt már 
megszűnt az egykori lakók faluba való beköltözésével.” (Pesti, 
1982:523) 
 Az Akácligetben élő népesség korcsoportonkénti megoszlá-
sára vonatkozóan az 1949. évi KSH népszámlálási adatait talál-
tuk, érdekesség, ha a megoszlást tekintjük és összehasonlíta-



54

Fókuszban az Akácliget

nánk a Kemény és munkatársai által végzett kutatásokkal hason-
ló eredményeket találnánk a cigány népesség országos adataira 
vonatkozólag 1971-ben, 1993-ban és 2003-ban is.

5. táblázat. Az akácligeti cigánytelepen élő lakosság korcsoportonkénti 
megoszlása az 1949. évi népszámlálás alapján (Forrás: KSH, 1949. évi 

népszámlálás)

Korcsoport Létszám
1 év alatti 6 fő

1-14 év 50 fő
15-39 év 55 fő
40-59 év 16 fő

60 év feletti 6 fő

A számok jól mutatják, hogy a telepen élő cigány népesség tag-
jai főként 40 év alattiak, hasonló arányban vannak a kiskorúak 
és a munkaképes korú személyek, míg az idős emberek szinte 
hiányoznak a közösségből, a várható átlagos élettartam jóval rö-
videbb a többségi társadalom nem cigány lakosságához képest. 

Emlékek az akácligeti cigánytelepről (interjúk tükrében)

A kutatásban részt vett beás cigány közösség tagjait megkértük, 
hogy próbálják felidézni a telep méreteit, lakosainak számát. A 
visszaemlékezések nagyságrendileg ugyan a korai KSH adatok 
körüli értéket mutatnak, viszont egyéni eltérésekkel találkozha-
tunk. Leginkább a házak (kunyhók) számára emlékeztek a koráb-
ban ott élő népesség tagjai. Az elhangzott becslésekre az alábbi-
akban közlünk példákat.

„Konkrét számot nem tudok mondani, úgy emlékszem 
vissza, hogy mintegy olyan 35, talán 40 volt a háznak ne-
vezett akármi ott a telepen, és ebbe lakhattak kb. olyan 
150-en. Ez egy becsült szám, konkrétan nem tudom.” (80 
éves férfi)

„Igen, uszkve 100-120 ember élt ott azon a, azon a he-
lyen.”(63 éves férfi)
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„Hát én nem tudom 30 házikó, ilyen kis pirinyó házikó, 
amiben laktak, annyi biztos, hogy volt.” 

„Így sorra vótunk hát voltunk olyan hatvanan, hetvenen 
tuti.” (54 éves nő)

„Á, nem volt olyan nagy a telep. 31 kunyhó volt. Azért 
tudom ezt mondani, mert mi voltunk a 31. kunyhó. Mi 
utólag készítettük a kunyhónkat. Fiatalok voltunk, még 
16-17 évesek voltunk, amikor a kunyhónkat készítettük. 
A mi házszámunk 31-es volt. Akkor azzal, hogy megcsi-
náltunk a kunyhónkat különköltöztünk az apósoméktól, 
anyósoméktól. (67 éves férfi)

„Negyven, ötven ház. Biztos, volt annyi. Nagy volt ám ez 
a telep, lányom.- És hányan laktak ott? Erre mit monda-
na? - De hát hogy is mondjam, volt vagy szász-száztíz.” 
(78 éves férfi)

A házak állapotára, felszereltségére, a lakhatási körülményekre 
vonatkozóan válaszadóink elsősorban rossz állapotú ingatlanok-
ról, többségük téglából épített házakról mesélt, melyeket ma-
guk építettek a családok, többségük saját vályogból vert téglát 
használt az elkészítéséhez. A házak állapotára jellemző, hogy 
komfort nélküliek voltak, víz-villany nélküli épületek. Voltak ré-
gebbi kunyhónak nevezett épületek, melyeket a visszaemlékezé-
sekben „tákolmányoknak” neveztek, melyek többsége lakhatás 
céljából épült, mégsem mondhatjuk, hogy azt a célt szolgálták. 
Az interjúkban az alábbi emlékeiket idézték fel a lakóépületekkel 
kapcsolatban:

„Meg mi nem putriba laktunk, kunyhóba, mi rendes ház-
ba laktunk. Mái napig is emlékszem, mert ott is fehér 
házban laktunk. Nagyon szép ház. (…) külön volt a lakás 
a szülőknek, külön volt a gyerekeknek. Külön volt a kony-
hánk. Kint volt egy ilyen kemencénk volt. Anyám sütött, 
kenyereket.” (56 éves férfi)
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„Jobbról-balról házak voltak, kunyhók voltak, hát ki mi-
lyent bírt csinálni magának. Nekünk téglás házunk volt. 
(…) Sok ház volt téglás, nagyon sok ház volt.” (63 éves 
férfi)

„Egy akácos volt, nem is tudott megnőni a fa, mert ki-
vagdosták és elvitették nagyon hamar, na, most ugye a 
lakáskörülményeik, hát egyetlen egy tégla házat tudok, 
az tiszta tégla volt. (…) A többi az nagyjából ilyen min-
denféléből összetákolt tákolmány volt, volt teteje, hogy 
ne ázzon be, a belseje olyan volt, hogy kinek milyen az 
igénye, a lehetősége, mert voltak kicsit jobbak, meg volt, 
ami olyan volt, hogy abba bizony nem lehetett tartózkod-
ni. Az ember a kutyáját is talán jobb helyen tartaná, de 
ez az igazság, én nem akarom eltúlozni a dolgokat, vagy 
valami, ebbe semmi túlzás nincs, ez reális valóság.” (80 
éves férfi)

„A főutcája az olyan volt, hogy kocsival is be lehetett 
menni, és akkor így két oldalt voltak a házak, homok volt 
és nagyon nagy homok volt ott, mondom, ott azért is ke-
rültek oda valamikor, talán könnyebben ástak vagy váj-
tak, vagy mit tudom én mit nem csináltak, és akkor így 
mellékutak voltak, ilyen… Hát az már csak ilyen gyalogút 
volt, ilyen ösvényszerű, így ki volt járva. Erről az útról nem 
volt azért tanácsos lemenni.” (80 éves férfi)

Érdekes tapasztalat volt a Kétújfalui Általános iskola egykori ta-
nárának visszaemlékezése a telepi szegényes lakhatási körül-
ményekre. Az interjúrészlet jól szemlélteti a cigánytelepen élő 
népesség nehézségeit, lakhatási és megélhetési problémáit, s a 
mindezekből eredő társadalmi hátrányaikat, kirekesztettségüket.

„10-15 család azt gondolom volt, nem nagyon volt több. 
Tehát körülbelül, hát nem is lehet ezt házikónak nevezni 
ugye, úgy ilyen 15-20 építmény volt, amiben ott embe-
rek laktak. És, hát ezt abszolút nem lehet háznak nevez-
ni, mert ... mondom, azokat a példákat, amik megdöb-
bentettek, amikor én ott jártam. Gödörlakásokban éltek 
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emberek, többek között. Talán még ma is megvannak a 
nyomai (…) földbevájt gödrök, és fölé éppen valamilyen 
tetőszerkezet, vagy..., vagy, ugye farostlemezből, hulla-
dékból, deszkából stb. összeállított... Voltak vályogból 
emelt gunyhók is, de nagyon méltatlan körülmények kö-
zepette éltek ott emberek, ez biztos. Ott eleve el voltak 
zárva mindentől, ott nemhogy nem vezetékes víz nem 
volt, hát tulajdonképpen ott fúrt kút sem volt, vagy ásott 
kút sem volt nagyon. Tehát hihetetlenül méltatlan körül-
mények közepette éltek emberek. Volt, amikor az osztá-
lyomba járó kislány érdekében mentünk ki, és akkor egy 
olyan kunyhóba léptünk be, ahol kilencen éltek egy körül-
belül harminc négyzetméteres, vagy még annyi sem, fe-
lületen, hát, szalmadikókon a földön, lábtól fejig aludtak 
gyerekek. Ablaküveg nem volt, akkor úgy nevezték ezt, 
hogy hólyagpapírral, azzal az átlátszó zsírpapírszerűség-
gel, azzal, azzal a kitört üveget pótolták. Tehát nagyon 
nagy szegénység volt.” (63 éves férfi)

A telepen közművesítés nem volt. A lakók petróleummal, illetve 
gyertyával világítottak. A kollektív emlékezetben emblematikus 
képként maradt meg az egy darab kút, mely a telep közepén a 
vizet szolgáltatta, és  valószínűsíthető, hogy közösségi színtér-
ként is funkcionált. „Volt egy közkút is. Egy közkút volt, így van. 
És tiszta volt. Abból mindenki tudott inni, abból a vízből, annyira 
jó volt.” (56 éves férfi)

A foglalkozásra vonatkozó emlékek is megerősítették a kutatá-
sunk szerint feltételezett beás közösség megélhetési és foglal-
kozási stratégiáit ebben az időszakban. Főként teknővájással 
foglalkoztak, mezőgazdasági munkából (napszám, idényjellegű 
munka, stb.) éltek. 

„Ezek ilyen beás cigányok, nem a kolompárokhoz tartoz-
nak és ilyen teknővájással foglalkoztak jobban meg kosa-
rat kötöttek. (…) Az én gyerekkoromban még igen, még 
vitte a hátán a bácsi a teknőt a faluba, kisebbet, nagyob-
bat, azért van jelentősége a Teklának, mert ugye az itt 
van 1 km-re Kétújfaluhoz, na, hát innen 1 km-re légvo-
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nalba az Akácliget. És hát bizony ott árulgatták ezeket a 
dolgokat.” (80 éves férfi)

„A korosabb beások ott ebből étek. Teknőket, melencéket 
készítettek, sózó teknőket, ilyeneket csináltak. Az asszo-
nyok fogták őket elvitték, eladták. (…) Igen, az Akácliget-
ben inkább teknőket csináltak. Mert volt, aki az erdőben 
dolgozott. És ott volt, hogy úgy ásták ki a fát. Nem vág-
ták, úgy ásták körbe, kidöntötték. Ezért megkapták az ap-
rófát, a forgácsot. Amiért ezt csinálták. Keresztvágó fű-
résszel, tudod, milyen az, az a valamikori fűrész. Na, azzal 
adj neki, feldolgozták a fát és megkapták az aprófát, az 
ágakat, a vékonyabbakat. Bézony. Nagy szegénység volt 
akkor. Nagy. Hogyne.” (67 éves férfi)

„Függetlenül attól, hogy nagyon nagy szegénységben él-
tek ott emberek, de ugye az akkori viszonyok közepette, 
aki akart talált munkát. Alkalma szerint, tehát a Termelő 
Szövetkezet, így mondták csírásnak, gyalogmunkásnak, 
kapásnak, rakodónak alkalmazta őket. Tehát az a, az a 
fokú létbizonytalanság, ennek ellenére, hogy borzasztó 
szegénység közepette éltek, nem volt olyan fokú, mint ma 
a hajléktalanoknak.” (63 éves férfi)

„Dolgoztak ők a TSZ-be és dolgoztak különböző vállalatok-
nál is. Jártak buszok, munkásbuszok. Kis segédmunkások, 
és eljártak az építőiparba nagyrészt, a vízügyi igazgatóság-
hoz és a víztársulathoz nagyon sokan, ott Gyöngyösmellék-
re nagyon sokat jártak cigányok. Meg állattenyésztésbe, 
főképp ez a hogy hívják…TSZ-be.” (63 éves férfi)

Az interjúk furcsa kettősség érzését keltik az olvasóban. Egyrész-
ről találkozunk a kívülállók szemszögéből embertelennek látott 
lakhatási körülményekkel, a földes úttal, a hulladékokból összetá-
kolt „gunyhókkal”, se víz, se villany, csak egy szem kút az egy szem 
utca közepén, aztán meglepő módon megjelenik egy nosztalgikus 
minden szép volt, tiszta volt és jó volt hangulat a telep egykori 
lakóinak emlékezéseiben. A jelenséget egyrészt magyarázhatjuk a 
megszépítő emlékezettel, hiszen 50-60 év távlatából a szépre ér-
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demes emlékezni. Más szemszögből vizsgálva a dolgot pedig fel-
merülhet bennünk egy elzárt közösség képe is, akik szegényesen, 
de különféle végzettséget nem igénylő munkákból biztonsággal 
megélnek, fordulhatnak erőforrásokért a természethez. 

„Amire én emlékszem, meg kell, hogy mondjam, kellemes 
emlékeim voltak. (56 éves férfi)

„Hát ugye mentünk haza innen az iskolából, végig az úton 
mentünk, vót szödrök meg mit tudom én szödör fák meg 
minden, voltak nagyobbak, azok fölmásztak a szödör 
fára, rázták a szedret, ettünk ottan még nevettünk min-
dent csináltunk, nagyon jó volt. Nagyon szerettem ott 
lent lakni.”(63 éves férfi)

„Nagyon sok szép fiatal lány is volt abban az időben ot-
tan.” (67 éves férfi)

„Ott a cigánytelepen lakni, ugye azért is jó volt, mert nem 
kellett fizetni semmit, de itt már a ..., mindenért kell fizet-
ni, ott meg semmiért se.” (54 éves nő)

„Nem akartunk mink elmenni, jó volt ott azért. Kaptunk 
közös kutat. Ide jártunk (Kétújfaluba) a boltba, az or-
voshoz. Gyógyszertár volt Gyöngyösmelléken is. Nagy 
cigánytelep volt ott. Mindenki kijött az utcára. Ott énekel-
tek. Mindenki kint volt. Semmi nem úgy van, mint régen 
volt. Ha valaki meghalt, mesét mondtak. Ha valaki meg-
halt a virrasztásra mesélőt hívtak. Ferkónak hívták a me-
sélőt. Az este nekiállt és hajnalig egyfolytában mondta. 
De akkor csönd volt ám. Aki dohányzott, csöndben kiment 
rágyújtani.” (67 éves férfi)

„Hát, annyit tudok, hogy apám ott lakott. Ott nőtt fel. És 
hát azt mondta, hogy annak idején, ugye amikor még, 
még tudott erről mesélni, akkor azt mondta, hogy, hát a 
nagy szegénység ellenére a legboldogabb időszaka volt 
az életének, mert, hogy olyan közösségi élet volt ott, ami 
nagyon megerősítette.” (37 éves, nő)
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Konklúzió

Korábban az Akácligeti cigánytelepen élő (napjainkban többnyi-
re Kétújfalu településen lakó) beás közösség múltja megegyezik 
az egykor falvak, hátrányos helyzetű térségek külterületén élő 
cigány népesség társadalmi, gazdasági helyzetével. Magyaror-
szágon a cigány népesség helyzetével a politika és a tudomány 
területe is sokat foglalkozott, voltak próbálkozások az erőszakos 
asszimilációra, a lakhatás, foglalkoztatás szempontjából integ-
rációs törekvések is zajlottak, és változó társadalmi tér és idő 
tekintetében változások is történtek. Az intézkedések hol etni-
kai-nemzetiségi dimenzióban, hol szociális területként azonosí-
tották a cigány népességgel kapcsolatos politikákat. Mindezek 
ellenére megállapíthatjuk, hogy napjainkban is napirenden van 
a cigány népesség lakhatási, oktatási, foglalkoztatási helyzeté-
nek javítása, és alapvetően a dilemmák nem változtak (nem-
zetiségi kontra szociális kérdés). A cigány népesség és főként a 
beás cigányok életével kapcsolatos kutatási eredményeink közzé 
tételével szeretnénk tudományos igényű információkkal hozzá-
járulni a fentiekben említett dilemmák megoldásához.

Jegyzetek

1   A cigány/roma népesség tagjainak önmeghatározás útján 
történő beazonosítását, az önbevallást, önminősítést első-
ként az 1993. évi kisebbségekről szóló törvény deklarálta.

2  1971-ben a Kemény István és munkatársai által végzett ku-
tatás során azokat a személyeket sorolták a cigány/roma 
népesség tagjai közé, akiket a nem cigány környezetük 
cigánynak tekintett, vagyis a külső társadalmi környezet 
megítélése, minősítése (kategorizáció) alapján zajlott a 
vizsgálat.

3  Kemény 2003-as adatai szerint a 15 éven aluli gyermekek 
aránya a teljes népességen belül 16,8 százalék, a cigány né-
pességen belül 37 százalék. 

4   A lókereskedéshez, mint hagyományos cigány foglalkozás-
hoz köthető.

5  A beás cigányokra jellemző hagyományos mesterségek a 
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kosárfonás, fafaragás, ennek keretében teknő készítése, 
emiatt teknővájó cigányoknak is nevezik e csoport tagjait.

6  Az iparosok között legtöbben fémunkások voltak, a többi-
ek az építőiparban dolgoztak (5700 fő vályogvető, 5300 fő 
tapasztás és egyéb sármunka, kisebb arányuk tégla- és cse-
répégetéssel foglalkozott), famunkások (teknővájók, kenyér-
dagasztó teknőt, fatálakat, fakanalat, vágódeszkát, fatányé-
rokat, kosarakat, seprűket készítettek), üstkészítők, vándor-
köszörűsök. (Kozák, 1983)

7  A Minisztertanács határozata alapján a cigány lakosság tár-
sadalmi beilleszkedése mint fő cél jelent meg, s feladatai 
között a lakáskörülmények javulása, műveltségi színvonal 
emelése is szerepelt. A határozatot több helyi és központi 
intézkedés követte, melynek következtében a cigány lakos-
ság számára az ipari munka a társadalmi felemelkedés lehe-
tőségét valószínűsítette. (Kozák, 1979)

8  1993 végén 47 ezer volt a cigány nyugdíjasok száma.
9  Országos Foglalkoztatási Alap roma programja, mely kor-

mányzati támogatással működött, Széchenyi Program 
Roma Vállalkozásfejlesztési Programja, Európai Szociális 
Alap Phare programja, Autonómia Alapítvány programjai.

10   Az 1980-as évektől, de leginkább a rendszerváltozás kör-
nyékén a létrehozott munkahelyek többsége megszűnt, s a 
korábban ingázó munkások munkanélkülivé váltak, és visz-
szatértek lakóhelyükre, ahol a munkalehetőségek száma fo-
kozatosan csökkent az 1960-as évektől, s az 1990-es évekre 
teljesen megszűnt a helyi munkaerőpiac, hiszen a munka-
vállalók jelentős rész ingázó volt.
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A Kétújfaluban végzett komplex vizsgálat 
kérdőíves adatairól

Bevezető

A Kétújfaluban végzett komplex vizsgálat keretén belül kvanti-
tatív és kvalitatív módszerekkel dolgoztunk. A lekérdezett 100 
kérdőív adatainak ismertetése és elemzése a következő három 
fő részből áll: a bevezetőben a kérdőív előkészítése, a kérdések 
megfogalmazása és strukturálása, valamint a kérdőív lekérde-
zési folyamatának és a kapott adatok feldolgozásának háttere 
kerül ismertetésre. Ezt követően a kérdőívek konkrét adatai és 
azok elemzése található a kérdőív struktúrájának megfelelően a 
kutatás részterületeihez igazodva hat fő részre osztva. A fejezet 
zárásaként az ismertetett adatok összefoglalásán túl a kérdőíves 
vizsgálattal kapcsolatosan megfogalmazott egyes reflexiók is ol-
vashatóak, melyek a jövőben hasonló kutatást megcélzó kezde-
ményezések segítségéül szolgálhatnak. 
 A kutatási tervben ismertetett előzetes szakirodalmi isme-
retek és a településről, valamint az egykori cigánytelepről ren-
delkezésünkre álló adatok, dokumentumok elemzése alapján, 
továbbá a kutatás által megcélzott részterületek mentén kerül-
tek megfogalmazásra a kérdőívek zárt és nyitott kérdései. „Kuta-
tócsoportunk célja (Kétújfalu) beás közösségének komplex vizs-
gálata, és ezen keresztül olyan sajátosságok feltárása, melyek 
a magyarországi beás közösségeket jellemzik történeti, nyelvi, 
szociológiai, antropológiai, foglalkozásváltási, iskolázottsági, tár-
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sadalmi integrációs szempontból. Szeretnénk arra is választ kap-
ni, hogy a nem beás szomszédok, hogyan látják őket.” (Részlet a 
Kétújfalu komplex vizsgálata kutatási tervből.) Az így kialakított 
hat fő rész: 

I. Általános rész
II. Általános rész – A nyelvelsajátításról, identitásról
III. A nyelvhasználatról – Kitöltendő csak azokkal, akik 
beás vagy beás és magyar identitásúnak vallották magu-
kat a kérdőív I. részében 
IV. Általános Attitűdök
V. Közművelődés
VI. Lakóhely

Az egyes fő részek között két olyan kérdéscsoport szerepelt, me-
lyek megválaszolására csak azon adatközlők felkérése történt 
meg, akik beás vagy beás és magyar identitásúnak vallották ma-
gukat, illetve akik laktak cigánytelepen. 
 A kutatás vezetője, Dr. habil Orsós Anna végzett egy próba-
lekérdezést az elkészült kérdőívvel, majd azt követően tartott a 
kérdőíveket lekérdező kollégáknak egy előzetes tájékoztatót, fel-
készítést a lekérdezés menetével kapcsolatban. A 100 kérdőívet 
5 kérdezőbiztos vette fel. A falu 81 háztartása került a kérdő-
íveken keresztül közvetlenül is a kutatásba. A 81 háztartásban 
összesen 239 fő él, köztük a 100 közvetlen adatközlő. A kérdőív 
reprezentativitása megkérdőjelezhetetlen, ugyanis a kutatás fő 
fókuszában a kétújfalui beás cigányok állnak, és a megkérdezet-
tek közül 41 fő vallotta magát beásnak, vagy beás és magyar 
identitásúnak. A 2011-es KSH népszámlálási adatok szerint Két-
újfaluban 53 ember vallotta magát cigánynak (romani vagy beás 
beszélőnek). A kérdőívek 2017 februárjában és márciusában 
kerültek lekérdezésre. A kérdőív előzőekben felsorolt hat ré-
sze összesen 97 kérdést tartalmaz, melyek közül a beás nyelv 
használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására csak azon 
adatközlők kaptak felkérést, akik magukat beásnak vagy beás és 
magyar identitásúnak vallották, illetve a lakóhely résznél a ci-
gánytelepre vonatkozó kérdéseket azon adatközlők válaszolták 
meg, akik maguk is laktak cigány telepen. A 97 kérdésre össze-
sen 215 válasz közül lehetett választani. Időtartamban 10-15 
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percnél nem vett többet igénybe egy kérdőív lekérdezése, hi-
szen abban többnyire zárt kérdések szerepeltek. Azonban mégis 
felmerülhet a kérdés, hogy a mai technikai lehetőségek tükré-
ben miért nem választotta kutatócsoportunk az online kitölthe-
tő kérdőívet, mely egyszerűbb feldolgozásra adott volna lehe-
tőséget. Mivel ez a lehetőség a kutatócsoportban is felmerült 
kérdésként, előzetes terepismeretek után elvetésre is került. 
A kutatás során igazolódott ennek a döntésnek a helyessége, 
ugyanis a 100 megkérdezett adatközlő több mint felének (közü-
lük a 41 magát beásnak vagy beás és magyarnak vallók közül 20 
főnek) nincs közvetlen internet hozzáférhetősége otthonában.
 Az előzőekben leírtaknak megfelelően tehát papír alapú kér-
dőív kitöltésére került sor a terepet jól ismerő kérdezőbiztosok 
segítségével. Ezt követően kerültek digitalizálásra az adatok. Elő-
ször excel adatbázis készült az adatokból, ami elsősorban desk-
riptív adatelemzésre adott lehetőséget. Az adatok SPSS prog-
ramban történő feldolgozása által pedig a kérdőívekből nyert 
adatok komparatív vizsgálatára került sor. A kutatást megelőző 
dokumentumelemzések tükrében az egyes adatokat más adat-
forrásokkal (KSH, magyarországi cigánytelepek felszámolásáról 
szóló szakirodalom, stb.) történő összevetése is megtörtént. 

A kérdőíves adatok ismertetése és elemzése

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A kérdőív első kérdése az önmeghatározásra vonatkozik. Az 
adatközlők a beás; beás és magyar; magyar illetve egyéb, és-
pedig válaszokat jelölhették.  41 ember vallotta magát beásnak 
vagy beás és magyarnak, 57-en magyarnak és 2 ember egyéb 
nemzetiséget jelölt meg. A 2011. évi KSH népszámlálási adatok 
szerint Kétújfaluban 53 ember vallotta magát cigány (romani, 
beás) -nak, 5 horvátnak és 6 fő németnek (KSH, 2013:183). A 
KSH nemzetiségre vonatkozó adataival kapcsolatban érdemes 
azonban megjegyezni, hogy nem nyújtanak egyértelmű infor-
mációkat. Ugyanis a „Népesség nemzetiség szerint” adatsor-
ban „A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben 
használt nyelv válaszok legalább egyike” szerepel. Tehát adott 
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nemzetiséghez tartozik az is, aki annak vallja magát, de az is, aki 
nem vallja adott nemzetiséghez tartozónak magát, csak adott 
nyelv használója a megjelölt színterek valamelyikén, és további 
variációkat lehetne felsorolni. A 13 hivatalosan elismert nemze-
tiség közül a roma nemzetiség kapcsán pedig végképp nem ka-
punk egyértelmű információkat a KSH adataiból a nemzetiségre 
vonatkozóan, hiszen „Cigány (romani, beás)” elnevezés szerepel 
mind a nyelv, mind a nemzetiségi kategóriáknál. Aki azt jelölte, 
hogy csak „anyanyelv”, az éppen lehet, hogy egy romanit beszé-
lő, magát romának, de nem cigánynak valló ember volt, míg arra 
végképpen nem kapunk valós adatokat, ki beszéli a beás és ki a 
romani nyelvet. Jelen kutatás esetében pontosabb információt 
kaptunk, hiszen 41 ember konkrétan beásnak (21 fő) vagy beás 
és magyar (20 fő) identitásúnak vallotta magát. Az anyanyelv, 
beszélt nyelv és identitás kategóriák összevonásának, vagy elkü-
lönítésének kérdéséről a kérdőív II. részének adatai kapcsán lesz 
szó részletesebben. 
 A 100 kérdőív 81 háztartásban került lekérdezésre 100 fő-
től. A 81 háztartásban összesen 239-en élnek. 1 fő adatközlő (17 
éves) kivételével mindenki felnőtt korú volt a kérdőív lekérdezé-
sének idején.

Az iskolai végzettség mutatói 
Legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a kapott adatok 
szerint elmondható, hogy a magukat beás vagy beás és magyar 
identitásúnak valló emberek iskolai végzettsége alacsonyabb, 
mint a másik 59 adatközlőé. A kutatás idejében 1 fő általános 
iskolai képzésben vett részt és 2 fő középfokú tanulmányokat 
folytatott a beás illetve beás és magyar adatközlők köréből.

1. ábra. Legmagasabb iskolai végzettség
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A falubeli beások, illetve beás és magyar identitású emberek az 
iskolai végzettség tükrében a következő foglalkozásokkal bírnak: 
10 fő közmunkás, a további 31 fő pedig gyári munkás, építőipari 
munkás, fuvarozó, növénytermesztő gépész, takarító, pék, sza-
kács, segédmunkás, valamint közalkalmazott, ápolónő és humán 
manager, illetve családsegítő munkatárs. Utóbbi 4 foglalkozást 
egy-egy ember nyilatkozta a kérdőívben, míg az előzőeket 1-3 fő. 
 A telepi élettel közvetlenül kapcsolatos adatok a lakóhely 
résznél (VI. rész) kerülnek tárgyalásra, azonban itt mindenkép-
pen érdemes rátekinteni az egykor telepen élt beás vagy beás 
és magyar identitású emberek iskolai végzettségére, összevetve 
a telepen nem élt, de ugyanolyan identitású falubeliekével. 

2. ábra. Telepi emberek iskolai végzettsége

A kapott adatokból az látszik, hogy a 100 megkérdezett falubeli 
esetében a beás vagy beás és magyar identitású emberek (41 
fő) iskolai végzettsége alacsonyabb, mint a magyar vagy egyéb 
nemzetiségű falubelieké (59 fő), és köztük is azok bírnak a leg-
alacsonyabb végzettségekkel, akik éltek egykor telepen. A telepi 
életre vonatkozó későbbiekben tárgyalt adatoknál látható, hogy 
a telepen egykor élt emberek többnyire gyermekként éltek a te-
lepen, így iskolai életpályájuk kezdetén már hátránnyal indultak 
társaikhoz képest. Az adatokból úgy tűnik, hogy esetükben ezek 
a hátrányok sem kerültek kompenzálásra a későbbiekben.  

Vallás
Az I. általános rész végén feltett kérdések a vallásra és vallás-
gyakorlásra vonatkoztak. Vallás tekintetében az ezzel kapcsola-
tosan feltett 3 kérdésben nem mutatkozik különösebb eltérés a 
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falubeli lakosság körében. A megkérdezettek többnyire katoli-
kus vallásúak, 13 fő református . A vallásgyakorlás a templomba 
járást a 100 megkérdezett falubeli körében a nem beás iden-
titásúak nagyobb arányban jelölték, hogy soha nem mennek 
templomba (59-ből 20-an mondták), míg a beás illetve beás és 
magyar identitású emberek körében ez a szám arányaiban te-
kintve alacsonyabb (41-ből 7 fő). Rendszeres templomba járók 
az adatok alapján nincsenek a 100 adatközlő körében, a válaszok 
alapján többnyire nagyobb ünnepekkor mennek templomba, 
vagy istentiszteletre.

II. ÁLTALÁNOS RÉSZ – A NYELVELSAJÁTÍTÁSRÓL, IDENTITÁSRÓL

A magyarországi roma nemzetiséghez tartozó emberek anya-
nyelvhez való viszonyáról keveset tudunk. Korábbi kutatások 
eredményei is azt mutatják, hogy az anyanyelv és identitás ösz-
szefüggése, meghatározása korántsem egyértelmű a magyar-
országi roma, cigány emberek esetében. Sem a nemzetiséggel 
való azonosulás, sem pedig a nyelv ismerete önmagában nem 
feltétlenül jelent anyanyelvi „kategóriát”. Skutnabb-Kangas 
a nyelvi emberi jogok és a kisebbségi gyermekek oktatásának 
összefüggésében osztályozza az „anyanyelvre” vonatkozó, a 
mindennapokban, a hivatalosan (például népszámlálásokban, 
az oktatásban), illetőleg a tudományos körökben is megjelenő 
definíciókat. (Bartha 1999:152) 

1. táblázat. Az „anyanyelv” definíciói
(Forrás: Skutnabb-Kangas 1997:13,1. táblázat)

Kritérium Definíció

1. származás
2. azonosulás
       a. belső
       b. külső
3. a nyelvtudás foka
4. funkció

az elsőként megtanult nyelv

az a nyelv, mellyel a beszélő azonosul
az a nyelv, mellyel a beszélőt anyanyelvi beszélőként azonosítják
a legjobban ismert nyelv
a legtöbbet használt nyelv

A fenti táblázat alapján értelmet nyer az, hogy a magát cigány-
nak tartó ember miért gondolhatja úgy, hogy neki anyanyelve, 
vagy éppen nem anyanyelve valamely cigány nyelv. 
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 A kérdőívben adott nyelvvel, anyanyelvvel, identitással, ál-
lampolgársággal kapcsolatos válaszok összevetése is az előbbi-
ekben vázoltakat igazolja: vagyis nem feltétlenül egybeeső ka-
tegóriákról van szó. Amennyiben valaki beszélője egy nyelvnek, 
melyet a családjában sajátított el, még nem feltétlenül válik 
adott nyelv anyanyelvévé, és nem feltétlenül egyezik az anya-
nyelv az identitással sem. A megkérdezett 100 adatközlő által 
beszélt nyelveket foglalja össze a következő táblázat.

2. táblázat. Identitás és beszélt nyelv(ek)

identitás

Milyen nyelv(ek)et beszél?

összesen
csak 

magyar

magyar 
és 

horvát

magyar, 
horvát, 

beás

magyar, 
beás

magyar, 
beás, 
egyéb

magyar, 
egyéb

beás 4 0 2 13 1 1 21

beás és 
magyar

5 0 0 10 2 3 20

magyar 41 4 0 0 1 11 57

egyéb 2 0 0 0 0 0 2

52 4 2 23 4 15 100

A 41 beás valamint beás és magyar identitású ember közül 28 fő 
beszéli a beás nyelvet, mellette a magyart mindenki, esetenként 
pedig egyéb nyelveket is. Az egyéb nyelvek között elsősorban az 
iskolában tanult nyelvek kerültek megjelölésre, így: orosz, angol, 
német és francia, valamint egy fő esetében a lovári1 és 2 fő ese-
tében a horvát. 1 fő magyar identitású ember válaszolta, hogy 
beszél beásul is. A következő két diagramon vázolt adatokból az 
látszik, hogy a 41 fő beás  illetve beás és magyar identitású em-
ber közül mindössze 4 fő tekinti a beás nyelvet anyanyelvének 
és 11 fő tekinti a beást és a magyart is anyanyelvének (3. számú 
ábra), ami kevesebb, mint ahányan egyébként beszélik a nyelvet 
(4. számú ábra). Tehát többnyire azok is, akik beszélői a beás 
nyelvnek és önmeghatározásukban is szerepel a beás, mégis a 
magyar nyelvet tekintik jellemzően anyanyelvüknek. 
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     3. ábra. Identitás és anyanyelv         4. ábra. Identitás és beszélt nyelv

Szintén az anyanyelv, beszélt nyelv, identitás bonyolult össze-
függéseire példa az a kérdőív, melyben az illető  nyilatkozata 
szerint  maga nem beszéli a beás nyelvet, de beásnak vallja ma-
gát, és anyanyelvének is azt tekinti. Elsőre érthetetlen lehet ez 
az ellentmondás, de a további válaszok árnyalják, hogy mit is 
jelenthetnek ennek az adatközlőnek a különböző kategóriák. 
Identitása szerint beás, anyanyelvének is azt tekinti, és szülei, 
valamint házastársa is beások. Még érdekesebb lehet, hogy a 
beás nyelv használatával kapcsolatban bár előzőleg úgy nyilat-
kozott, hogy nem beszéli a beás nyelvet, mégis azt válaszolta, 
hogy édesanyjával és édesapjával beszél (beszélt) beásul. Az elő-
ző fejezetekben már volt szó a nyelvcsere folyamatáról, melynek 
teljes lefolyásához a klasszikus hagyományos nyelvcsere esetén 
három generáció szükséges. A magyarországi cigányok, romák 
nyelvcseréje előrehaladott. (Orsós, 2007:58) A három generá-
ció: nagyszülő, szülő és gyerek tekintetében a legtöbb családban 
már csak a nagyszülő, esetleg még a szülő beszéli a nyelvet, de 
a gyerek már nem. Valószínűsíthető, hogy ezen válaszadó ese-
tében az ő családjuk nyelvcseréje vele zárult, hiszen ő már nem 
beszéli, de még érthette gyermekként a szüleivel való kommu-
nikáció során a nyelvet. Testvéreivel és gyermekeivel, unokáival 
és az élet egyéb kommunikációs színterein már csak a magyart 
használja. A nyelvhasználatról szóló következő (III.) rész tárgyalja 
részletesebben a további adatközlők ezzel kapcsolatos válaszait.  
Visszatérve a nyelvelsajátítás és identitás körében feltett kér-
désekhez a soron következő adatok a magyar és beás nyelvek 
elsajátításának színtereiről adnak információt. Azon említett 4 
ember közül, akinek beás az anyanyelve illetve 11 ember közül, 
akinek beás és magyar az anyanyelve, mindössze 3 fő jelölte, 
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hogy a magyar nyelvet az óvodában/iskolában sajátította el. 
Ez az információ szintén a nyelvcserével, illetve a beás nyelv 
diglossziás helyzetével hozható kapcsolatba. Amennyiben a vá-
laszadók többsége a beás nyelv mellett a magyart is jellemzően 
otthon sajátította el, egyértelmű, hogy a családi nyelvhaszná-
latban többnyire mind a két nyelv jelen volt. A kérdőív további 
kérdései ezen részben a szülők, illetve a házastárs nemzetisé-
gére kérdeztek rá. Az adatközlők önmeghatározását, valamint a 
szüleik és házastársaik nemzetiségéről adott válaszaikat (beás, 
beás és magyar, magyar, egyéb) mutatja a két (3. és 4. számú) 
táblázat. 

3. táblázat. Házastárs

önmeghatározás

Házastársa beás?

igen,
beás

beás és 
magyar

nem, 
magyar

nincs 
házas-
társa

egyéb összesen

beás 11 1 3 5 1 21

beás és magyar 9 2 2 7 0 20

magyar 4 0 38 15 0 57

egyéb 0 0 2 0 0 2

összesen 24 3 45 27 1 100

4. táblázat. Szülők

önmeghatározás

Szülei beások?

összesen
igen, mindketten

csak az 
apám

nem

beás 19 1 1 21

beás és magyar 14 5 1 20

magyar 2 1 54 57

egyéb 0 0 2 2

összesen 35 7 58 100

Azt lehet megállapítani, hogy arányaiban többen választották a 
csak beás önmeghatározást, azok közül, akinek mindkét szülője 
beás származású. Valamint szintén az identitás komplexitását 
mutatja, hogy az önmagát csak magyarnak meghatározó adat-
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közlők között is van olyan, akinek vagy mindkét szülője, vagy egy 
szülője beás származású, illetve az önmagát beásként meghatá-
rozó adatközlők között is van olyan, akinek nem beás egyik szü-
lője sem. Ezen komplexitás jobb megértésére szolgálnak a „Mi-
től érzi magát beásnak és/vagy magyarnak?” - kérdésre adott 
válaszok. Egy válaszadó több választ is megjelölhetett. Az 5. szá-
mú ábra azt mutatja, hogy mely válaszok milyen gyakorisággal 
fordultak elő. A legtöbben megjelölték a szülő miatt a „mert ez 
az anyanyelvem” és a „mert ehhez a közösséghez tartozom” ka-
tegóriákat. 

5. ábra. Mitől érzi magát beásnak/magyarnak?

A kérdésre, hogy „Hányféle cigány csoport él a faluban?” 25 fő 
válaszolta, hogy csak beások, 21 fő szerint beások és oláhok, 
43 fő válaszolta, hogy nem tudja, illetve a maradék jelölte az 
„egyéb” választ vagy nem válaszoltak. A cigányok magyarországi 
összlétszáma millió vagy annál több 43 adatközlő szerint, illetve 
33 fő szerint néhány százezer a számuk. A további 24 válaszadó 
közül 17 mondta, hogy nem tudja megbecsülni, a maradék pe-
dig néhány ezret jelölt. A beások magyarországi összlétszámát 
ehhez képest kevesebbre becsülték. 4 fő szerint millióra tehető 
a magyarországi beások száma, 41 fő szerint néhány százezer 
és 20 fő szerint néhány tízezer. 29 fő jelölte, hogy nem tudja 
megbecsülni számukat, a maradék válaszadó pedig néhány ez-
ret, illetve néhány százat jelölt. A faluban élő beások arányát 11 
fő nem tudta megbecsülni, míg 6 fő jelölte, hogy 50%-nál na-
gyobb és 74 fő szerint 50%-nál kisebb az arányuk.  A maradék 
néhány százalékra becsüli a falubeli beások arányát. A 2011. évi 
népszámlálási adatok szerint 53 ember vallotta magát a faluban 
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cigánynak. Magyar és beás illetve beás és magyar identitású 
válaszadók válaszai a magyarországi cigányok, beások és a fa-
lubeli beások számarányainak megbecsülésében nem mutatnak 
lényegi különbséget. 

III. A NYELVHASZNÁLAT

Ahogy a kérdőív rész címe is jelzi, a nyelvhasználattal kapcso-
latban azon válaszadókat kérdezték csak kérdezőbiztosaink, akik 
beás illetve beás és magyarként azonosítják magukat, tehát a 
száz adatközlőből 41-en voltak lehetséges válaszadók, közülük 
37 fő válaszolta meg ezeket a kérdéseket.
 Az előzőekben felvázolt identitás, anyanyelv és beszélt 
nyelv komplexitását igazolják a válaszok. A különböző szociali-
zációs színtereken használt nyelvre, így családban, barátokkal, 
kollégákkal, stb., illetve néhány „egyéni nyelvhasználati szituá-
cióban” (imádkozás, káromkodás, pénzszámolás) alkalmazott 
nyelvre kérdezett rá a kérdőív. Az adatközlők nyelvhasználati 
szokások kapcsán a nagyszülőkkel, szülőkkel, testvérekkel, illet-
ve saját gyermekeikkel használt nyelvekre adtak választ. A csa-
ládban használt nyelvvel kapcsolatban tehát 4 generáció nyelv-
használatáról adnak információt a válaszok.

5. táblázat. Nyelvhasználat anyával

Önmeg-
határozás

Milyen nyelven beszél(t) édesanyjával?

mindig 
beásul

általában 
beásul

beásul és 
magyarul

általában 
magyarul

mindig 
magyarul

egyéb 
nyelven

összesen

beás 3 0 10 0 6 0 19

beás és 
magyar

1 0 8 3 6 0 18

összesen 4 0 18 3 12 0 37
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6. táblázat. Nyelvhasználat anyai nagyszülőkkel

Önmeg-
határozás

Milyen nyelven beszél(t) nagyszüleivel?

mindig 
beásul

általában 
beásul

beásul és 
magyarul

általában 
magyarul

mindig 
magyarul

egyéb 
nyelven

nem 
ismertem 

őket
összesen

beás 0 1 4 0 10 2 2 19

beás és 
magyar

0 0 6 2 5 0 5 18

összesen 0 1 10 2 15 2 7 37

Anyával és anyai nagyszülőkkel használt nyelv esetében azt lát-
juk, hogy a válaszadók közül 4 fő mindig beásul, 18 fő beásul és 
magyarul beszél(t) édesanyjával, közülük 10-en anyai nagyszü-
leikkel beásul és magyarul, 1 fő pedig a nagyszülőkkel általában 
inkább magyarul. Nagyszülőknél értelemszerűen alacsonyabb a 
szám, mert 7 fő nem ismerte nagyszülőjét és 2 fő egyéb nyelvet 
jelölt a velük történő kommunikáció nyelveként. 
 Az apával használt nyelvre a válaszadók száma 36 fő, mert 1 
fő válaszából az derül ki, hogy nem ismerte az apját.

7. táblázat. Nyelvhasználat apával

Önmeg-
határozás

Milyen nyelven beszél(t) édesapjával?

mindig 
beásul

általában 
beásul

beásul és 
magyarul

általában 
magyarul

mindig 
magyarul

egyéb 
nyelven

összesen

beás 1 0 8 2 7 0 18

beás és 
magyar

1 0 9 2 6 0 18

összesen 2 0 17 4 13 0 36

Az anyával és anyai nagyszülőkkel történő nyelvhasználat lénye-
gi különbséget nem mutat az apával és apai nagyszülőkkel tör-
ténő nyelvhasználathoz képest. 
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8. táblázat. Nyelvhasználat apai nagyszülőkkel

Önmeg-
határozás

Milyen nyelven beszél(t) apai nagyszüleivel?

mindig 
beásul

általában 
beásul

beásul és 
magyarul

általában 
magyarul

mindig 
magyarul

egyéb 
nyelven

nem 
ismertem 

őket
összesen

beás 1 1 5 1 7 0 4 19

beás és 
magyar

1 0 5 2 3 0 7 18

összesen 2 1 10 3 10 0 11 37

Az apai nagyszüleit 11 fő nem ismerte. Mivel az adatközlők so-
kan nem ismerték nagyszüleiket így inkább a szülőkkel történő 
nyelvhasználathoz tudjuk viszonyítani a további családtagokkal 
történő nyelvhasználatot. 
 Ennek viszonyában a testvérekkel használt nyelv tekinteté-
ben már nagyobb különbség figyelhető meg. A 37 válaszadó kö-
zül 1 főnek nincsenek testvérei. A beás nyelv használatának gya-
korisága testvérekkel történő kommunikáció során alacsonyabb, 
mint a szülőkkel történő kommunikáció során. 

9. táblázat. Nyelvhasználat testvérekkel

Önmeg-
határozás

Milyen nyelven beszél(t) testvéreivel?

mindig 
beásul

általában 
beásul

beásul és 
magyarul

általában 
magyarul

mindig 
magyarul

egyéb 
nyelven

nincs 
testvérem

összesen

beás 0 0 5 1 13 0 0 19

beás és 
magyar

0 0 7 0 10 0 1 18

összesen 0 0 12 1 23 0 1 37

A 37 válaszadóból 10 főnek nincs házastársa 11 fő mindig ma-
gyarul beszél házastársával, 2 fő általában magyarul beszél, és 
14 fő beásul és magyarul beszél férjével, feleségével. A saját 
gyermekeikkel történő nyelvhasználatban pedig tovább csökken 
a beás nyelv használatának gyakorisága. 20 fő csak magyarul, 4 
fő általában magyarul, és mindössze 7 fő beszél gyermekeivel 
magyarul. A 37 főből 12 főnek van unokája, közülük egy fő be-
szél beásul is az unokájához. A következő diagram összefoglalva 
szemlélteti, hogy a szülőkkel, gyermekekkel és unokákkal törté-
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nő nyelvhasználat során mennyire csökken a beás nyelv haszná-
latának gyakorisága.  

6. ábra. Beás és magyar nyelv használata

Családon kívüli nyelvhasználat tekintetében a barátokkal és a 
kollégákkal történő kommunikáció során használják nagyobb 
gyakorisággal a beás nyelvet is. A bolti eladók között a válasz-
adók szerint nincsenek beások, akikkel a beás nyelvet tudnák 
beszélni. Kollégák tekintetében azért van ez a magasabb szám, 
mert a faluban közmunkásként dolgozó emberek között többen 
vannak a beás nyelvet még beszélő beás illetve beás és magyar 
emberek. 

7. ábra. Családon kívüli nyelvhasználat
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Egyéni szituációkban a káromkodás során kerül elő leggyakrab-
ban a beás nyelv használata, de álom és imádkozás, valamint 
számolás közben is használják még, bár legtöbben már csak a 
magyart használják ezen alkalmakkor is. 

8. ábra. Egyéni nyelvhasználat

Összességében tehát a beás nyelv használatával kapcsolatban 
a válaszadók körében a nyelvcsere folyamata figyelhető meg. A 
beás nyelv használata a privát terekre és beszédhelyzetekre szo-
rult vissza, és ott is már a legtöbb esetben inkább a magyar nyelv 
dominál. A nyelvet inkább csak az idősebb korosztály beszéli, a 
fiatalabb generációnak már nem, vagy csak nagyon kis arányban 
örökítették át a nyelvet a családban. 

IV. ÁLTALÁNOS ATTITŰDÖK

A kérdőív II. általános részében a nyelvelsajátításról és identi-
tásról szóló kérdések között szerepelt a házastárs identitásának 
meghatározása, míg a beás fiatalok házastársával kapcsolatos 
eldöntendő kérdés az általános attitűdöknél szerepelt a kérdőív-
ben. A Házastárs 1. (10. táblázat) táblázat mutatja azon emberek 
véleményét, a beás fiatalok házastársával kapcsolatban, akiknek 
maguknak is beás vagy beás és magyar házastársa van. A 100 
alanyból 27-en (közülük 4-en magyar identitásúak) jelölték, 
hogy beás (24 fő) vagy beás és magyar (3 fő) a házastársuk. Kö-
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zülük mindössze hárman jelölték, hogy beás fiatalnak beás há-
zastársat kell választani. A másik táblázat (11. táblázat) azon 73 
ember véleményét tartalmazza, akiknek magyar vagy „egyéb” 
nemzetiségű a házastársa illetve köztük van azon 27 válaszadó, 
akiknek nincs házastársa. Arányaiban tekintve, akinek nem beás 
vagy nincs is házastársa, az nagyobb eséllyel gondolja  hogy 
beás fiatalnak endogám elvek mentén kell házasodnia, vagyis 
beás fiatalt kell házastársul választania. Bár a 100 megkérdezett 
ember esetében azon egy ember véleménye, aki a házastársnál 
egyebet (horvát) jelölt, elenyésző, mégis említésre méltó, hiszen 
beás identitású emberről van szó. Ő a horvát nemzetiségű há-
zastársa mellett úgy gondolja, hogy egy beás fiatalnak nem fel-
tétlenül kell beással összeházasodnia. 

            10. táblázat. Házasság I.                      11. táblázat. Házasság II.
   

Házastársa 
beás?

Falubeli beás fiatalnak 
beással kell összeházasodni? Házastársa 

beás?

Falubeli beás fiatalnak beással 
kell összeházasodni?

igen nem össz. igen nem össz.

igen, beás 3 21 24
nem, 
magyar

14 31 45

beás és 
magyar

0 3 3
nincs 
házastársa

5 22 27

Össz. 3 24

27
(közülük 

négyen magyar 
identitásúak)

egyéb 0 1 1

össz. 19 54 73

Az általános attitűdök kapcsán a válaszadók először 7 eldöntető 
kérdést válaszoltak meg a kérdőívben. Ezek a kérdések a követ-
kezők voltak: 
 Egyetért-e Ön azzal, hogy: 

● A beás gyermekeknek meg kell tanulniuk beásul.
● Egy falubeli beás fiatalnak beással kell összeházasod-
nia.
● Ha egy falubeli beás fiatal magyarral házasodik, a gye-
reke nem fog beásul beszélni.
● A beás nyelv idővel el fog tűnni a faluból, hiszen itt min-
denki magyarul fog beszélni.
● Lényeges beásul tudni, ha a beás kultúra részévé sze-
retnénk válni.
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● Meg kell őrizni a beás nyelvet, hogy a beásság megma-
radjon Magyarországon.
● A beásokat lenézik ebben az országban.

A 7 kérdésre adott válaszokat az önmeghatározás szerint (21 fő 
beás, 20 fő beás és magyar, 57 fő magyar és 2 fő egyéb) csopor-
tosítva foglalják össze a következő táblázatok. A táblázatokban 
az eldöntendő kérdések rövidítve szerepelnek. 

9. ábra. Házasság és nyelvelsajátítás

Az adatközlők 71 %-a úgy gondolja úgy, hogy a beás gyerme-
keknek meg kell tanulniuk beásul. A házasság kapcsán már job-
ban differenciálódnak az egyes önmeghatározású csoportok 
véleményei. Arányaiban a magukat magyarnak valló emberek 
közül többen (33%) gondolják úgy, hogy beás fiatal beás fiatallal 
házasodjon, míg a beás illetve beás és magyar identitású embe-
rek többségének (95%) véleménye szerint nem feltétlenül kell 
beásnak beással házasodnia. A vegyes házasságban született 
gyermekek beás nyelvi tudásával kapcsolatban a beás, illetve 
beás és magyar önmeghatározású válaszadók fele-fele arány-
ban (21 fő igennel és 20 fő nemmel válaszolt) gondolják úgy, 
hogy megtanul, illetve nem tanul meg adott gyermek beásul. A 
magyar és egyéb identitású válaszadók többsége úgy gondolja, 
hogy vegyes házasságba született gyermekek beásul már nem 
fognak megtanulni. 
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10. ábra. Beás nyelv fennmaradása

A 100 válaszadó közel fele-fele arányban (48 fő szerint eltűnik, 
51 fő szerint nem, 1 fő nem válaszolt) gondolja úgy, hogy el fog 
tűnni a beás nyelv. Közel kétharmad (65 fő) szerint  fontos a 
beás nyelv ismerete, amennyiben valaki a beás kultúra részévé 
szeretne válni. Egy fő nem válaszolt és egy fő külön válaszában 
jegyezte meg, hogy szerinte nincs beás kultúra. A válaszadók 
többsége (79 fő) egyetért azzal az állítással, hogy meg kell őrizni 
a beás nyelvet, hogy a magyarországi beásság megmaradhas-
son. Az utolsó eldöntendő kérdésre adott válaszok egyértel-
műen mutatják, hogy a magukat beásnak vagy beásnak és ma-
gyarnak meghatározó válaszadók mindegyike egyetért azzal az 
állítással, hogy a beásokat lenézik az országban, míg a magukat 
magyarként meghatározók csak fele arányban értenek egyet az 
állítással.
 

12. táblázat. Beások megítélése

önmeghatározás

Ön szerint lenézik a beásokat az országban?

összesenigen nem

beás 21 0 21

beás és magyar 20 0 20

magyar 29 28 57

egyéb 2 0 2

összesen 72 28 100
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Általános attitűdök tekintetében a helyi magyarokról és a he-
lyi cigányokról szóló kérdéseket a következőképpen válaszolták 
meg a különböző identitású adatközlők:

13. táblázat. Vélemény helyi magyarokról

önmeghatározás

Milyen a véleménye a helyi magyarokról?

összesen
jó

se jó, se 
rossz

jó is meg 
rossz is

beás 3 1 17 21

beás és magyar 2 2 16 20

magyar 12 5 40 57

egyéb 0 0 2 2

összesen 17 8 75 100

14. táblázat. Vélemény helyi cigányokról

önmeghatározás

Milyen a véleménye a helyi cigányokról?

jó
se jó se 

rossz
rossz

jó is meg 
rossz is

összesen

beás 0 2 1 18 21

beás és magyar 2 4 0 14 20

magyar 3 5 5 44 57

egyéb 0 0 0 2 2

összesen 5 11 6 78 100

75 fő válaszolta a magyarokról azt, hogy „van jó és rossz vélemé-
nye is róluk”, ehhez hasonló arányban 78 fő válaszolta ugyanezt 
a helyi cigányokkal kapcsolatban. Annyi különbség van, hogy a 
helyi magyarokról senki nem nyilatkozta, hogy csak rossz véle-
ménye van róluk, míg a helyi cigányokról 6 fő adta ezt a választ. 
A továbbiakban arra adtak választ, hogy ki tekinthető „igazi” 
cigánynak és ki tekinthető „igazi” beásnak? Az alábbi válaszok 
közül választhattak az adatközlők: aki tud cigányul beszélni; aki 
cigánynak tartja magát; aki beszélni is tud cigányul, és cigánynak 
is tartja magát; egyéb….. Az „igazi beás” tekintetében a vála-
szokban értelemszerűen a „cigány” helyett a „beás” szerepelt. A 
két diagram szinte teljesen megegyező adatokat mutat: a válasz-
adók 73-74 %-a úgy gondolja, attól cigány vagy beás egy ember 
igazán, ha annak is tartja magát, és a nyelvet is beszéli. 
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           11. ábra. „Igazi cigány”                         12. ábra. „Igazi Beás”

Az általános attitűd vizsgálata során  hét eldöntendő kérdésre 
kellett az adatközlőknek válaszolniuk. A kérdésre adott válaszok-
ban mutatkoztak nagyobb eltérések a magukat beásnak vagy 
beás és magyarnak valló adatközlők és a többi adatközlő válaszai 
között. A magyarországi cigányok, beások arányait hasonlóan 
becsülték meg és a ki számít „igazi” cigánynak/beásnak kérdésre 
adott válaszaik is hasonlóak. 

V. KÖZMŰVELŐDÉS

Azon válaszadók, akik szerint a beás gyermekeknek meg kell ta-
nulniuk beásul (előző rész első eldöntendő kérdése), mind a 21-
en azt válaszolták a helyi óvoda és iskola nyelvével kapcsolatban 
is, hogy azoknak beás és magyar nyelvűeknek kellene lenniük. 
A megkérdezettek 23 %-a gondolja úgy, hogy az óvoda és az 
iskola nyelve a beás és a magyar együtt legyen. Ennél többen, 
31%-nyian gondolják úgy, hogy a helyi újságnak is beás és ma-
gyar nyelvűnek kellene lennie. A zenével kapcsolatban összesen 
48 fő válaszolta, hogy a magyar és a cigány zenét is szereti, 8 fő a 
cigány zenét, 39 fő a magyar zenét jobban a többiek pedig egye-
bet jelöltek. A himnusszal kapcsolatos válaszokat az önazonosí-
tással összevetve mutatja a következő ábra. A magát beásnak 
illetve beás és magyarnak valló emberek közül 7 fő a beás him-
nuszt gondolja hozzá közelebb állónak és 13 fő inkább a magyar 
himnuszt, míg 20 fő mind a két himnuszt egyformán értékeli. Az 
57 magyar válaszadó közül 4 fő válaszolta, hogy mind a magyar, 
mind a beás himnusz közel áll a lelkéhez. 
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15. táblázat. Himnusz

önmeghatározás

Melyik himnusz áll a lelkéhez közelebb?

összesen
magyar beás

mindkettő 
egyformán

beás 4 6 11 21

beás és magyar 9 1 10 20

magyar 53 0 4 57

egyéb 2 0 0 2

összesen 68 7 25 100

„A közszolgálati televízió Roma Magazinja 1992 óta mutatja be a 
hazai legnagyobb lélekszámú nemzetiség életét: hétköznapjait, 
kultúráját, hagyományait és társadalmi problémáit.
A magazin célja a roma közösség megismertetése, hagyomá-
nyainak ápolása, pozitív üzenetek közvetítésével. A műsorban 
általában több, különböző témájú bejátszást láthatnak a nézők, 
amelyek között a közéleti szereplők, események, hírek, aktuali-
tások bemutatása, valamint miniportrék, művészek, hétköznapi 
emberek, közösségek, szociális problémák, ezek megoldására 
irányuló állami és civil kezdeményezések, kulturális események 
megjelenítése egyaránt helyet kap.”2 – olvasható a Médiaklikk 
hivatalos weboldalán a Roma Magazin című műsorral kapcso-
latban. A kérdőív a közművelődéssel kapcsolatos részben a 
Roma Magazin nézettségére kérdezett rá. A beás illetve beás és 
magyar identitású emberek közül 25 fő, továbbá 11 magát ma-
gyarként meghatározó ember nézi a Roma Magazint különböző 
gyakorisággal.

16. táblázat. Roma Magazin

identitás

Milyen gyakran nézi a Roma Magazint?

hetente havonta alkalmanként soha összesen

beás 0 1 10 10 21

beás és magyar 4 0 10 6 20

magyar 0 1 10 46 57

egyéb 0 0 0 2 2

összesen 4 2 30 64 100
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A következő három kérdés helyi beás nyelvű újsággal kapcsolat-
ban kérte az adatközlők véleményét: szeretné-e ha lenne ilyen 
újság, járatná-e, és milyen témákat olvasna benne szívesen? 
 A 41 fő beás illetve beás és magyar identitású adatközlők közül 
23 fő, illetve a magát magyarként meghatározó adatközlők közül 
8 fő szeretné, ha lenne beás nyelvű újság. A különböző témákat, 
melyeket felsoroltak lehetséges beás nyelvű újság témáiként, a 
következőképpen csoportosíthatók: elsősorban a romák, cigá-
nyok régi hagyományait, szokásait emelték ki. Ezt követően a 
legtöbben azt említették, hogy a romák, cigányok mai helyzetéről 
olvasnának, hogy élnek a „nagyvilágban”, híres romákról, cigá-
nyokról és sikeres fiatalokról. Szintén megfogalmazódott több vá-
laszadónál, hogy pályázatokról és álláslehetőségekről olvasna az 
újságban. A közművelődéssel kapcsolatos rész további kérdései 
a helyi intézmények megjelenésével kapcsolatosak: hogy milyen 
nyelvű táblák legyenek, valamint milyen zászló legyen kint az in-
tézményeken. Az ezekre adott válaszokat szintén az önmeghatá-
rozással összevetve ábrázolják a következő táblázatok. 

17. táblázat. Névtáblák nyelve

identitás

Névtáblák nyelve

összesen
magyar

beás és 
magyar

beás

beás 20 1 0 21

beás és magyar 17 3 0 20

magyar 51 5 1 57

egyéb 1 1 0 2

összesen 89 10 1 100

18. táblázat. Zászló

identitás

Zászló

összesen
magyar

beás és 
magyar

beás

beás 15 6 0 21

beás és magyar 17 2 1 20

magyar 52 4 1 57

egyéb 1 0 1 2

összesen 85 12 3 100
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Érdekes hogy a névtáblák tekintetében a beás nyelvű táblák 
jelenlétét a magukat magyarnak meghatározók többen tartják 
fontosnak a válaszaik alapján, mint a beás illetve beás és ma-
gyar identitású válaszadók. A zászlót viszont a beás identitású 
válaszadók közül is többen tartották fontosnak. „A nyelvi tájkép 
(Lingusitic Landscape, azaz a vizuális nyelvhasználat) leírásában 
a szakirodalom leggyakrabban idézett meghatározása Landry & 
Bourhis (1997:25) nevéhez fűződik: egy település, régió, helység 
nyelvi térképét a hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, utca-
nevek, helynevek, kereskedelmi egységek feliratai és kormány-
zati épületek hivatalos táblái alkotják.” (Tódor, 2014). A nyelvi 
tájképet elemezve számos nyelvhasználati szokásról, az ott meg-
jelenő, vagy éppen nem megjelenő nyelvek viszonyairól, és az 
azokat beszélő csoportok kapcsolatairól, státuszáról árulkodhat-
nak. Ennek tekintetében válhat érdekessé, hogy adott település 
különböző identitású csoportjai miként gondolkodnak a középü-
leteken megjelenő feliratok nyelvéről, illetve a közintézménye-
ken megjelenő szimbólumokról. 

VI. LAKÓHELY

A lakóhellyel kapcsolatos első kérdések egyike, hogy honnan 
költözött Kétújfaluba az adatközlő. A  válaszok alapján 14-en 
cigány telepről költöztek a faluba. Ők mindannyian az 1970-es 
évek elejében költöztek be a faluba. A cigányteleppel kapcsola-
tos kérdéseket értelemszerűen csak ez a 14 adatközlő válaszol-
ta meg. A válaszadók a cigánytelep elnevezésével kapcsolatban 
a következő meghatározásokat és elnevezéseket adták: nem 
emlékszem (1 fő), Akácliget; Gyöngyösmellék; Vízvár; Teklafa-
lu, téglagyár; Babócsa; Akácliget (Gyöngyösmellék és Kétújfalu 
között); Gyöngyösmellék, Akácliget; 20 éves koráig Bogádmind-
szent utána Akácliget. 
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13. ábra. Telepi élet

A telepi életre való pozitív visszaemlékezés az idő által megszé-
pített emlékekből is fakadhat, valamint az is befolyásoló ténye-
ző, hogy a telepi „időszakban” adatközlőink többsége még gyer-
mek volt. 

14. ábra. Foglalkozás a telepen

Szintén abból adódóan, hogy gyermekként éltek a telepen, so-
kan az „egyéb tevékenységet” jelölték, azzal magyarázva, hogy 
szüleik tartották el őket. A falu és az egykori telep viszonyának 
feltérképezésére irányultak azok a kérdések, melyek a faluból a 
telepre bejáró emberekről kérdeznek, valamint a telepről a falu-
ba bejáró emberek indítékairól.
 A telepről elsősorban boltba jártak be az emlékek szerint, 
vagy dolgozni jártak el. A telepre elsősorban a hatóság embe-
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rei, valamint olyan emberek mentek, akik munkásokat kerestek, 
illetve a „fagyisok, dinnyések” jártak a telepre, valamint egyes 
válaszadók emlékei szerint helyi fiatalok is megfordultak ott. 
 Az okok között, hogy miért is költöztek el a telepről, a kö-
vetkezőket jelölték: el akartam költözni; muszáj volt elköltözni; 
megszüntették a telepet. A kérdésre, hogy milyen volt a faluban 
élni a telep után, a többség (9 fő) azt válaszolta, hogy könnyű 
volt megszokni. 1 fő válaszolta, hogy nehéz volt megszokni és 1 
fő válaszolta, hogy vágyik vissza a telepi életre. A telepről való 
kiköltözést követően a válaszadók megélhetése nem sokban kü-
lönbözött a telepen folytatott munkákhoz képest, hiszen a több-
séget továbbra is szülei tartották el, aki pedig dolgozott, eljárt a 
faluból. A falubeliek befogadó készségével kapcsolatban több-
nyire pozitívan nyilatkoztak a telepről beköltözött adatközlők. 8 
fő válaszolta, hogy segítették a falubeliek a beköltözéskor, 1 fő 
érezte, hogy gyanakodóan fogadták őket a falubeliek, 2 fő vála-
szolta, hogy nem vettek róluk tudomást és 2 fő mondta, hogy 
nem segítettek nekik. 
 A válaszadók legmagasabb iskolai végzettségéről a kérdőív 
adatelemzésének első részében már volt szó, itt azonban visz-
szatér rá az elemzés, összevetve a telepen élt és telepen nem élt 
emberek legmagasabb iskolai végzettségét.  

15. ábra. Iskolai végzettség

A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében az látszik, hogy 
a falubeli beás emberek legmagasabb iskolai végzettsége ala-
csonyabb, mint a többségi társadalombelieké, de közülük is a 
telepen élt beás illetve beás és magyar emberek legmagasabb 
iskolai végzettsége a legalacsonyabb. A konkrétan lakóhellyel 
kapcsolatos adatokra visszatérve a jelenlegi lakóhellyel való 



92

Fókuszban az Akácliget

elégedettségre már minden adatközlő válaszát kérte a kérdőív. 
Többségében a válaszok alapján elégedettek a jelenlegi lakóhe-
lyükkel, de az adatközlők többsége megfogalmazott valamilyen 
hiányt is. Ezek a hiányok elsősorban nem az adott település hi-
ányosságai, hanem azok a hiányok, melyek a magyar kistelepü-
lések esetében általában igazak. Ilyenek a nem megfelelő közle-
kedés (nincs elég járat a közelebbi nagyobb településekre), nem 
megfelelő az utak minősége, kevés munkalehetőség, bár van 
bolt, de nincs elég választék, nincs elég szabadidős tevékeny-
séget biztosító lehetőség. A település pozitív vonásaiként pedig 
szintén az egyébként általában a magyar falvakra jellemző pozi-
tív tényezőket említették: tiszta levegő, csendes, van lehetőség 
kis kert fenntartására. 

19. táblázat. Lakóhelyi elégedettség

identitás

Elégedett a lakhelyével?

összesenigen nem egyéb

beás 14 7 0 21

beás és magyar 13 7 0 20

magyar 40 12 5 57

egyéb 2 0 0 2

összesen 69 26 5 100

A helyi beások, illetve beás és magyar emberek arányaiban töb-
ben válaszolták, hogy nem elégedettek lakóhelyükkel. Többsé-
gük esetében a korlátozott munkalehetőségek miatt fogalma-
zódik meg elégedetlenség. A helyi óvoda és iskola szintjével, 
nagyjából ugyanolyan arányban elégedettek (55 fő elégedett az 
óvodával és 59-en az iskolával). 20 fő válaszolta mind az iskola, 
mind az óvoda tekintetében, hogy lehetne jobb is. Illetve 23 fő 
nem tudja megítélni állítása szerint, hogy milyen az iskola és 21 
nem tudja, hogy milyen az óvoda színvonala. A település vezető-
iről sokan (48 fő) válaszolták, hogy nem tudnak véleményt nyil-
vánítani és szintén hasonló arányban (40 fő) válaszolták, hogy 
elégedettek a helyi település vezetőkkel. 
 A kérdőív egy nyitott kérdéssel zárul, mely általánosságban 
kérdez rá, hogyan érzi magát az adatközlő a településen. A vála-
szok az előzőekben már feltett a településsel kapcsolatos hiány-
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érzet és elégedettség tükrében hasonlóan fogalmazódtak meg. 
Az alább idézett válaszok is azt mutatják, hogy az egyes pozitív 
vonások mellett vannak hiányosságai a falunak, melyekkel napi 
szinten meg kell küzdenie a lakosoknak.  

„Jól, azért mert ide születtem és itt él a családom is. Rosz-
szul azért, mert utazni kell ahhoz, hogy a gyerekekkel 
„tartalmasan” eltöltsük az időt.” 

„Jól érzi magát a faluban. Az emberek barátságosak, jól 
működik a beás-magyar kapcsolat.” 

„Jól érzi magát. Az emberek segítőkészek, érdeklődőek. 
Szomszédok segítőkészek, készségesek.”

„Jól érzi magát. Szereti a környékbeli embereket. Itt él 
asszonykora óta, itt nevelte a gyerekeit. Hiányolja a fa-
lubeli programokat, közösségi összejöveteleket. (főként 
beás közösségi)”

„Személy szerint én jól érzem magam. Van jó is és rossz is 
a faluban. A munkalehetőség elég kevés, viszont szeretek 
itt élni.”

Összefoglalás 

Az egykori cigánytelepek megismerésének, kutathatóságának 
lehetőségéről talán elmondható, hogy túl van a kritikus „24. 
órán is”, hiszen a ’70-es évek elején megszűnt telepek egyko-
ri lakói, akik még olyan életkorban éltek a telepen, hogy vissza 
tudnának emlékezni, már nagyon kevesen vannak. Akik gyer-
mekként éltek valamely cigány telepen, már nem sok mindenre 
emlékeznek azokból az időkből.  
 Az önmeghatározással összefüggésben bemutatott egyéb vá-
laszok tükrében az látszik, hogy elsősorban a beás, illetve beás 
és magyar emberek nyelvtanulással, nyelvőrzéssel, házasodási 
szokásaival kapcsolatban vannak jelentősebb eltérések a beás 
identitású és csak magyar vagy egyéb identitású válaszadók el-
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gondolásaiban. A magyar válaszadók közül kevesen adtak olyan 
válaszokat az oktatási intézmények (óvoda, iskola) vagy épp a 
közintézmények által képviselt kulturális elemek (nyelvek, szim-
bólumok) kapcsán, melyek arra utalnának, hogy fontosnak tart-
ják a beás kultúrához tartozó elemek közvetítését is a többségi 
társadalom által elfogadott terekben. A magyarországi beások 
és romák, cigányok számának megítélésében a beások illetve 
beás és magyar válaszadók, valamint a magyar és egyéb válasz-
adók között nem mutatkozik nagy eltérés. 
 A kérdőív egyik hiányossága, hogy a falubeli, magukat ma-
gyarként meghatározó emberek emlékeire nem kérdez rá az 
egykori Akácliget nevű cigányteleppel kapcsolatban. Azonban 
a kérdőív válaszaiból számos olyan összefüggés rajzolódott ki, 
mely fontos információkat nyújtott a kutatáshoz. Az egykori 
Akácligetben élt beás illetve beás és magyar emberek legmaga-
sabb iskolai végzettsége alacsonyabb, mint a többi beás illetve 
beás és magyar emberé, akik egyébként szintén alacsonyabb 
iskolázottsággal bírnak, mint a magyar és egyéb nemzetiségű 
válaszadók. 
 Pozitív eredménye a kérdőíves kutatásnak, hogy a nyelv-
használattal kapcsolatos kérdések nyomán felkutattunk olyan 
személyeket, akik beszélik, őrzik még a beás nyelvet. Az, hogy 
családon belül, illetve baráti körben még fellelhető a beás nyelv 
használata napjainkban, azt bizonyítja, hogy amely színtereken 
lehetséges, használatban van a nyelv, ha csekély gyakorisággal 
is. Ez azt jelentheti, hogy a nyelv használatának lehetővé tétele 
különböző platformokon (akár beás nyelvi foglakozás gyerekek-
nek, beás nyelvű újság, stb.) gyarapíthatná a nyelv használatá-
nak gyakoriságát. 
 További, hasonló komplex kutatások elvégzésére szükség van 
az országban, hogy a még fellelhető nyelvi és kulturális elemek 
„nyilvánosságra” kerülhessenek és felértékelődhessenek. Ez az 
adott kultúrával azonosuló emberek identitásának erősítését, 
illetve a többségi társadalom magyarországi roma, cigány cso-
portjairól való ismereteinek bővítését szolgálhatják. 
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Jegyzetek

1  A lovári Magyarországon az oláh cigányok által beszélt és 
elismert nyelvnek a romaninak az egy dialektusa.

2 Médiaklikk Roma Magazin: https://www.mediaklikk.hu/
musor/romamagazin
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Kettős kisebbségben – cigánynak már 
nem cigány, magyarnak még nem magyar

Bevezetés

Tekintve, hogy a beás közösségek nyelvi, nyelvhasználati jel-
lemzőiről viszonylag kevés kutatás született eddig, célunk volt a 
beás közösségek nyelvhasználatának vizsgálatára vonatkozó ku-
tatások bővítése, a még feltáratlan beás közösségek vizsgálata: 
az alapvetően szórványosan és orálisan fellelhető, – főként a kö-
zösség kulturális emlékezetében élő ismeretek, nyelvi és hangzó 
anyagok összegyűjtése, rendszerezése, kritikai elemzése ahhoz, 
hogy tudományos igényű összegzéssel rendelkezzünk e téren is 
a vizsgált beás közösségekre vonatkozóan. 
 A kutatás további célja a kétújfalui és a magyarországi beás 
közösségek nyelvi, nyelvhasználati sajátosságainak feltárása és 
összevetése az eddig ismert kutatások eredményeivel.
 E mellett több kutatási eszköz használatával egy komplex 
kutatási modell kialakítását is célozzuk, mely alkalmas további 
hasonló jellegű kutatások elvégzésére, és amely a folyamatos 
tudásbővítéshez elengedhetetlen.
 Empirikus vizsgálatunk nyelvre, nyelvhasználatra vonatkozó 
kérdésfelvetései, hipotézisei is sokrétűek és komplexek, egymás-
sal szoros kölcsönhatásban állnak, tekintve, hogy vizsgálati szem-
pontjaink is több aspektusból közelítettek a vizsgált terephez.
 Fontosnak tartottuk felmérni, hogy a vizsgált közösség milyen 
nyelvet/nyelveket beszél, ezek hogyan illeszkednek azokhoz a 
társadalmi, környezeti elvárásokhoz, amelyek körbe veszik őket. 

ORSóS ANNA
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Azt feltételeztük, hogy a kiválasztott közösség nyelvi, nyelvhasz-
nálati változását alapvetően befolyásolta az a társadalmi kontex-
tus, amely körülvette őket. Úgy véljük, hogy ennek a társadalmi-
gazdasági környezetnek a feltárása magyarázatot tud majd adni 
a közösség nyelvválasztási, nyelvhasználati jellemzőire.
 A kutatás során kiemelten fontosnak tartottuk megfigyel-
ni, hogy településszerkezetileg milyen sajátosságok jellemzik a 
vizsgált közösséget. A településeken maradt-e fenn a teleprend-
szerből valami, s ez milyen kontextusban értelmezhető nyelv-
használati, nyelvválasztási szempontból? Azt gondoltuk, hogy 
a közösség nyelvhasználatának változására nagyon nagy mér-
tékben hatott a telepfelszámolás, ezzel a nyelvi szempontból is 
szegregált közösségből a faluba, illetve a környező falvakba való 
beköltözés.
 Kíváncsiak voltunk arra, hogyan emlékezik a közösség a tele-
pi életre, közösségre, s benne a közösség tagjaiként saját törté-
netére. Úgy véljük, hogy – mivel a beás közösségek írásbelisége 
az 1990-as évek elejére tehető, így – történetük írott formában 
nem, vagy csak szórványosan került rögzítésre. Azt feltételeztük, 
hogy az írásos emlékeken túl, még feltárhatók és az ismeretek 
jelentősen bővíthetők arra vonatkozóan, hogy egy-egy közösség 
tagjai milyen emlékeket őriznek a vizsgált telepről és az új tele-
pülésre érkezésről, letelepedésről.
 Összegyűjteni kívántuk azokat a tényezőket, amelyek befo-
lyásolták a beás közösség beilleszkedését a kiválasztott telepü-
léseken. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a többségi társadalom ré-
széről megfogalmazott előítéletek milyen nehézségeket okoztak 
a beás közösség tagjainak, illetve miféle kölcsönös befogadást 
eredményező tényezőkkel találkozhatunk? Azt feltételeztük, 
hogy beazonosíthatók olyan közösségi stratégiák, melyek előse-
gítették, illetve gátolták az egyes közösségek beilleszkedését az 
adott településeken. Előfeltevéseink közé tartozott, hogy beil-
leszkedést segítő elem lehet például a vallás vagy a kölcsönös 
munkamegosztás lehetősége, gátló tényező pedig például az 
asszimilációs stratégia vagy a hierarchikus viszonyulási rendszer.
 A közösség egésze számára meghatározó kérdés, hogy milyen 
identitásváltozáson mentek keresztül a közösség tagjai? Azt felté-
teleztük, hogy a kutatás során készülő interjúk, valamint a közös-
ségek történeti, szociológiai szempontú vizsgálatai lehetőséget 
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teremtenek az esetleges identitásváltozások lokalizálására, e fo-
lyamat indikátorainak feltárására, valamint ezek településszocio-
lógiai, nevelésszociológiai kontextusban való értelmezésére.
 Az identitáshoz szorosan kapcsolódó kérdéskör a nyelvhasz-
nálat, hiszen a beások önálló nyelvvel rendelkeznek. Fontosnak 
tartottuk megvizsgálni, miként változott a nyelvhasználat a kö-
zösségben? Hogyan hagyományozódik át a beás nyelv napjaink-
ban az adott közösségben? Eddigi kutatásaink (Orsós –Varga 
2001, Orsós, 2007) az utóbbi évtizedekben felgyorsult nyelvcse-
rét mutattak, de azt is tapasztaltuk, hogy elindult – különösen a 
beás értelmiség tagjai között – a „visszatanulás” folyamata. Azt 
feltételeztük, hogy a nyelv presztízsének emelése (pl. az írásbeli-
ség megteremtésével vagy a nemzetiségi oktatás lehetőségével) 
a nyelvcsere folyamat lassításához vezet, melyben a tudomá-
nyos élet, illetve az oktatás kulcsszerepet tölthet be.
 Az empirikus kutatás célja a fent felsoroltak metszetében 
rajzolódott ki: a kérdések megválaszolása és szintézise segítsé-
gével átfogó képet szeretnénk nyújtani Kétújfalu beás közössé-
gének nyelvhasználatáról, a beás illetve a magyar nyelvhez való 
viszonyáról. A célok között – a hiánypótló helyzetleíráson túl – 
az is szerepel, hogy feltárásra kerüljenek azok a háttértényezők, 
mechanizmusok, stratégiák stb., amelyek az egyéni és közössé-
gi nyelvhasználatban valamilyen módon segíthetik a közösségi 
nyelv megtartását a társadalmi integráció folyamatában is.
 Mivel a fent felsorolt kutatási célok megvalósítása és a kuta-
tói kérdések megválaszolása egy módszer alkalmazásával nem 
tűnt megvalósíthatónak, ezért a kutatás során több vizsgálati 
módszert használtunk. Ez egyfajta kísérlet is arra, hogy tapasz-
talatot szerezzünk: egy komplex eszközrendszer kidolgozása, 
kipróbálása, kiigazítása és modellezése alkalmas-e, haszonnal 
alkalmazható-e ilyen és hasonló célkitűzések vizsgálata esetén 
– saját kutatásunkon túl mások számára is. 

Az alkalmazott kísérleti módszer

A bevezetőben is említett források és dokumentumok felkuta-
tása és elemzése után kezdődött a komplex terepmunka. Ennek 
során 100 fő kérdőíves adatfelvételére valamint 20 fő személyes 
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interjújára került sor.1 A kérdőíves kutatás adatainak kiértékelé-
se során választottuk ki interjúalanyainkat. Az interjúk szakkol-
légisták bevonásával készültek. A kutatás célul tűzte ki a fiatal 
kutatók bevonását a projekt megvalósításába, ezzel is elősegítve 
a fiatal kutatók kutatás szaktudományi és módszertani tudásá-
nak mélyítését, a kutatói attitűd kialakítását. E mellett a PTE-n 
működő Wlislocki Henrik Szakkollégium hátrányos helyzetű, 
elsősorban cigány/roma hallgatók szakmai, tudományos előre 
menetelének segítségét is célul tűztük ki, elősegítve a leendő 
cigány/roma értelmiség kialakulását és megerősítését. Tekintve, 
hogy a kutatásnak a nyelvhasználat vizsgálatára irányuló fóku-
sza hangsúlyos, a terepmunkába csak azon hallgatók bevonása 
történhetett meg, akik a beszélik a beás nyelvet. Akik e nyelvi 
kompetenciával nem bírtak, az eredmények feldolgozásában, a 
magyarul elhangzó interjúk rögzítésében vettek részt, ezzel is 
mélyítve szakmai, tudományos ismereteiket.

A beás nyelvvel foglalkozó korábbi 
szociolingvisztikai kutatásokról

A beás nyelv mint a magyarországi cigány lakosság legkisebb 
csoportjának anyanyelve ezidáig kevésszer állt a kutatások 
előterében. Oka és következménye is ez annak, hogy a beások 
származásának története, nyelvük, nyelvhasználati szokásaik, 
hagyományaik, még élő kulturális kincseik – az elmúlt két évti-
zedben megindult vizsgálatok, gyűjtések ellenére – tudományos 
szintű feltárása rendkívül hiányos, s a romungró és oláh cigány 
csoportokhoz képest a legkevésbé ismert. Ezért fontos az a né-
hány kutatás, amely a beás nyelvű közösségre irányult az elmúlt 
években.
 Az elmúlt több mint két évtized eredményei a beás nyelv 
írásbeliségének megteremtésében igen számottevőek, ám fon-
tos megjegyezni, hogy az eddigi időszak szakmai megalapozásá-
ból hiányzott a beás nyelvközösségek nyelvállapotának vizsgála-
ta, felmérése.
 Az első helyzetfelmérés 2000-ben Varga Aranka és Orsós 
Anna vezetésével végzett kutatás során történt. (Orsós - Varga 
2001) A kutatás több lépcsőben, különböző módszerek alkalma-
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zásával valósult meg azért, hogy a lehető legszélesebb földrajzi 
és társadalmi lefedettségű kép táruljon elénk a beás nyelv álla-
potáról. 
 A vizsgálatot egy hosszabb távú nyelvtervezési folyamat első 
állomásának tekintettük. A kutatás azt igazolta, hogy a vizs-
gált hat közösségben a beás nyelvcsere folyamata elkezdődött, 
egyes közösségekben szinte lezártnak bizonyult. Azokban a kö-
zösségekben tapasztalható a nyelvcsere folyamatában bizonyos 
megtorpanás, amelyek a rendszerváltás óta egyre inkább bezá-
ródni látszanak. Ahol a nyelvcsere szinte lezárult, a különböző 
korúak nyelvhasználatában egyes élethelyzetekben hasonlósá-
gok mutatkoznak. Számunkra ez azt jelenti, hogy sok esetben 
nem generációk közötti, hanem generáción belüli nyelvcseréről 
beszélhetünk. 
 A beások a társadalmi beilleszkedés, illetve asszimilálódás 
során különböző mértékben őrizték meg hagyományaikat. Így 
van ez a nyelvhasználat tekintetében is, amely az egyes beás ci-
gány családok, közösségek esetében más-más képet mutat. 
 A beás nyelv állapotáról, az elkezdődött nyelvcseréről ár-
nyaltabb kép szerzése miatt további kutatások váltak indokolttá. 
Ezt segítette elő az MTA Nyelvtudományi Intézete és A nyelvi 
másság dimenziói: A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehető-
ségei projektuma.2 Ennek keretében lehetőség nyílt a nyelvcse-
re és a kétnyelvűség megvalósulási formáinak vizsgálatára nyolc 
magyarországi kisebbségi közösségben (beás, horvát, német, 
romani, román, szerb, szlovák, siket) azonos elméleti és mód-
szertani keretben. 
 A projekt során megvalósult kutatás beás nyelvi közössége 
egy Baranya megyei községben, a Pécshez közeli településen él. 
Bár a beások aránya a falu lakosságához képest csak 15%, elő-
zetes ismereteink voltak arról, hogy e nyelvi közösségben még 
nem zárult le a nyelvcsere. 
 E kutatás során elkészült egy összefoglaló leírás a településen 
élő beások nyelvi helyzetéről, nyelvhasználatról, különös tekintet-
tel a közösség nyelvi és társadalmi attitűdjeire, sztereotípiáira. Ez 
a vizsgálat folytatása az előzőkben bemutatott 2000-ben elkez-
dett, – hat településre kiterjedő – beás szociolingvisztikai kutatás-
nak, amely a beás nyelv állapotának és helyzetének felmérésén 
túl a nyelvmegőrzés lehetőségeire is rá kívánt világítani. 
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 A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a beás nyelv több-
nyire csak az elsődleges szocializáció színterein, a szóbeli kom-
munikáció során volt elsajátítható az 1990-es évek közepéig. Az-
óta megteremtődött az írásbelisége, ám az iskolai oktatás során 
a cigány tanulók tannyelvet nem választhatnak, így a beás nyelv 
legfeljebb csak tantárgy lehet. A személyi és tárgyi feltételek 
hiányosságai miatt intézményi keretek között, de azon kívül is, 
napjainkban is csak nagyon keveseknek adódik formális lehető-
sége a beás nyelv elsajátítására. 
 Magyarországon a legismertebb (Kemény, 1976) klasszifiká-
ció szerint a hazai cigányok három nagy nyelvi csoporthoz tartoz-
nak: a javarészt magyarul beszélő romungrókhoz (akik magukat 
magyar cigánynak, zenész vagy muzsikus cigánynak mondják), 
a magyarul és romani nyelven egyaránt beszélő oláh cigányok-
hoz, valamint a magyarul és az archaikus román nyelven beszélő 
beás cigányokhoz.
 A hazai beás közösségek sajátosságairól a magyarországi 
másik két cigány csoportéhoz – a romungró és az oláh cigány 
csoportokhoz – képest csak nagyon szórványos ismeretekkel 
rendelkezünk, és a meglévő ismeretek is nagyobb részt a közös-
ségek kulturális emlékezetében, illetve kisebb részben különbö-
ző helyeken hozzáférhető és részterületeket feltáró tudományos 
kutatásokban érhetők el.
 A cigányok első írásos említése Románia területén 1385-ből 
való, de ebben az írásban nem említenek különböző cigány cso-
portokat. A román történetírás arról tesz említést, hogy a román 
fejedelemségbe az 1241-es mongol invázióval érkeztek (Iorga, 
1930). Rendkívül bonyolult történelmi folyamatról van szó, 
melyben még sok az ismeretlen elem, így nincsenek hiteles do-
kumentumaink arról sem, mikor, hogyan, honnan érkeztek ide, 
milyen nyelvet/nyelveket beszéltek. Több forrás ír arról, hogy a 
beások kb. a 17. század végén és a 18. század elején vándoroltak 
el mai lakhelyükre (Saramandu, 1997). A 20. század végi szo-
ciológiai elemzések szerint a beások nagy része 1893 és 1918 
között költözött Magyarországra, de a bevándorlás folytatódott 
a két háború között, sőt még a második világháborút közvetlenül 
követő években is (Sisák, 2001).
 Bár a többségi társadalom sokáig homogén közösségnek te-
kintette, az egyik legjelentősebb különbség, hogy nyelvi szem-
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pontból a beások az említett másik két cigány csoporttól elté-
rően nem az ind eredetű romani nyelvet, hanem a latin nyelv-
csoportba tartozó román nyelv archaikus nyelvjárását beszélik, 
amely hazánkban a romántól izolált módon változik, attól eltérő 
módon alakította ki írásbeliségét, s a beások közössége önálló 
nyelvként tart számon. A magyarországi beásokon kívül ugyan-
csak a román nyelvjáráshoz hasonló nyelvváltozatot beszélnek 
a Bulgáriában, Horvátországban, Olténiában (Románia), Vajda-
ságban (Szerbia), Boszniában, Szlovéniában és Görögországban 
élő beások. (Borbély, 2001)
 A hazai beás közösségekben fontos megfigyelést végzett 
1999-ben Fleck Gábor és Virág Tünde, akik egy ormánsági szinte 
csak beások lakta település kapcsolati rendszerére, nyelvhasz-
nálatára, a közösségen belüli viszonyokra, az ezekből és a tár-
sadalmi, térbeni elhelyezkedésből adódó különbségekre kon-
centráltak. Bár szociológiai jellegű munka, a nyelvhasználatot 
illetően is igen fontos megállapítást tettek, miszerint a vizsgált 
település beás lakosságát nyelvhasználat szempontjából három 
kategóriába sorolták: a „beletörődők”, akiknél „folyamatos, vi-
szonylag lassú, intergenerációs nyelvelhalást” figyeltek meg, a 
„stratégiaváltók”, akiket a tudatos intragenerációs nyelvváltás 
jellemez, míg a „funkcióteremtők” életében a beás nyelv és ha-
gyomány a politikai presztízsteremtés és a megélhetés eszköze 
(Fleck–Virág, 1999).
 A beás közösségek társadalomföldrajzi, oktatási és nyelv-
használati szempontú vizsgálatai még továbbra is hiányosak. 
Ezeken a tématerületeken sokkal inkább a teljes cigányságra 
vonatkozó megállapítások részeként rendelkezünk általános is-
meretekkel, a regionálisan elhelyezkedő és legkisebb létszámú 
beásokról kevés konkrét ismeretünk van. Mivel az említett há-
rom nagy cigány csoport számos szempontból különbözik egy-
mástól, fontosnak tartjuk minél több közösségben megvizsgál-
ni, ismereteket szerezni arról, hogyan alakulnak a fent említett 
társadalmi, oktatási, nyelvi folyamatok, hogy azok kellő számú 
vizsgálat után összevethetők legyenek.
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A kutatás helyszíne

Jelenlegi kutatásunk fókuszában egy Baranya megyei cigányte-
lep, az Akácliget és az onnan kitelepített beás közösség állt. Miu-
tán a telepet felszámolták, a beások a környező falvakban leltek 
otthonra. Többségük a valamikori telephez legközelebb fekvő te-
lepüléseket választotta lakhelyéül, azaz Kétújfalu, Gyöngyösmel-
lék, Zádor, Szentmihályfapuszta, Szigetvár közösségéhez csatla-
koztak. A válaszadókat lakhelyükön kerestük fel, a kérdőíveket, 
az interjúkat otthoni környezetben készítettük velük. 

A vizsgált minta

A mintavétel során igyekeztünk fele-fele arányban megszólaltat-
ni az Akácliget volt lakóit, illetve a velük kapcsolatba kerülő sze-
mélyeket. Mintánk kiválasztásakor törekedtünk a sokszínűségre, 
bevontunk például tanárokat, akik a telepi gyerekek oktatásá-
ban vettek részt különböző időszakokban, illetve interjút készí-
tettünk az akkori tanács egyik tisztségviselőjével, valamint a Ki-
sebbségi Önkormányzat képviselőivel is, akiknek a telep felszá-
molásának menetére volt nagyobb rálátásuk. Az eredetileg ter-
vezett mintavételt nehezítette, hogy a megkeresett személyek 
egy része nem kívánt részt venni a kutatásban, ezért a hólabda 
módszerrel éltünk, azaz a meginterjúvoltak ajánlásai alapján 
kerestünk fel más, a kérdőív kitöltésben részt vett, bevonható 
személyeket, akik többsége a telepfelszámolást követően nem 
feltétlenül Kétújfaluba, hanem a környező falvakba költözött. 
A vizsgálat során 20 fővel (9 férfi, 11 nő) készítettünk félig struk-
turált interjút. A megkérdezettek átlagéletkora 60 év volt. A min-
ta lakóhely szerinti megoszlását az 1. sz. grafikon szemlélteti.
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1. ábra. A vizsgált minta lakóhely szerinti megoszlása

A kérdőíves kutatás 100 fős mintájának kiválasztásánál fő szem-
pont volt, hogy az adatközlők fele a jelenleg Kétújfaluban élő, de 
a valamikori Akácliget lakóiból álljon össze. Az adatközlők név-
sorát a települést jól ismerő, ott élő terepmunkásaink segítségét 
kérve határoztuk meg. 

Az önmeghatározás és anyanyelv kérdései

Kérdőívünk első kérdése ezt kontrollálandó arra irányult, hogy 
választ kapjunk arra, adatközlőink önmagukat hová sorolják. 
Az önmeghatározás nem esett teljesen egybe a mi feltételezé-
sünkkel, ugyanis a környezet által beásnak gondolt 50 adatköz-
lő közül csak 41 tartotta magát beásnak és/vagy magyarnak. A 
terepmunkásaink által beásnak hitt adatközlők közül 9 fő vagy 
csak a magyar vagy az egyéb (de részletesebben ki nem fejtett) 
kategóriába sorolta magát.

2. ábra. Ön hogy határozza meg magát?
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A kérdőív egy későbbi kérdése az adatközlő anyanyelvére kérdez 
rá. A kapott válaszok nem azonosak az önmeghatározás szerinti 
számokkal, eszerint 4 fővel többen tartják magukat (45-en) beás 
anyanyelvűnek, mint ahányan beásnak határozták meg magukat 
az első a kérdésnél.

1. táblázat. Mi az Ön anyanyelve?

Mi az Ön anyanyelve? (N=50)

beás nyelvet beszélek 29

beás anyanyelvű vagyok 3

beás és magyar anyanyelvű vagyok 13

Ugyanaz a bizonytalanság és ellentmondás olvasható ki az aláb-
bi válaszokból, mégis érdekes, hogy miközben 45 fő tartja magát 
beás illetve beás és magyar anyanyelvűnek, addig később csak 
25 fő vallja, hogy beszél beásul, 21 fő pedig nem kívánta meg-
nevezni azt az egyéb nyelvet, amit beszél. Bár biztosan ezt nem 
állíthatjuk, mert az adatközlők az egyéb kategóriát nem részlete-
zik, így feltételezzük csak, hogy többségében itt is a beás nyelvre 
gondoltak, tekintve, hogy a környéken még nagyobb valószínű-
séggel előfordulható horvát mint anyanyelv használatát külön 
jelzik az adatközlők. 

2. táblázat. Ön milyen nyelveket beszél?

Ön milyen nyelveket beszél? (N=100)

(1) magyar 50

(2) horvát 4

(3) beás 25

(4) egyéb, éspedig …… 21

Az egymásnak ellentmondó és/vagy bizonytalan válaszok a 
nyelvhasználatra vonatkozóan még többször is előkerülnek a 
kérdőív kérdései során.
 Ilyen pl. 
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3. táblázat. Hol tanult meg beásul beszélni?

Hol tanult meg beásul beszélni? (N=100)

(1) otthon 27

(2) iskola, óvoda 1

(3) később 2

(4) sehol 70

Nem nagy az eltérés aközött, hogy hányan sajátították el a csa-
ládban (27 fő) a beás nyelvet és hányan vallják, hogy beszélik is 
azt (25 fő), miközben nagyon látványos a nyelvhasználat és az 
identitás közötti összefüggés. a magát beásnak valló 41 fő közül 
már csak 25 fő az, aki beszél is beásul.
 Számos kutatás arról számol be, hogy kisebbségi nyelvi 
helyzetben a közösségi kétnyelvűség elvesztésével a többségi 
nyelvhez való kötődéssel szinte egyidőben az identitástudat is 
gyengül (Bene, 2002). A beás cigány közösség esetében ennek a 
folyamatnak épp az ellenkezőjét tapasztaljuk, és a kutatási ered-
mények is ezt igazolják. 

3. ábra. Nyelvhasználat és identitás

Minél erősebb a nyelvvesztés a közösségben, annál inkább fon-
tosnak tartják az adatközlők a beás közösséghez való tartozást. 
S bár az adatközlők beás identitása és nyelvhasználata ugyan 
fordítottan arányos egymással, a nyelvátadás fontosságát nem 
vonják kétségbe, ezt azonban nem tekintik feladatuknak. A 
nyelvátadás teljes felelősségét elhárítják maguktól, a megoldást 
kívülre helyezik és teljes mértékig az iskolára bízzák.

62%

38%
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4. ábra. Meg kell-e a gyerekeknek tanulnia beásul?

A kérdőív további kérdései az adatközlők nyelvtudásáról, nyelv-
használatáról és a nyelvhez kapcsolódó attitűdjeiről azt mutat-
ják, hogy a megkérdezettek többnyire már csak a magyar nyelvet 
használják, és akkor is jóval gyakrabban választják a kommuni-
káció nyelvének a többségi magyar nyelvet, ha anyanyelvüknek 
a beást tartják.
 Az adatközlők házastársaikkal és gyermekeikkel folytatott 
kommunikációja többször történik magyar nyelven, mint beásul. 
A családi kereteken kívüli nyelvhasználati színtereken – ügyinté-
zés, vásárlás, orvos, munkahely – pedig mindig a magyar nyelv 
dominanciája figyelhető meg. Ennek alapvető oka, hogy ezeken 
a színtereken a beás nyelv használatának korlátai vannak, a nyelv 
használati köre az intézményi formális nyelvhasználati színterek-
re nem terjedt ki, nem alakultak ki azok a regiszterek, melyek 
a beás nyelvű kommunikációt zavartalanná tennék. A magukat 
beásnak valló adatközlők több mint fele (58 %-a) a családban 
sajátította el a beás nyelvet, ám annak használata – mindegyik 
korosztálynál – visszaszorulóban van.

Nyelvhasználat az interjúk alapján

A nyelvhasználatra vonatkozó pontosabb információkat legin-
kább a mélyinterjúk felvételekor sikerült szereznünk. Az interjúk 
során ugyanis nem a nyelvről kérdeztük az alanyainkat, hanem 
a kisebbségi nyelven szólítottuk meg őket, tehát beás nyelven 
tettük fel az első kérdéseket, így már az első mondatok után egy-



109

Orsós Anna: Kettős kisebbségben

értelművé vált számunkra, milyen nyelven folytathatjuk tovább 
az interjút.
 A mélyinterjúkban részt vevő 20 fő közül mindösszesen né-
gyen voltak azok, akik feltételezéseink és az ő kérdőíves válaszaik 
alapján sem vallották magukat cigánynak, ám mivel nagyon sok-
féle szempontból kötődtek a telepen élőkhöz, és volt rálátásuk 
a telepi életre, az ottani közösségi és egyéb folyamatokra, ezért 
fontosnak tartottuk őket bevonni az interjúkba. A többi megkér-
dezett önmeghatározása alapján beásnak vallotta magát, élt is 
hosszabb-rövidebb időt az Akácligetben. Interjúalanyaink átla-
gosan 60 év körüliek voltak, míg a legfiatalabb interjúalanyunk 
1980-ban, a legidősebb pedig 1935-ben született. 
 Ahogy ez már az előzőek során többször kiderült, az interjú-
alanyaink mindannyian kötődtek valamilyen módon a felszámolt 
cigánytelephez, ezért a beszélgetés fókusza minden esetben az 
Akácliget volt, és ahhoz viszonyítva, hogy az interjúalanyunk 
akkor éppen hány éves volt, göngyölítettük fel az életrajzi, ill. 
a telepi élethez kapcsolódó emlékeket. Szerettünk volna képet 
kapni az ott élő közösségről, hogyan, milyen körülmények között 
éltek, milyen nyelven beszéltek, milyen együttélési és találkozási 
pontjaik voltak egymással vagy az alig két kilométerrel távolabbi 
település, Kétújfalu lakóival.
 Az interjúk lefolytatását 16 főnél kezdeményeztük beás nyel-
ven. Ez hat esetben – a legidősebb adatközlőink esetében – meg is 
valósult. Az interjúkról készült hangfelvételek azonban még a nyel-
vet nem beszélők számára is egyértelművé teszik, hogy sajnos a 
nyelvcsere folyamata legidősebb adatközlőinket sem kerülte el. A 
beszélgetés során a kódváltás – a beás nyelvről magyarra történő 
átváltás – nagyon gyakori volt. Nem pusztán azokban a beszéd-
helyzetekben valósult meg a magyar nyelvre való áttérés, ame-
lyekben a beás nyelv szókészlete hiányosnak mutatkozott, lévén, 
hogy nyelvújítás a nyelvben nem történt, de a leghétköznapibb 
szituációkban is kiderült, hogy már kényelmesebben és termé-
szetesebben használják a magyar szavakat, kifejezéseket, mint a 
beás szerkezeteket. Hétköznapjaikban a beás nyelv használata már 
nem intenzív, s ez nyelvtudásuk szintjét is befolyásolja. Mindezek 
ellenére az adatközlők nagyon meghatódtak attól a lehetőségtől 
is, hogy beásul beszélhettek. A további 10 interjúalanyunk ugyan 
többé-kevésbé értette a bevezető – a beás nyelv ismeretét tesztelő 
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– kérdéseket, nem tudott beásul válaszolni vagy csak egy-egy szó-
val, szótöredékkel, így velük az interjút magyar nyelven folytattuk.
 A valamikori Akácliget történetét – írásos emlékeink hiánya 
miatt – interjúalanyaink elbeszéléseire építve igyekeztünk kör-
vonalazni. Erről kötetünk első tanulmánya szól a leginkább. A 
jelenleg már nem létező telepről  interjúalanyaink visszaemléke-
zéseiből szereztünk információkat. A telep nagyságáról, lakóinak 
számáról, a felszámolásának körülbelüli idejéről és folyamatáról 
az első tanulmány számol be.
 Vannak ismereteink arról, hogy a többségi társadalom a ki-
sebbségeivel – különösen a cigányokkal szemben távolságtartó, 
nem ritkán nagyon előítéletes magatartást tanúsít, így interjú-
alanyainkkal folytatott beszélgetéseink során fontosnak tartot-
tuk megkérdezni, ők maguk, hogyan viszonyulnak a többségi 
társadalom tagjaihoz, hogyan vélekednek róluk, milyennek íté-
lik meg saját kisebbségi csoportjukat, és önmaguk miként viszo-
nyulnak saját magukhoz, identitásukhoz.
 A továbbiakban az interjúk alapján ezekről számolunk be.
 Megnyilvánulásaikban a helyi cigányok minden alkalommal 
számot adnak arról, hogy ők beás cigányok. A hazai cigányok 
belső tagoltságáról egyre több tanulmányban olvashatunk, így 
csak röviden jelezzük, hogy kutatásunkat a hazai cigányok leg-
kisebb lélekszámú csoportjában, a beások körében végeztük. A 
döntően a Dél-Dunántúli régióban élő 40-50 ezer főre becsült 
népcsoport férfitagjai főként teknővájással, fakanálkészítéssel 
foglalkoztak, gyakran e foglakozásaik alapján különböztették 
meg magukat a kereskedéssel foglalkozó oláhcigányoktól, vagy 
a zenéléssel foglalkozó romungróktól.
 Míg a többségi társadalom tagjai közül sokan még ma is ho-
mogénnek képzelik a hazai cigányságot, addig a cigány csopor-
tok nagyon is számon tartják a belső tagoltságot.

Néhány részlet az interjúkból: 

„– Ebben a faluban csak beások laknak? 
– Nem, nem. Nem csak beások. A mostani pár év alatt jöt-
tek, ilyen muzsikusok jöttek. Meg jöttek ilyen hát lovári-
félék, de nem igazán romák ezek. 
– De mivel foglalkoznak, mit csinálnak?
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– Nem tudom, mert nem árulják el. Ők nem értik meg 
az én nyelvemet, nem értik meg. Én meg az övükét nem 
értem meg. Tehát onnan tudom, hogy nem cigányok. Pél-
dául, aki itt lakik mellettem, ez se magyar. Olyan, olyan 
muzsikus cigány, vagy nem tudom. 
– De beszél valamilyen cigány nyelvet?
– Beszélnek, csak nem a mi nyelvünkön. Beszélnek, meg 
tagadják. Meg az ő anyja, igen az anyja, a Teriék, azok is 
ilyen, ilyen kosárkötők vagy muzsikus cigányok. Mert ők 
megint másként beszélnek. 
– És hány cigány él, így összesen itt Kétújfaluban?
– A falunak olyan, hát a mostani viszonylatban olyan 32-
35%-a cigány. Illetve vegyes, nem a magyarokról beszé-
lek, hanem a muzsikusokról, a beásokról beszélek. De a 
beások vannak többségében mindenképpen. Most még. 
Na, mer’ egyre inkább jönnek befele. 
– De honnan jönnek? 
– A környező falvakból. Mert ugye, ez központ. Itt van 
orvos, itt van iskola, itt van gyógyszertár, itt van tanács, 
jegyzőség, minden itt van.”

(férfi sz. 1961.)

„– Sok cigány lakik a faluban?
– Óó, hogyne, persze.
– És milyen cigányok? Beások? ... Toc ăsz băjás? (Minden-
ki beás?)
– Hát băjás, ja. (Hát beás, igen.)
– Tyár băjás ságyé áisje? (Csak beások laknak itt?)
– Băjás, dá jestyé sî lăkătárj, de inkább băjás, inkább. 
(Beások, de vannak oláh cigányok is, de inkább beások, 
inkább.)”

(nő. sz. 1963.)

„– Hát Ön, nem beás? 
– Dacskănu. Csak nu bás szfătijészk. (Dehogynem, csak 
nem igazán beszélek.
– Á dă sjé nu? (És miért nem?)
– Kă nu-j ku sjinyé. (Mert nincs kivel.)”

(férfi sz. 1950.)



112

Fókuszban az Akácliget

Az 1970-es évek végéig a cigánytelepen csak beások éltek. A 
kommunikáció az itt lakók közül beásul zajlott, a nyelvátadás 
családon belül történt.

„– Ott a telepen magyarul, vagy beásul beszélgettetek?
Beásul. Ott csak beásul beszéltek. De mi már ugye a ma-
gyar gyerekekkel legtöbbet játszottunk, akkor mi már ma-
gyarul is beszéltünk. Mert ez volt a baj, mert elsőbe mikor 
jártam így buktattak meg, mert nem tudtam magyarul 
beszélni. Akkor csak cigányul beszéltem. Ugye anyám, így 
kupilu mnyo, úgy kupilu mnyo. ( Ugye anyám, így gyere-
kem, meg úgy gyerekem…)”

(férfi sz. 1961.)

„Arra, hogy cigány vagyok mindig büszke voltam mindig 
büszkén vállaltam mindenhol mindenki előtt a cigánysá-
gomat, a beás nyelvet, hát én azon nőttem fel, a szüleim 
azok úgy beszéltek velem.”

(nő sz. 1973.)

Kutatásunk során alkalmunk volt interjút készíteni egy tanár-
nővel, aki 1971-től tanított Kétújfaluban. Interjúalanyunk az 
akácligeti gyermekekkel a gyöngyösmelléki iskolában találkozott 
először. Egy évig dolgozott helyettesítő tanárként. Elmondása 
alapján tudjuk, hogy Gyöngyösmelléken az általános iskola négy 
osztályos volt, felsőbe a gyermekek már a kétújfalui iskolába jár-
tak. Véleménye szerint a cigány és a nem cigány tanulók meg-
oszlása az iskolában 50-50 % körüli lehetett. 
 A tanárnő elmondása szerint első osztályban a telepi gyer-
mekeknek sok alapvető dolgot meg kellett tanítani. Ezt a tevé-
kenységet nehezítette, hogy a telepi gyermekek egy része az 
iskolába kerüléskor nem tudott magyarul.

„… az is előfordult, hogy az elsősök, amikor jöttek iskolá-
ba, nem tudott a kislány magyarul semmit, egy szót se, a 
nevét mondta, de egyébként semmit, beszélt, hadart ott, 
csak épp nem értettem, hogy mit. (…) és akkor a nagyob-
bak, 3.-4.-esek azok fordítottak. Ők tolmácsoltak, úgy-
hogy azért nem, hát, irodalmi nyelvet, de azért megtanult 
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magyarul és nagyon-nagyon akadozva keveset, de azért 
év végére olvasott is, mondjuk a számokkal is csak akkor 
volt baj, hogy ő mondta a számot, csak én nem tudtam 
milyen számot mond, úgyhogy ilyen előfordult ott.”

„Azt tudom, hogy alsó tagozatos kollegák gyakran mond-
ták azt, hogy milyen szókincsszegények, tehát nagyon ke-
vés magyar szót ismertek ezek a gyerekek.” 

(nő. sz. 1951.)

A zárt telepi viszonyok között élő beások az 1970-es évek vé-
gére teljesen beépültek a többségi lakosság közé. Az addig egy 
közösséget alkotó beás közösség a faluban már távolabb került 
egymástól. Ez a változás együtt járt azzal is, hogy míg a telepen 
lakó beások egymással többnyire csak beásul beszéltek, új lakó-
környezetükben nem feltétlenül beás szomszédaikkal erre már 
nincs lehetőségük. A beás nyelv használati színterei ezzel drasz-
tikusan csökkentek. Ilyen helyzetekben, amikor az első nyelv 
használata csak a családra, esetleg a legszűkebb környezetre 
korlátozódik, az élet minden más területén pedig a többségi 
nyelv és kultúra hatásai érik a beszélőt, az első nyelv elsorvad, 
és helyét az erősebb hatásokkal bíró veszi át.
 A faluban lakó beások gyermekei közül sokakat a beás nyelv 
használatához már nem kötnek olyan szoros szálak, mint szülei-
ket, ők s a kutatásban részt vevők szerint a legfiatalabb életkori 
csoport tagjai közül sokan már nem beszélik, nem értik, nem is 
tartják a beás nyelvet  anyanyelvükként számon. Ennek oka az a 
felismerés, hogy e nyelvtudás révén kevésbé sikeresek az életben, 
nem jutnak jobb munkához, biztosabb megélhetéshez gyermeke-
ik és ők maguk sem, annál inkább jelent negatív megkülönböz-
tetést. Kisebb presztízsű a kisebbséghez való tartozás. A magyar 
nyelv piaci értéke nagyobb, így a szülők is szívesebben veszik, ha 
gyermekeik is ezt tanulják meg, anyanyelvük pedig megmarad a 
család használatában – de már ott sem kizárólagosan. 

„A gyerekeimmel is magyarul beszélek. Anyukám még élt 
ővele beszélgettünk cigányul.”

(nő. sz. 1966)
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„– És Ön, hogyhogy nem beszél beásul?
– Hát, most igen sokat elvoltam én ugye hazulról, tudom 
én ugye, csak nem beszélem, értem, nehéz kimondani, 
gondolkodnom kell, tudom ám, tudom, ez olyan, hogy 
persze, hogy tudom, csak nem mondom ugye… és anyám-
apám szépen beszéltek perfekt, minden, mások is, többen 
is, valahogy úgy kiestünk ebből a gyakorlatból.
– Akkor már a gyerekeik sem?
– Nem, ezek már nem.“

(férfi. sz. 1961.)

A helyi cigányok önmagukról alkotott képe

Ahogy a lenti interjúrészletekből olvashatjuk, a megkérdezet-
tek ugyan említenek a cigányléttel kapcsolatban pozitív tulaj-
donságokat is, de többnyire a negatív tulajdonságokat emelték 
ki. Ez lehet ugyan személyes tapasztalat eredménye, de vélhe-
tően a már meglévő előítéletes gondolkodásnak tudhatjuk be 
ezeket. 

„– Arra, hogy cigány vagyok mindig büszke voltam, min-
dig büszkén vállaltam mindenhol mindenki előtt a cigány-
ságomat.”

(nő sz. 1973.)

 „– Cigányok há. Nem jó ám itt lakni… Irigyek az embe-
rek, lopkodnak. Nagy irigység, nagy csalás, lopás. Dol-
gozni nem szeretnek. Nem szeretnek. Az egyiknek több 
van a másiknál akkor mindjárt vagy ellopja vagy elhordja 
mindennek. Itt ebbe a faluba olyan is van, hogy a saját 
testvérjét utálja, mer’ neki több van, a saját testvérje 
utálja, utálja őtet, mer’ őneki több van. Mer’ őneki nincs.”

(nő sz. 1963.)

„–…itt nem olyanok a cigányságok, hogy összetartunk.
–Hanem milyenek?
–Hát széthúznak, széthúznak, ha a másiknak egy kicsivel 
több van vagy jobban megy az élet, akkor-akkor azokat 
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már igazából.. irigykednek az emberek, irigyek, ezt ta-
pasztalom.”

(nő. sz. 1966)

A többségi társadalom tagjairól alkotott kép

A megkérdezetteknek a többségi társadalom tagjairól alkotott 
véleménye sem pozitív. Legtöbbször a beásokkal való összeha-
sonlításban kerülnek elő az interjúk során. Ebből az összevetés-
ből látványosan rajzolódik ki, hogy a cigány emberek megítélése 
rosszabb, a környezet előítéletes velük szemben, a megkülön-
böztetés gyakori és általánosan negatív minden cigánnyal szem-
ben, minden élethelyzetben.
 Az erre vonatkozó válaszok közül néhány:

„A magyar ember másként van, mint a beás, mert a ma-
gyarról sokat lehet hallani a tévében, hogy ölik egymást, 
meg feldarabolja, megszúrja az anyját, meg mittudomén. 
Beás emberről ilyet nem lehet hallani. Jó, lehet, hogy el-
lop valamit vagy, hogy … mennyit szoktam, mérgelődni 
olykor. A magyar ember akármit tud, meg van becsülve. 
A beás akármit is tud, akkor is cigány. Mert vannak néhá-
nyan, akik ha csinálnak valamit, azt meglátják, ha mások 
teszik azt, észre se veszik, ha jót teszel, észre se veszik, 
csak ha rosszat, ha valakit megölsz, na, akkor azonnal 
tudják, hogy te voltál.”

(férfi sz. 1950.)

Az interjúk során nem egyszer hallhattuk, hogy a telepről kiköl-
tözők igyekeztek beilleszkedni a falu életébe, úgy élni, úgy dol-
gozni, ahogy ezt az ottélőktől látták. A folyamat nem volt min-
den esetben és minden család esetében zökkenőmentes. Sokan, 
sokféleképpen próbáltak alkalmazkodni, megfelelni a falu lakói-
nak, önmaguknak. Nyilván ennek egyik megnyilvánulási formája 
a névváltoztatás is, amely nem csak e település cigány lakosai 
körében vált „divattá”. A beások körében tipikus Orsós, Bogdán, 
Kalányos, Ignácz …stb. családnevek sok esetben okoztak nehéz-
séget a beillesztedési folyamatban, a többségi társadalom előí-
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téletessége miatt. A beás családok közül sokan, ha már a maguk 
jövője miatt nem is, a gyermekeik boldogulása érdekében gyak-
ran éltek a névváltoztatás lehetőségével. Bár a tapasztalatok azt 
mutatták, hogy bizonyos esetekben ez sem jelentett hosszú távú 
megoldást, és gyakran csak addig adott védelmet, míg szemé-
lyes találkozóra nem került sor.

„…minket cigányokat nagyon lenéztek ám. Nagyon-na-
gyon, komolyan. Mindenhol. Mindenhol lenézik. Féltek a 
cigányoktól, ugye, mer’ a cigányok lopnak, csalnak, ha-
zudnak… szóval ezért inkább cigányok külön, magyarok 
külön…
De régebben a roma embernek volt szava. … De most 
már, most mondja ugye, elmegyek munkát keresni telefo-
non keresztül, ugye? Persze jöjjön. Aha, ez cigány, csak a 
neve nem az. Köszönjük betelt a létszám.” 

(férfi sz. 1961.)

„Megváltoztattuk a nevünket. A lányunkért tettük mi ezt. 
Abban az időben is má, most is még, valahogy egy kicsit 
lenézték a beást. Így is lenéznek, így van. Nem is kicsit. 
Most már azért úgy lehet észrevenni, hogy most már ke-
veredik a nép. Ez így van, régen kevésbé volt ilyen. Most 
már úgy keverednek. Most meg már, huhuúúú vannak 
sokan, akik a magyarok a beásokkal keverednek össze. 
Még általános iskolában volt, úgy hogy, 2 évet járt még 
itt általánosba, és mire ment a gimnáziumba, addigra 
változtattunk nevet, hogy mégis, azért, na…”

A mélyinterjúk során sokszor éreztük, hogy interjúalanyaink 
többsége tudomásul vette, hogy az Akácliget felszámolásával a 
mára idillivé szépült múlt lezárult. A cigányok a faluba költözve 
igyekeznek a helyi lakosokkal felvenni a versenyt. Sok esetben 
nem csak a környezetükkel, önmagukkal, saját identitásukkal is 
meg kell küzdeniük. Már nem elég csak „cigánynak” lenni, al-
kalmazkodni kell mindenhez, mindenkihez, így „magyarként” 
is helyt kell állniuk. Ez a kettős elvárás - főként saját magukkal 
szemben - gyakran okoz belső konfliktusokat. Különösen a fiata-
labb interjúalanyaink, akik a cigány középosztály első képviselői, 
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fogalmazták meg azt a kettős szorítást, amiben élnek: attól, hogy 
a társadalmi mobilitás magasabb fokára jutottak, mint szüleik, 
nagyszüleik és nagyon sok kortársuk, és iskolai tanulmányaik mi-
att kevesebb időt töltöttek közösségükben, kultúrájuktól, szoká-
saiktól távolabb kerültek, környezetük úgy ítéli meg őket, hogy 
ők már „kiemelkedtek”, ők már nem is cigányok. Ugyanakkor 
abban a mobilitási folyamatban, amiben épp iskoláik végezté-
vel lépcsőfokról lépcsőfokra jutnak előbbre, számos alkalommal 
kellett és kell bizonyítani rátermettségüket, alkalmasságukat a 
környezet számára és legyőzni önmagukat minden nehézség 
előtt, érezni, hogy ugyanúgy képesek lesznek leküzdeni az aka-
dályokat, mint nem cigány társaik. Minden ilyen nehézség jó bi-
zonyítási alkalom, amit lehet, hogy a külső környezet nem is vár 
el, csak a bennük lévő megfelelési vágy, kisebbrendűségi érzés 
hajtja előre őket. Mindez csakis azért, mert megtudtuk, minden-
ki életében volt már olyan helyzet, ahol volt alkalma szembesül-
ni azzal, hogy bár jól teljesített, de figyelmeztették, nem baj, ha 
tudja, honnan jött, hol a helye. Ez a „cigánynak már nem cigány, 
magyarnak még nem magyar” érzése jelzi, hogy cigány inter-
júalanyaink identitása változott a telepi időktől napjainkig. Egy 
kisebbséghez tartozni többségi környezetben tevékenyen nem 
egyszerű, önmagában is indokolt lehet az identitásváltozás, ám 
hogy ez a folyamat mennyire lesz mindenki számára pozitív, az 
nagymértékben függ attól a többségi társadalmi környezettől, 
ami az adott kisebbséget körbe veszi.

Összegzés

A kutatás során adatközlőinknél határozott törekvést figyel-
hettünk meg a többségi társadalom értékrendjéhez való köze-
lítésben. A nyelvhasználat vonatkozásában ugyanez a folyamat 
a nyelvvesztés irányába mutat. A vizsgált közösségben a beás 
nyelv használata szinte már csak a legidősebb generáció tagjai 
között valósul meg, e korosztály szinte minden tagja beszéli a 
beás nyelvet, életükben a beás funkciója közel azonos a ma-
gyar nyelvével, miközben a beás nyelv használati színterei egyre 
csökkennek. A hétköznapjaikban a beás nyelv használata már 
nem intenzív, s ez nyelvtudásuk szintjét is befolyásolja.
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 Fontosnak tartjuk, hogy a megkérdezett beásoknál az előre-
haladott nyelvcsere ellenére is erős a közösségi csoporthoz való 
tartozás érzése. Feltételezéseink szerint ezt még egy ideig erősíti 
az Akácligetben átélt közös múlt, amire minden megszólaltatott 
ottlakó nagyon pozitívan és nosztalgiával emlékszik vissza. Félő, 
hogy ez az összetartó erő a legidősebb generáció távozásával el 
fog tűnni, és a közép-, ill. fiatal korosztályok esetében már nem 
lesz meg az a közös élmény, ami a közösséget összetartja. Sajná-
latos módon nem fedeztünk fel olyan kezdeményezéseket a te-
lepülésen, amelyek a beás kultúra megerősödését, presztízsnye-
rését ígérnék. A helyi iskolában valósul meg egyedül a próbálko-
zás e folyamatok visszafordítására. Ebben a település kisebbségi 
önkormányzata az iskola megbízható partnere, ám az iskolán kí-
vüli kapcsolatrendszerben olyan összefogást nem tapasztaltunk, 
ahol a civil szerveződések, (kisebbségi) önkormányzati és kultu-
rális egyesületek a helyi beás értelmiséggel együtt szövetkezve 
képviselnének olyan vezető-szervező erőt, amelynek a település 
cigány és nem cigány tagjaira egyaránt komoly kihatása lenne.
 A legtöbb eredményt az elmúlt időszak próbálkozásai az ok-
tatás területén hoztak. Az elmúlt évek során a gyerekek óvodáz-
tatásának, iskolába járatásának fontosságát felismerték a cigány 
szülők is. Ez a folyamat azért nem volt gyors és nem is zajlott 
zökkenőmentesen, hisz a cigány gyerekek nagyobb számú meg-
jelenése az iskolában mindenki számára új helyzetet jelentett. 
Sem szociális helyzetük, sem szocializációs különbségeik nem 
tették lehetővé, hogy az integráció máról holnapra megvalósul-
hasson. Fontos azonban, hogy a helyi iskola felismerte érdekelt-
ségét és mindent megtett azért, hogy mára már természetessé 
váljon a multietnikus környezet mindenki számára. A szülők at-
titűdje is megváltozott, így támogató környezet segíti az iskolát 
abban, hogy sikerre vigye azt az integrációs folyamatot, amely 
mindenki kölcsönös érdeke.
 A helyi kisebbségi önkormányzat együttműködve az iskolá-
val az itt élő multietnikus közösség kultúrájának megőrzéséért, 
presztízsének megteremtéséért bár figyelemre méltó tevékeny-
séget folytat, ezt a tevékenységét megerősítve nemcsak a tele-
pülés magyar lakossága, de a beás kisebbséghez tartozók köré-
ben is, nagyon pozitívan befolyásolná a helyi beás közösségről 
kialakult képet a falu teljes lakossága számára.
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Jegyzetek

1 A kérdőívek lekérdezésében a helyi általános iskola pedagó-
gusai készségesen álltak rendelkezésünkre, munkájukért és 
segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.

2 A projekt az NKFP5/126/2001. számú pályázatának kereté-
ben valósult meg.
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Esélyteremtés és hátránykompenzáció 

Bevezetés

Baranya megye, ahol Kétújfalu is található, az országnak az a 
térsége, mely talán a legtöbbféle nemzetiségnek, etnikumnak 
ad otthont. A multietnikus környezetben a gyerekek érdeke 
az együttnevelés mellett szól, ami egyben a sok-sok évtizedes 
hagyományokra visszatekintő pedagógiai eszköztár megrefor-
málását is magával kell, hogy hozza. Az etnikai kisebbségekhez 
tartozókat abban kell segíteni, hogy megtalálják, megőrizzék 
és fejlesszék identitásukat, vállalják a másságot, elfogadják és 
másoknak is megmutassák a kisebbség értékeit, megismerjék a 
kisebbségi jogokat, kötelességeket és felismerjék az előítéletek 
és a kirekesztés megjelenési formáit. 
 A Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola vezetőjeként mun-
katársaimmal kötelességünknek érezzük, hogy térségünk beás 
hagyományait összegyűjtsük és bemutassuk tanítványainknak. 
A magukat beásnak vallóknak azért, hogy megismerjék népük 
sorsát, értékeit, és ezzel erősítsük bennük a népükhöz való kötő-
dést. A nem etnikumhoz tartozóknak egyrészt azért, hogy tuda-
tosítsuk bennük, ha valami érték, akkor mindegy, hogy milyen et-
nikumú az értékteremtő ember. Az általa teremtett értéket látni, 
megismerni kell. Másrészt azért, hogy az egy nemzetben együtt 
élő más-más kultúrához kötődő gyermekek megismerjék egymás 
kultúráját, és ezáltal műveltebbek, toleránsabbak legyenek. 
 A XX. század vége társadalmainak meghatározó jellemzője 
a kulturális sokféleség, a multikulturalizmus. Valószínűleg igaz 
az a megállapítás, hogy inkább az az ország számít különleges-
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nek, amelyre ez nem jellemző. Az állami politikák és ideológiák 
különböző módokon reagálnak a diverzitásra. Van, ahol csak a 
többség szempontjából fogalmazzák meg a társadalmi, így az 
oktatási célokat, van, ahol a másféleséget hordozó kisebbségek 
kultúráját csak retorikában támogatják, végül vannak olyan or-
szágok is, ahol a multikulturalitás hivatalos állami ideológia az 
oktatáspolitikai döntésekben kiemelten fontos szerepet játszik. 
A kulturális különbözőség legpregnánsabb megjelenítői a nem-
zeti-etnikai kisebbségek, amelyek az esetek többségében más 
anyanyelvűek, mint a többség. (FORRAY és mtsai, 2001)
 A sokszínűség megtartása, ápolása mindannyiunknak érde-
ke, akik ebben az országban élünk. A még mindig nagyon is egy-
nyelvű, egykultúrájú Magyarországon a nemzetiségi kisebbségek 
nyelvének, történetének, kultúrájának iskolai megismertetése, 
oktatása végre abba az irányba mutat, ami Európa legnagyobb 
kulturális értékének számít: a kulturális sokféleség megőrzése 
felé. Más szempontból is európai dimenzióba illeszkedik a nem-
zeti kisebbségi oktatás: ez a két- és többnyelvűség elterjesztése. 
Bele kell tanulnunk abba a helyzetbe, hogy olyan világrészben 
élünk, utazunk, dolgozunk, ahol a határok virtuálisak, szabad-
ságunkat pedig ténylegesen csak akkor élhetjük meg, ha egynél 
több nyelv világában, több kultúrában mozgunk otthonosan.
 Voltak korok és időszakok, amikor a politika és a társadalom 
ezt vagy problémaként kezelte, vagy nem vett tudomást róla. 
Napjainkban egyre inkább értéknek tekintjük, amit a többnyel-
vű, többkultúrájú valóság felmutat. Az egyes nemzetiségekhez, 
népcsoportokhoz, etnikumhoz tartozó egyének érdeke és joga, 
hogy kultúrájukat átörökíthessék gyermekeik számára az iskola-
rendszer keretei között is. (Forray, 2003:18)
 Az oktatás is a multikulturalizmus felé mozdult el. Az etnikai 
szubkultúrák joga, hogy létüket meghatározó hagyományaikat 
és értékeiket megtarthassák, és büszkék lehessenek rá. (Vine, 
1998:92)
 Az ország nemzeti kisebbségeinek összlétszámával megegye-
ző számban él nálunk a cigányság. Míg a nemzeti kisebbségek 
sajátos problémái az oktatás szempontjából nyelvi és kulturális 
természetűek, a cigányság oktatásának egy kiterjedt, a közokta-
táson messze túlmutató problémahalmaz kihívásaira kell választ 
adnia. (Radó, 1995)
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 Magyarországon az elmúlt néhány évtizedben pedagógusok 
tömegei ismerkedtek meg az „etnikum” fogalmával (elsősorban 
a cigányságot azonosítva ezzel a kifejezéssel) és a cigányság isko-
lázására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban. 
 A nemzetiségi oktatás az érintett népcsoportot az iskolázás-
ban kollektív joggal ruházza fel. A nemzetiséget az oktatáspoliti-
ka elsősorban nyelvcsoportként értelmezi, így csak töredékesen 
foglalja magába a vallást, életmódot és más kulturális elemeket. 
A multikulturális felfogás az iskolázáshoz, a saját kultúrához való 
jogot egyéni, állampolgári jogként értelmezi. Az állam nem szer-
vez szükségszerűen saját iskolát az egyes népcsoportok számára.
 Hazánkban a nemzetiségi-kisebbségi oktatás 1994-től ka-
pott nagyobb hangsúlyt. A nemzetiségi oktatás alapelve, hogy 
a nemzetállam határai között élő, őslakos államalkotó népcso-
portnak a formális iskoláztatás kereteiben is jogot ad anyanyel-
vük, illetve kultúrájuk egyes elemeinek átörökítésére. A magyar 
oktatáspolitikában ennek a két paradigmának az egyeztetési ne-
hézségeit a nemzetiségi, és a cigány kisebbségi oktatás eltérése 
jeleníti meg. 
 A cigányság oktatásában azt kell szem előtt tartani, hogy ős-
honos etnikai kisebbséget alkot, de többsége magyar anyanyel-
vű, írott nyelvének nem kristályosodtak ki szabályai, nincs anya-
országa, antropológiailag a többségtől eltérő társadalmi esélyeit 
és egyes kulturális sajátosságait tekintve jelentősen különbözik 
az ország lakosságának többségétől. (Forray, 2000)
 A cigány/roma1 tanulók multikulturális nevelésével kapcso-
latos oktatáspolitikákat „etnocentrizmus” gyűjtőnévvel foglalta 
össze Kozma. (Kozma, 1993) Bár a gyűjtőfogalom kiválasztásá-
val vitatkozni lehet, szellemessége azonban kétségtelen: hiszen 
etnocentrizmus az uralkodó nemzet törekvése a dominanciára 
és a reagálásaként jelentkező etnikai színezetű ellenállásra. 
 A következőkben a különböző iskolatípusokat, oktatáspoliti-
kai irányokat tekintjük át. Az „olvasztótégely-iskola” az uralkodó 
ideológia jegyében arra törekszik, hogy olyan államot teremt-
sen, amelyben egyetlen nyelv, egyetlen kultúra létezik. Ennek 
a törekvésnek voltak eredményei (különösen a gyarmatbirodal-
makban), virágoztak országonként (jobbára gyarmattartóként) 
különböző ágai, altípusai. Sajátos eszköze a történelem kezelése: 
ezek az oktatási rendszerek mindig átírták a történelmet. A spa-
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nyol és a portugál verziók az indián örökséget helyettesítették 
a kereszténységével, a brit változatban csak az angol történel-
met tanították, a francia változat az arab történelmet alakította 
úgy, hogy más értelmezést adott ugyanazoknak a históriáknak 
az orosz változat új történelmet kreált, az amerikai verzió egy-
szerűen elhanyagolja a történelmet. (Kozma,1993)
 A kétnyelvű oktatás kialakulását az I. világháború utáni te-
rületi átrendezések tették szükségessé: az oktatáspolitika olyan 
kisebbségi nyelvekkel (kultúrákkal) találta szemben magát, ame-
lyek nemrég még saját kultúrájának részét képezték. Az egyes 
nemzetállamokban (Svájctól Magyarországig) a kisebbségeknek 
– legalábbis az elismert, anyaországgal is rendelkező nemzetisé-
geknek – önálló iskoláik, sőt esetenként önálló iskolarendszerük 
volt, s a többnemzetiségű szövetségi államokban is kialakult a 
kétnyelvűség. Kozma szerint a jelenlegi etnikai reneszánsz fő for-
rása a jóléti állam megállapításban sok igazság van, hiszen a jólé-
ti állam magas fokú szervezettsége bizonyosan hozzájárul ahhoz, 
hogy egyes etnikai csoportok saját jogokat követelhessenek és 
vívjanak ki a szolgáltatások – pl. az oktatás – területén is.
 A multikulturális oktatás eszméje – Európában – annak ered-
ményeképpen bontakozott ki, hogy a különböző indítékú „ván-
dorlások” következtében Európa gazdag országai több etnikumú 
(multietnikus) területekké váltak. A multikulturális pedagógia 
reagálás, reflexió erre a helyzetre, egyúttal kompromisszum az 
asszimilációs oktatáspolitika és az ennek ellenálló kisebbség kö-
zött. Benne az ideológiai és a konkrét politikai töltet igen erős, 
hiszen az etnikai kisebbségeknek juttat „hatalmat” a nemzetál-
lamok oktatási rendszerében. 
 A multikulturális nevelés alkalmasnak tűnt a cigányság hely-
zetének értelmezésére. Banks (1998) a multikulturális nevelés 3 
legfontosabb megközelítésének az alábbiakat tartja: A tantervi 
tartalmak növelését célzó irányzatok. A multikulturális nevelés 
olyan folyamat, amelynek része az iskolai tanterv tartalmának 
kiegészítése vagy megváltoztatása. Célja az, hogy a kulturális 
csoportokkal kapcsolatos tananyagot építsenek be a tantervbe. 
A teljesítmény növelését célzó irányzatok. A multikulturális ne-
velés olyan célokból, elméletekből és stratégiákból áll, amelye-
ket azzal a szándékkal dolgoztak ki, hogy az alsóbb osztályokból 
származó tanulók iskolai teljesítménye javuljon. A személy és 
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csoportközi kapcsolatok javítását célzó irányzatok. Az elsődle-
ges cél minden diák segítése abban, hogy a különböző faji és 
kulturális csoportokból származó emberekkel kapcsolatban po-
zitívabb attitűdöket alakítsanak ki. További cél, hogy a saját cso-
portjukkal kapcsolatban pozitívabb énképük és attitűdjeik legye-
nek. Olyan módszereket fejlesztenek ki, mint az iskolai integrá-
ció vagy a kooperatív tanulás, amelyeknek célja, hogy a tanulók 
pozitívabb csoportközi attitűdöket alakítsanak ki, és javuljon az 
iskolai teljesítményük is. (Banks, 1998:140)

Míg a nemzeti kisebbségek sajátos problémája nyelvi és kultu-
rális természetű, a cigányság oktatásának problémája a közokta-
táson túlmutat. A cigányság nagy tömegei nyomorszinten élnek, 
nagy a munkanélküliség, lakáskörülményeik rosszak, az oktatás-
ban lemaradásuk van. A cigányságot sújtó különböző hátrányok 
halmozódnak és egymást erősítik. Az oktatás az egyetlen olyan 
terület, amely fejlesztése hosszú távon közvetlenül hat a munka-
erő piaci pozíciójukra és a többi problémájukra. 
 A cigányság oktatásával kapcsolatban a következő kérdésekre 
kellett, kell a közoktatásban megoldást találni: Milyen mértékű a 
cigány tanulók lemaradása a közoktatásban? Milyen hatással van 
ez a lemaradás a cigány népesség helyzetére? A cigány tanulók 
oktatása az oktatási folyamatban mennyire képes kiegyenlíteni a 
cigányságot sújtó hátrányok hatásait? Mennyire képes az oktatás 
esélyegyenlőséget biztosítani a cigány tanulók számára? Milyen 
oktatási modellek alakíthatóak ki a cigányság helyzetéből kiindu-
ló, a cigányság integrációjának elősegítésére? 

Cigány tanulók az iskolában

A cigány gyermekeket nagyobb számban oktató iskolák eredmé-
nyességi mutatóit a többi iskolával összehasonlítva Kertesi azt 
találta, hogy azok lényegesen gyengébbek: magas a bukásarány, 
gyakoribb az évismétlés és jelentős a túlkorosság. (Kertesi, 
1994) Nem csak a cigány gyerekeket kell alkalmassá tenni arra, 
hogy megfeleljenek az iskola elvárásainak, de az iskolát is, hogy 
kezelni legyen képes a szegénység szubkultúrájából és a kisebb-
ségi csoporthoz való tartozásból fakadó másságot. 
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 A cigány gyerekek számára is az iskola a minőségi oktatást 
kell, hogy közvetítse!
 Korábban a cigány családok uralkodó attitűdje az iskolával 
szemben jellemzően negatív volt. Ennek részben az oka a szü-
lők iskolai sikertelensége, részben pedig az, hogy szemükben az 
iskola a nem cigány társadalom intézménye. Ezek a problémák, 
családban jelen lévő iskolával kapcsolatos negatív attítűdök a 
tehetséges, kiemelkedő képességű cigány tanulókat is érintet-
ték, az átlagos vagy gyengébb képességű cigány gyerekeknél a 
kudarcok igazolást nyertek. Hiszen a gyerekek alacsony tanulási 
motivációja mindezek hatására tovább gyengült. Ez a 7-8. osz-
tály elérésekor igen sok tanulónál az iskolától való elfordulás-
hoz, kilépéshez vezetett. (Ez az az életszakasz, amikor a hagyo-
mányőrző cigány családok gyermekeiket már kis felnőttekként 
kezelik, amihez képest az iskola még gyerekként kezeli.)
 Kemény István és munkacsoportjának 1971-ben és 1993-ban 
végzett vizsgálatai számszerűleg mutatnak rá a hazai cigányság 
élethelyzetére. (Varga, 2002:179) Az iskolázottsággal kapcsola-
tos adatok azt mutatják, hogy 20 év alatt jelentősen változott, 
azonban a cigány/roma és nem cigány/roma népesség iskolá-
zottsága közötti távolság megmaradt. A cigány fiatalok között 
ugyan jelentősen megnövekedett a nyolc osztályt végzettek 
aránya és mintegy 20 %-uk szakmunkásképzőbe is eljut, de szá-
mukra ott olyan szakmát oktatnak, melyekre már évek óta nincs 
kereslet. 
 Napjainkban a munkaerőpiacon az alapfokú iskolai végzett-
ség és a szakmunkásképző sem elegendő az elhelyezkedéshez. 
 A cigány tanulók lemorzsolódása nem csak az általános is-
kolai oktatásban, de a szakképzésben és a középiskolákban is 
nagyságrendekkel nagyobb, mint a nem cigány tanulóké. Az 
iskolai sikertelenségnek és az iskolából való korai kilépésnek 
szociális okai is vannak. Az oktatás ingyenessége nem jelenti az 
óvodáztatás, a tankönyvek, taneszközök, a ruházat vagy a gyer-
mekétkeztetés ingyenességét, bár ebben a tekintetben ma je-
lentős előrelépés történt. A létminimum szintje alatt élő cigány 
családok nem képesek vállalni ezeket a terheket, sőt a gyerekek 
pénzkereső tevékenységére is szükségük van. 
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Cigány kisebbségi oktatási programok, 
cigány felzárkóztató oktatási programok

A cigányok oktatásában a rendszerváltás után történt változás. 
Az alaptörvény (2011), a kisebbségi törvény (1993), a közoktatá-
si törvény (1993) törvényi kereteket nyújt a különböző magyar-
országi kisebbségek számára, nemzetiségi jogaik gyakorlására. 
Különleges szerepet tölt be ebben a cigányság, az „etnikum”, 
mely az oktatásban cigány felzárkóztató program címen működ-
tethet nemzetiségi programot. 1991 óta az oktatási intézménye-
ket fenntartó önkormányzatok kiegészítő normatív támogatást 
igényelhettek cigány felzárkóztató programokra is. Mivel a jog-
szabály nem határozta meg egyértelműen e programok tartal-
mát, s nem állt az iskolák rendelkezésére cigány oktatási prog-
ramok céljára készült tanterv vagy tankönyv, ezek a programok 
a legkülönfélébb célok elérése érdekében a legkülönbözőbb 
szervezeti és tartalmi megoldásokat alkalmazták. A felzárkóztató 
programok egy része integrált megoldást alkalmazott. Ezekben 
az iskolákban nem emelték ki a cigány tanulókat az osztályból. 
Sok esetben a tanév elején elvégzett szintfelméréseken alapul-
tak, melyek eredményeitől függően felzárkóztató, szinten tartó 
vagy tehetséggondozó korrepetálást végeztek. 
 Az egyéni felzárkóztatás általában a beszéd-, olvasás-, és 
íráskészség fejlesztését szolgálta, a kiscsoportos felzárkóztatás 
pedig többnyire tantárgyanként szerveződött. Általában tanu-
lónként két óra korrepetálást végeztek, a különfoglalkozások 
száma alsó tagozaton magasabb volt, mint a felsőben. 

Cigány kisebbségi oktatás

A „kisebbségi fejkvóta” feltételi szabályozásának egyik legko-
molyabb hiányossága, hogy nem írja elő a cigány népismeret, a 
cigány kultúra és hagyományok oktatását, és lehetőség szerint 
a cigány nyelvek oktatását sem. Erre a cigányság oktatásában 
éppen úgy szükség lett volna, mint a nemzeti kisebbségi okta-
tásban.
 A cigány kisebbségi program alapján működő intézmények 
közös jellemzője, hogy tevékenységük nem csupán a cigány ta-
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nulók iskolai problémáira, hanem a cigány problémavilág kihí-
vásaira igyekszik valamiféle megoldást kínálni. Tapasztalataik 
rendszeres feldolgozása, tevékenységük hatásainak elemzése 
hozzásegítene használható cigány oktatási modellek kialakításá-
hoz. Forray tanulmányában szakmai javaslatot tesz a visszássá-
gok megoldására. (Forray, 2000) Rámutat arra, hogy az évtized  
elején kezdeményezett, cigány oktatási programokban össze-
mosódik a hátrányos szociális helyzet enyhítésére irányuló tö-
rekvés, a cigány kultúra ápolásának céljaival. Ráadásul a felzár-
kóztatás az egész iskoláztatást átfogó programként jelenik meg, 
nem pedig az iskolázás és az iskola-előkészítés feladataként. 

Kisebbségi nyelvoktatás

Erősíteni kell a többségi oktatás multikulturális jellegét, amely-
nek célja a kisebbségi kultúra fenntartása és a multikulturális 
személyiségfejlesztés, amely más kultúrák elfogadását, értéke-
lését és a többes kulturális háttér elfogadását jelenti. A nyelv 
kiemelt szerepet kap, hiszen fontos kultúra közvetítő eszköz és 
szimbólum, amelyen keresztül a mindenkori oktatáspolitika to-
leranciájának mértéke is tükröződik. Ha a kormány megadja a 
jogot a nyelvnek, mint oktatási eszköznek a használatára, elis-
meri azt a kultúrát is, amelyet a nyelv kifejez. (Gúti, 2001:59) 
A kisebbségi oktatás szabályozásában mérföldkőnek számított 
1996-ban a NAT bevezetése. 
 A Nemzeti alaptanterv (1996) megjelenése még mindig a ci-
gány felzárkóztató oktatást szorgalmazza, de már tartalmazhatja 
valamely cigány nyelv oktatását is. Új elemként jelenik meg az in-
terkulturális oktatás, mely lehetővé teszi, hogy a kisebbséghez és 
a többséghez tartozó tanulók együtt sajátítsák el az adott kisebb-
ség népismereti, műveltségi anyagát és a kisebbségi nyelvet. 
 A Nemzeti alaptanterv keretén belül elkészült a cigány okta-
táspolitika kerettanterve, amely állami feladattá teszi a cigány-
ság kultúrájának az iskolai oktatásba való beemelését. A kor-
mányzat által is támogatott felismerés tehát, hogy több kultú-
rájú társadalomban élünk, s ennek a ténynek meg kell jelennie 
az oktatásügyben is (interkulturális nevelés).(Forray–hegedűs, 
1999:30) A hazai kisebbségi oktatás tartalmát a NAT, illetve az 
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ahhoz igazodó Kerettanterv, valamint Az etnikai kisebbségi óvo-
dai nevelés irányelvei és a nemzeti etnikai kisebbség iskolai ok-
tatásának irányelve szabják meg. 
 A nemzeti és etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve 
(32/1997. XI. 5. MKM rendelet) öt kisebbségi oktatási formát 
különböztetett meg:
 Az első 3 programtípus a nyelvi belemerítés mértékében kü-
lönbözik, a másik kettő az oktatás megszervezésének módjában. 
Ez a felosztás nem esik egybe a NAT-ban szereplő 5 kisebbségi 
programtípussal, mert azok között szerepel egy kakukktojás is: a 
cigány felzárkóztató program nem kisebbségi, hanem fejlesztő-
megerősítő program. 
 A 2000/2001-es tanévtől a felzárkóztató oktatásra szánt 
kiegészítő forrást etnikai hovatartozás nélkül is igényelheti az 
iskolafenntartó, a cigány kisebbségi oktatási programja, és fi-
nanszírozása pedig a többi nemzetiség oktatásának szabályai 
szerint történik: akkor indítható, ha legalább 8 szülő aláírásban 
kéri, hogy gyermeke (cigány) nemzetiségi-kisebbségi oktatásban 
vehessen részt. Ezzel elméletileg (jogszabályozási szinten) külön-
válik a cigány/roma tanulók oktatásában is a szociokulturális 
helyzetből következő hátrányok kompenzálásának finanszírozá-
sa (a felzárkóztatás) a cigány kultúra megőrzésének és ápolásá-
nak iskolai programjaitól. Ez utóbbi heti legalább 6 tanórai fog-
lalkozást ír elő, melynek tartalma a cigány népismeret, kultúra 
és a Magyarországon államilag elismert cigány nyelvek (lovári 
és beás) valamelyike. Bár a kötelező nyelvoktatás alól egyelőre 
felmentést kaptak az intézmények. (FORRAY, 2002:36)
 A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és nevelés tartalmi 
fejlesztésére több stratégia is kínálkozik. Az oktatási minisz-
ter 57/2002. (XI. 18.) OM rendelete lehetővé tette integrációs 
normatíva igénylését a hátrányos helyzetű tanuló számára. Az 
58/2002. (XI. 29.) OM rendelet pedig nemzetiségi normatíva 
igénylésének lehetőségét biztosította és ezen belül elkülönült 
a cigány normatíva. Az új szabályozás a cigány kisebbségi okta-
tás megszervezésének szakmai feltételeit megváltoztatta. Nem 
mossa össze a felzárkóztatást a kisebbségi oktatással. A cigány 
kisebbségi oktatásnak, a cigány kulturális oktatásnak a feladata, 
a cigányság kulturális értékeinek megismertetése, a cigányság 
történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánc-



130

Fókuszban az Akácliget

kultúráról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatása. A 
felzárkóztató tevékenység más formában kerül megszervezésre 
és támogatásra. 

Szegregált oktatás

A homogén cigány osztályok is léteznek Magyarországon. Több 
intézmény azért hoz létre felzárkóztató vagy kisegítő osztályt, 
hogy a cigány tanulókat el lehessen különíteni. A felzárkóztatás 
elvileg azt jelentené, hogy speciális készségfejlesztő pedagógiai 
módszerekkel igyekeznek csökkenteni azokat a szociokulturális 
hátrányokat, amelyekből a hátrányos helyzetű gyerekek már is-
koláskoruk kezdetén sem tudnak lépést tartani a többiekkel. A 
felzárkóztató osztályokat működtető iskolák többségében azon-
ban nincsenek speciális programok, nem alkalmaznak a problé-
mákat valóban enyhítő, a hátrányokat érzékelhetően csökkentő 
módszereket. A felzárkóztató osztályokat azért tartják ezek az 
iskolák megoldásnak, mert ott a cigány tanulók képességéhez 
lehet igazítani a mércét. Ez viszont egyre növekvő lemaradáshoz 
vezet. A minőségi oktatási szolgáltatások elterjedése szükséges a 
hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikereihez. Mindez azt jelen-
ti, hogy nincs szükség az esélyegyenlőség (egyenlő hozzáférés), 
az egyenlő esélyek (különbségek kompenzációja) és a minőségi 
oktatás külön kategóriaként való kezelésére. Ez az esélyegyenlő-
ség helyett az oktatási méltányosság fogalmát helyezi előtérbe, 
mely olyan minőségi oktatási környezetet jelent, mely az egyén 
számára a hovatartozásától függetlenül lehetőségeket nyit meg. 
(Varga, 2004)

Változások 2003-ban. Integrált oktatás

Már az 1970-es években a szegregált szerkezeti formákat foko-
zatosan megszüntették más országokban, helyettük az integrá-
cióra került a hangsúly. Azóta is ez az uralkodó gondolat az euró-
pai iskolarendszerben. A szegregáció társadalmi szelekciót okoz, 
a csoportok között húzódnak meg a határvonalak. (Nahalka, 
2003)
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Az integráció oktatási-nevelési paradigmái: gazdag módszertani 
kultúra kell, új tanítási, elméleti és gyakorlati rendszer megisme-
rése fontos,új tantervi tervezéskultúra kialakítása szükséges, a 
pedagógusszerep átalakul,átalakított értékelési kultúra szüksé-
ges. Az integráció pedagógiai kultúrában gyökerező akadályai: 
az esélyegyenlőtlenség kezelésére az iskolai teljesítménykü-
lönbségek okának a szülői hátteret látják, csak egy kizárólagos 
értékrendet ismer el (“idomítjuk” a gyereket az értékrendhez), 
mindenki tartsa meg a kultúráját – interkulturális kapcsolat, fel-
zárkóztató eljárásokat alkalmazunk az oktatásban.
 Az integráció azt is jelenti, hogy a másként viselkedőket az 
iskolarendszer nem  kirekeszti, hanem adaptálódni törekszik a 
különböző tanulási igényekhez, magatartásokhoz. Ez nem azt 
jelent, hogy ezek az iskolarendszerek lemondanak a kisebbsé-
gekhez tartozó gyerekekről. Ellenkezőleg olyan megoldásokat 
keresnek, amelybe belefér a többféle kultúra. 
 A rendszerváltást követő időszak magyarországi oktatáspoli-
tikája is több olyan rendeletet alkotott, melyek a szociokulturális 
különbségek iskolai megjelenésére reagáltak (cigány felzárkóz-
tató oktatás, multikulturális oktatás).
 A fent említett két OM rendelet (57/2002. és 58/2002.) 2002 
őszén fogalmazta meg az integrált oktatás elvárását a normál 
tantervű általános iskolák számára. Ezzel egyidőben született 
meg a rendeleti szabályozás (11/1994. VI. 8. MKM rendelet 
39/D § (4) és 39/ E § (4)) a hátrányos helyzetű tanulók integráci-
ós és képesség-kibontakoztató felkészítéséről. E rendelet egyér-
telműen kinyilvánítja, hogy a hátrányos helyzetűek pedagógiai 
segítésére vonatkozó kiegészítő normatíva csak abban az eset-
ben vehető igénybe, ha célcsoportba tartozó tanulók a többi ta-
nulóval együtt kapják meg az előírt pedagógiai szolgáltatást. 
 A kormány törekvése az integrált oktatás bevezetésére éppen 
azt az átfogó reformot célozta meg, amelyet a cigány gyerme-
kek lemorzsolódását megszüntetni kívánó szakmai álláspont már 
a rendszerváltás óta szorgalmazott. A 2003 szeptemberétől igé-
nyelhető integrációs normatíva célja, volt, hogy az iskoláknak 
ne legyen érdeke felzárkóztatás vagy nemzetiségi oktatás címén 
szegregált osztályokat fenntartani. Az iskolákat abban kívánták 
érdekeltté tenni, hogy ne a felzárkóztató programot kombinál-
ják a nemzetiségi nyelv oktatásával, hanem az integrált oktatási 
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rendszerbe épüljön be a nyelvoktatás. Ez nagy előrelépésnek volt 
tekinthető, ugyanakkor az integrációhoz szükséges pedagógiai 
programok kidolgozása akkor még szinte el sem kezdődött. 
 Az integrációs program gyakorlati megvalósításának szak-
mai biztosítéka és segítsége a miniszter által kiadott pedagógiai 
rendszer, mely elsődlegesen az együttnevelés szempontját kí-
vánja az iskolák életébe beemelni. Ez azonban nem egyszerűen 
a létező szegregációs formák leépítését jelenti, hanem olyan pe-
dagógiai- módszertani tartalmak beépítését várja el az intézmé-
nyektől, melyek az együttnevelést eredményessé teszik. Az ok-
tatásirányítás többek között a családokkal, a külső partnerekkel 
való intenzívebb kapcsolatot, az óvoda-iskola átmenetére való 
odafigyelést, a továbbtanulási mutatók javulását várta el a ki-
egészítő támogatásért. Emellett szükségesnek tartja a konkrét 
tanítást-tanulást segítő eszközök beépítését az intézmény peda-
gógiai programjába és mindennapi gyakorlatába (pl.: kulcskom-
petenciák fejlesztését szolgáló eszközök, alternatív pedagógiai 
módszerek és oktatásszervezési keretek tanórán és a szabadidő-
ben, egyéni fejlődési napló és szöveges értékelés). 
 A multikulturális tartalmak megjelenítése szintén az integrá-
ciós felkészítése során alkalmazott eszközök között szerepel. 

Nyitott iskolák – befogadó iskolák – inkluzív iskolák

Az a folyamat, amely a befogadó (inkluzív iskolák) kialakításá-
hoz vezet, kétféle módon is megközelíthető. Egyrészt a nyitott 
iskolák a szervezeti és tartalmi kereteik átalakításával alkalmas-
sá válnak a kulcskompetenciák fejlesztésére, a fejlesztési prog-
ramok befogadására és ebből adódóan a különböző gyermekek 
együtt történő fejlesztésére.Másrészt azok az iskolák, amelyek 
lépéseket tesznek a kulcskompetenciák fejlesztésére, orien-
tált pedagógiai gyakorlat kialakítására olyan befogadó közeget 
tudnak teremteni, ahol együttes fejlesztéssel, együttneveléssel 
biztosítani tudják a tanulók individuális fejlődését. Fontos, hogy 
az iskola tudomásul vegye, hogy ott minden társadalmi csoport 
megjelenik a maga kultúrájával, illetve szubkultúrájával és az 
azt meghatározó érték és normarendszerrel. Legyen képes az is-
kola figyelembe venni, hogy a gyerek honnan jött, s ezzel együtt 
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legyen képes más kultúra értékrendszerét is megjeleníteni. 
(Podráczky, 2003:4)
 A pedagógiai gyakorlat különbséget tesz integráció és inklúzió 
között.(Kovácsevicsné, 2008: 81) Míg az integrációval az iskola 
meglévő struktúráiba helyezik az egyéneket, addig az inklúziónál 
újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit 
és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását 
biztosítani tudják. Az integráció esetében azt várja az intézmény, 
hogy az integrált tanulók hasonló teljesítményt nyújtsanak, mint 
a többiek, legyenek képesek alkalmazkodni az elvárt szinthez. Az 
inklúzió arra keresi a választ, hogy hogyan lehetséges a tanulási 
folyamatokban minden gyerek közreműködő részvételét egyéni 
képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani. Az 
inkluzív intézmények kezelni tudják az átlagtól bármilyen módon 
eltérő gyermekek (tehetséges, szorongó, lemaradó, újrakezdő, 
hátrányos, sajátos nevelési igényű) együttnevelését is.

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH)

Az oktatási miniszter kezdeményezésére 2002 augusztusában 
előkészítő munka indult a társadalmi szempontból hátrányos 
helyzetű és cigány/roma gyerekek oktatási integrációjának elő-
segítésére létrehozandó országos hálózat programjának kialakí-
tására. Ezzel párhuzamosan az Oktatási Minisztériumban, a hát-
rányos helyzetű és cigány/roma gyerekek integrációjáért felelős 
miniszteri biztos hivatalában kidolgozásra került két új oktatási 
forma, a képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés 
szabályozása. Ennek megfelelően 2002 novemberében a köz-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM 
rendelet új 39/D. §. és 39/E. § egészült ki. A hálózati program fő 
célkitűzésévé vált a szegregáció csökkentését célzó új szabályo-
zás gyakorlatba történő átültetése és szakmai támogató rend-
szerének kialakítása. A módosított Közoktatási törvény 65.§-ban 
az oktatási miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatai között szerepelt „a hátrányos helyzetű, köztük különö-
sen a cigány/roma gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtását segítő országos szolgáltató 
rendszer kiépítése és működtetése”
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 2003. január 1-jén megkezdődött a Hálózat kiépítése. Jó 
irányt követtek azok a törekvések, amelyek az OOIH-ban a tár-
sadalmi és az organikus okok következtében hátrányos helyzetű 
tanulókat segítő integrációs programok egymáshoz kapcsolódá-
sát erősítették. A kormányzat a társadalmi integráció és az esély-
egyenlőség elősegítését miniszteri szintű feladatkörré emelte. A 
fejlesztési folyamat fő célja, olyan befogadó iskolarendszer ki-
alakítása, ahol az iskola alkalmazkodik a gyerekek körében ta-
pasztalható kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben 
megnyilvánuló sokféleséghez. 
 A társadalmi szempontból hátrányos helyzetű csoportok, ki-
emelten a romák integrációjának elősegítése az oktatás méltá-
nyosságának megvalósításával érhető el, vagyis olyan oktatási 
környezet kialakításával, amelyben minden gyerek család, szoci-
ális, etnikai hátterétől függetlenül ki tudja teljesíteni képessége-
it, tehetségét és esélye nyílik arra, hogy kényszerek nélküli dön-
téseket hozzon saját életéről. Ennek elengedhetetlen feltétele 
az indulási esélyek egyenlősége, melynek egyik elengedhetetlen 
eszköze az integráció. 
 Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat pontjai Magyaror-
szág hátrányos helyzet szempontjából leginkább érintett régió-
iban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Budapest és agglome-
rációja, Dél-Dunántúl) elhelyezkedő normál tantervű általános 
iskolák, melyek pályázati úton kerültek kiválasztásra. Ezek az 
intézmények azt vállalták, hogy iskolájukban az integrált oktatás 
modelljét kialakítják, és ezt mások számára is megismerhetővé, 
adaptálhatóvá teszik.

Változások 2011-től. 
Nemzeti köznevelésről szóló törvény.

A közoktatási törvény helyébe 2011-től a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény lépett, amelynek egyes ren-
delkezései 2013. január 1-től folyamatosan léptek hatályba, s 
gyökeresen változtatták meg az addigi közoktatásról kialakult 
képet.Az új köznevelési törvény szerint a köznevelés közszol-
gálat, amelynek biztosítását, garanciáit az állam központosít-
va magához rendeli, az oktatás, nevelés addigi önkormányza-
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tokon keresztül való fenntartása helyett. [2011. évi CXC. tör-
vény 1.§ (2)]
 A köznevelési törvény szabályozásai, és az azokhoz igazodó 
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésé-
nek irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve ki-
adásáról, a nemzetiségi óvodai nevelést és a nemzetiségi iskolai 
nevelést, oktatást is egyaránt érintették.
 A rendelet alapján a magyar nyelvű cigány/roma nemze-
tiségi nevelés-oktatás biztosítja a gyerekek számára a cigány/
roma kulturális értékek, történelem, irodalom, képzőművészet, 
zene-és tánckultúra megismerését. A nemzetiségi oktatásnak 
nem kötelező eleme a nyelvoktatás, csak a szülők igénye alapján 
szükséges biztosítani. [17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 8.§ (5)]
 A nemzetiségi népismeret oktatásának keretei is megváltoz-
tak, mivel az addig jellemzően tantárgyakba integrált anyag az 
új törvény értelmében önállóan, felmenő rendszerben az óra-
rendbe építve valósul meg 2013 szeptemberétől. A cigány/roma 
népismeret oktatásának keretein belül legalább heti egy tanórát 
illetve heti két cigány/roma kulturális tevékenységet szükséges 
biztosítani. Az utóbbi lehet kézműves tevékenység, népzenei 
foglalkozások, filmvetítések, egyéb. [17/2013. (III. 1.) EMMI ren-
delet 8.§ (5)]
 A nyelvoktató nemzetiségi nevelési, oktatási formában a 
romani vagy beás nyelv oktatására kerül sor. A rendeletek el-
lenére az elmúlt években mintegy tíz százalékkal nőtt az iskolai 
szegregáció mértéke a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek körében - derült ki a Magyar 
Tudományos Akadémia „A közoktatás indikátorrendszere 2017” 
című tanulmányból. Az iskolai szegregáció mérésének egyik szé-
les körben használt mutatója a szegregációs index, ez 2008 és 
2016 között 27,7-ről 38,6-ra nőtt a hátrányos helyzetű gyerekek 
esetében, illetve 26,6-ról 36,4-re a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek körében. Minél magasabb az index értéke, annál 
nagyobb iskolai elkülönülést jelez.
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Esélyteremtés és hátránykompenzáció. 
Reziliens iskola multietnikus környezetben

A kétújfalui iskolában soha nem volt „cigány osztály”, heterogén 
összetételű osztályokban teljesen természetes volt a cigány ta-
nulók jelenléte.
 Az Akácliget nevű cigánytelepen élő beás emberek gyerekei 
a telep felszámolása előtt és után is elsősorban a szomszédos 
Gyöngyösmellék összevont 1-4. évfolyamos iskolájában vagy a 
kétújfalui 8 évfolyamos iskolában tanultak. A kutatás során ele-
meztük az iskolázottság kérdését, mint a társadalmi beilleszke-
dést támogató egyik fontos eszközt. 
 Az elmúlt több mint tizenöt-húsz év eredménye a beás kö-
zösség életében a nyelv írásbeliségének megteremtése. A komp-
lex közösségi vizsgálat során arra is választ kerestünk, hogy 
kultúrkincsek hagyományőrzése milyen hatással volt a közösség 
iskolázottsági szintjére, mi jellemzi a kiválasztott közösség iskolá-
zottsági szintjét, és az előrehaladást mi segítette, illetve mi gátol-
ta. Melyek azok az általános mechanizmusok, melyek a közösség 
rezilienciája irányába hatottak? Az identitásváltozást elősegítette 
vagy késleltette. Azt feltételezzük, hogy az iskola több mint 20 
éves eredményeit figyelembe véve, az inkluzív társadalmi és isko-
lai környezet erőteljesen tud hatni a sikeres iskoláztatásra. 
 A  cigány/roma nemzetiségi oktatás és a különböző progra-
mok elmúlt évtizedekben történt változásait, fejlődését követ-
te a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola, melyhez nagyban 
hozzájárult, hogy  vezetője  1979 óta a tantestület tagja, 1997 
óta tölti be az iskola igazgatói pozícióját is.2

 A különböző pedagógiai szellemiségek hatására 1998-ban fo-
galmazódott meg először az intézmény vezetőségében, hogy a 
sokszínű és heterogén csoportokat alkotó gyerekek (cigány/roma 
gyerekek, sajátos nevelési igényű tanulók, sváb gyerekek) számára 
fontos lenne olyan programokat, lehetőségeket keresni, amelyek 
elősegítik az inkluzív környezet kialakítását, támogatják az együtt-
nevelést. A kétújfalui iskolában soha nem volt „cigány osztály”, 
integráltan oktattak, de a sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi 
fogyatékos tanulók többséggel való oktatása nem volt megoldott, 
s ehhez kapcsolódóan is alternatívákat kerestek. 3

 Az iskola teljesítménye országosan elismert. Ezt bizonyítja a 
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2018-ban elindított rezíliencia kutatás is, mely a közoktatási intéz-
ményekre, az iskolákra fókuszál. A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal kutatási programjának támogatásá-
val (szerződés száma: K120400) a Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézeté-
nek kutatócsoportja végzi. A kutatás vezetője: Dr. Papp Z. Attila
 A reziliens iskolák képesek esélyt adni a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, és tartósan magas pedagógiai hozzáadott értéket 
képviselnek. A reziliens közösségek a tágabb, kedvezőtlen gaz-
dasági-társadalmi folyamatok ellenére képesek együttműködő, 
kohezív együttélési formát kialakítani, a közösségben fellelhető 
erőforrásokat a közösség javára mozgósítani. 

A kutatás során a következő dimenziókban vizsgálják a rezíliencia 
jelenségét:

1) Osztálytermi szint: Mi jellemzi a hatékony tantermi pe-
dagógiai munkát és az összetartó, reziliens osztálytermi-
iskolai közösségeket? Mi teszi a vegyes társadalmi és et-
nikai összetételű iskolákat hatékonnyá és eredményessé 
a tudásátadásban, a kompetenciafejlesztésben, az eltérő 
hátterű gyerekek együttnevelésében, és a tanulók társa-
dalmi mobilitásának előmozdításában? 
2) Intézményi, szervezeti szint: Mi jellemzi a reziliens is-
kolákat? Mitől sikeres és eredményes egy iskola? Hogyan 
birkóznak meg az általános iskolák az átalakuló intézmé-
nyi és társadalmi környezettel? Milyen intézményi stra-
tégiákkal előzik meg, csökkentik az interetnikus konflik-
tusokat, hogyan mozdítják elő a tanulók társadalmi mo-
bilitását? 
3) Helyi közösségi szint: Mi jellemzi a reziliens közössé-
geket? Milyen helyi stratégiák erősítik a közösség ösz-
szetartását, és biztosítják a békés együttélést? Milyen 
szerepet tölt be az iskola a helyi közösség életében? Ho-
gyan járulhat hozzá az iskola a helyi közösség és az egyéni 
rezíliencia növeléséhez az átalakuló gazdasági munkaerő 
piaci környezetben?
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A Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola bemutatása

Az intézmény több mint  20 éve az inkluzív környezet kialakítá-
sára törekszik.
 Az intézmény munkatársai vallják: Nincs integráció, nincs 
inklúzió multikulturális pedagógiai környezet nélkül, és nincs 
multikulturális fejlesztés integráció nélkül!
 Esélyegyenlőségre törekvő pedagógiát folytatunk. Azért 
használunk különböző célzott technikákat, módszereket a napi 
pedagógiai gyakorlatunkban, mert ezzel a különböző etnikai, 
társadalmi csoportból származó tanulók iskolai eredményessé-
gét szeretnénk növelni. 
 Évekkel ezelőtt programunk kidolgozásánál figyelembe vet-
tük, hogy milyen „szokásrenddel”, jön be a gyerek az iskolába.
 Az iskolába belépő hátrányos helyzetű cigány gyer-
mek magával hozza a hagyományozódott cigány/roma 
„szokásértékrendet”, de magával hozza a társadalmi réteg-
helyzetből eredő viselkedésmintákat, feszültségoldó, elhárító 
mechanizmusokat, a kisebbségi létből fakadó előítélet ellen vé-
dekező magatartásmódokat is. Az óvoda – iskola ugyanakkor a 
többségi társadalom érték- és normarendjét érvényesíti. Ebben 
a helyzetben a gyereknek kellene áthidalnia a különbözősége-
ket, de erre koránál fogva nem képes. 
 Mind a kisebbségi, mind a máig módosított közoktatási tör-
vény, mind az ezekhez kapcsolódó kormányhatározatok és mi-
niszteri rendeletek lehetővé teszik a cigány gyermekek számára, 
hogy a saját kultúrájukon (és a többségi társadalom kultúráján) 
keresztül fejlesszék a képességeiket, alakítsák ki kompetenciáju-
kat, értékrendjüket. Ugyanakkor lehetővé válik, hogy a többségi 
társadalom gyermekei is megismerhessék és értékelhessék azokat 
 A cigány (beás) kultúra az értelmi nevelésnél a tevékeny-
ségekbe van beépítve. Elsősorban a művészet területén, zene, 
tánc, mese-vers, rajz, kézművesség. A beás családok emléke-
zetében élő játékokat összegyűjtöttük, és ezzel színesítjük a 
gyerekek játéktevékenységét (pl. kavicsolás, botozás, peckázás, 
rongybabázás). A munka területén a rendszerességre, a magán-
tulajdon tiszteletére, megbecsülésére nevelünk.
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A családi napok

Annak ellenére, hogy úgy gondoltuk és úgy éreztük, hogy jól mű-
ködött az etnikai programunk, a beás családok nem mindig pozi-
tívan viszonyultak nevelési elveinkhez. Azt szerettük volna, hogy 
a hatékony nevelés érdekében partnereink legyenek. Ennek ér-
dekében kinyitottuk az óvodát, iskolát, a szülők bármikor bejö-
hetnek, hogy megnézzék gyermeküket tevékenykedés közben. 
A településen élőknek ismerniük kell a helyi cigányságot és szo-
cializációjukat. Ennek az ismeretnek a birtokában lehet dönteni 
arról intézményi szinten, hogy az oktatásra vagy a gondozásra-
nevelésre kell-e helyezni a fő hangsúlyt a kívánt cél eléréséhez. 
Az óvodán-iskolán kívüli tevékenység segítségével jutunk olyan 
ismeretekhez a gyerekekről és a családokról, amelyek segítik a 
gyerekek óvodai-iskolai viselkedésének megértését, kezelését. 
Ennek eredménye nem kizárás, kirekesztés, hanem az elfogadás. 
 Ezekkel a programokkal sikerült elérni, hogy a látogatottság 
nagyobb volt, mint a szülői értekezletek alkalmával. A programo-
kat úgy állítottuk össze, hogy nevelési területenként, témánként 
egy-egy neves előadó is volt körünkben. Aktív résztvevőként 
nem előadást tartott, hanem az élményalapú tanulás módsze-
rével, interaktív beszélgetés közben rengeteg ismeretanyagot, 
módszert, eljárást „mesélt” el a szülőknek (pl.: főzés, ajándék-
készítés, kézművesség).
 A közös programok bizalmat keltettek a családokban az intéz-
mény iránt. Kialakult olyan partneri kapcsolat a gyerekek érdeké-
ben a szülőkkel, amely segíti az együttnevelést, a szocializációs 
folyamatot azáltal, hogy az intézmény törekszik megismerni és 
értékként kezelni a beás családok szokásait, nevelési attitűdjeit, 
hagyományait. A beás családok elfogadják nevelési elveinket. A 
település többségi lakossága megérti és elfogadja a beás családo-
kat, a sérült gyerekeket is. A programok beépülnek a helyi nevelé-
si programunkba és annak részeként működnek tovább. 

Tanulók a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolában

A különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlett-
séggel rendelkező gyerekek fogadására, együttnevelésére képes 
iskolánk. Az iskolában 40-50 %-os a magát cigánynak valló ta-
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nulók aránya, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a multikulturális 
tartalmak tantárgyakba történő integrálására: cigány/roma ki-
sebbségi kultúra, népismeret, beás nyelv, hagyományok, szo-
kások megőrzése, felkutatása. Több mint 10 éve bevezettük a 
beás nyelv tanítását. Tanulóink így megismerhették környezetük 
nemzetiségi kultúráját. Nagy gondot fordítottunk az előítéletek 
kezelésére. Sajnos nyelvtanárképzés csak nemrég kezdődött el a 
Pécsi Egyetemen, így a beás nyelvoktatás tanárfüggő. Beás ani-
mátor segíti munkánkat 2007-től.
 A hátrányos helyzetű tanulóink aránya intézményünkben 10 
évet figyelve 40-50 %.  A 2003/2004-es tanévtől az OOIH bá-
zisintézményeként tevékenykedtünk. Húszadik éve folytatjuk a 
rugalmas tanrend4 alkalmazását, amely a különböző fejlődésű 
ütemű tanulók fejlesztését szolgálja a helyi és egyéni különbsé-
gekhez igazodó órarenddel5, differenciált képességfejlesztéssel. 
 A hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedése érdekében is-
kolánk integrációs stratégiát készített, az Integrált Pedagógiai 
Rendszert (továbbiakban: IPR) kidolgoztuk és folyamatosan al-
kalmazzuk6. 

1. táblázat. Az IPR- ben és az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középisko-
lába alprogramjában részt vevő tanulók (Forrás: Kétújfalui Konrád Ignác 

Általános Iskola, statisztika, 2013-2018)

tanév
Tanulói 

összlétszám
Hátrányos 
helyzetű

Halmozottan 
hátrányos helyzetű

Útravaló ösztöndíj 
programban részt 

vevők

2013/2014 167 fő
111 fő
(61 %)

57 fő
(34 %)

13 fő

2014/2015 165 fő
72 fő

(44 %)
43 fő
(26%)

15 fő

2015/2016 156 fő
67 fő
(43%)

6 fő
(2%)

4 tovább futó

2016/2017 153 fő
76 fő
(48%)

8 fő
(5%)

11 fő

2017/2018 147 fő
78 fő
(53%)

4 fő
(3 %)

16 fő

A számadatok azt bizonyítják, hogy az utóbbi két évben foko-
zatosan nő a HH-s tanulók száma. Indokolt az IPR alkalmazása.
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Évről évre csökken a születések száma, így a tanulóink száma 
is. Viszont nő a veszélyeztetettek, és a hátrányos helyzetű tanu-
lók száma. Az évek folyamán a falvak lakossága átrétegződött. 
A települések cigány lakosainak száma magas, illetve gyakori a 
vegyes házasság.
 Munkanélküliség emelkedéséből, az anyagi körülmények 
romlásából, és az átrétegződésből következik az iskolában a 
hátrányos helyzetű gyerekek és a veszélyeztetett tanulók magas 
száma A hátrányos helyzetű tanulóink aránya intézményünkben 
10 évet figyelve 50 %.

Innovációk

Eszközjellegű kompetenciákat fejlesztettünk komplex művészeti 
programokon7 (pl. Kalendárium) keresztül. Ezeken a foglalkozá-
sokon a gyerekek a zenében, játékban kultúrában élő szokásokat 
dolgozzák fel, beépítve a népismeret tantárgyat és a beás nyelv 
oktatását is. A Kalendárium program lehetőséget adott a cigány/
roma népismeret integrálására is, amelynek előzményeként egy 
pályázat keretein belül gyűjtötték össze a nyolc településről szár-
mazó cigány meséket, mondákat, történeteket. A gyűjtés kere-
tein belül megszólaltattak cigány családokat, életútinterjúkat, 
felvételeket készítettek, amelyeket mind az óvodában, mind az 
iskolában levetítettek a gyerekeknek, s így nem direkt módsze-
reket használva különleges hatást váltottak ki a gyermekekből. 
 Az ének-rajz-technika tantárgy óraszámait összevontuk8. He-
tente egy projektnap keretében megvalósuló komplex művésze-
ti tantárgy sikerélményhez juttatja a gyerekeket növelve ezzel 
önbizalmukat, tanulási kedvüket9. A multukulturalitást segíti, 
hiszen népek hagyományainak, életmódjából adódó szokásvi-
lágának egymásmellettiségéről, elfogadásáról, ápolásáról szól. 
Minden nemzetiséget egyenrangúan kezel, kultúrájukat egyfor-
mán értékesnek ítéli. Ugyanakkor nyitottá teszi az iskolát, hiszen 
ezeken a projektnapokon a témákhoz igazodva szülők is részt 
vehetnek.
 Kompetenciafejlesztő programokat készítettünk az önálló 
tanulást segítő tevékenységközpontú foglalkozásokra, differen-
ciált tanulásszervezésre, kooperatív tanulási technikák alkalma-
zására törekedtünk. Ezzel is a továbbhaladás feltételeit biztosít-
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juk10. Tevékenységeink következtében intézményünkben nőtt az 
évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanu-
lók száma, csökkent a tankötelezettségi kor határa előtt az isko-
lai rendszerből kikerülők száma. 
 Továbbtanulásra felkészítő programokat szerveztünk kö-
zépiskolai előkészítő foglalkozások és szakkörök biztosításával, 
melynek következtében minden tanulónk továbbtanult, a meg-
jelölt középfokú intézményekben megállták helyüket, csökkent 
a lemorzsolódók száma.

Fejlesztő teamek és módszertan az iskolában

Különböző csoportmunkában kapcsolódnak egymáshoz az isko-
la pedagógusai, munkatársai, az intézménnyel együttműködő 
partnerek és társadalmi környezet tagjai. A Társadalmi fejlesztő 
csoportban a „Társadalmi kapocs” team célja az együttműködés 
a társadalmi mikrokörnyezettel: szülőkkel, Nemzetiségi Roma 
Önkormányzatokkal (a továbbiakban RNÖ) az integráció és 
esélyegyenlőség érdekében. A Multikulturális tartalmak szak-
mai team célja a multikulturális elemek továbbfejlesztése és 
beintegrálása a tantervekbe. A továbbfejlesztés eredményeként 
a gyerekek szociális helyzetéből adódó hátrányok csökkennek, 
modellértékű programok születtek11.  Szegregációmentes okta-
tás integrációs team  biztosítja a modellértékű integrált  tan-
tervünk, ( a többségi tanulók tantervébe integráltuk az  enyhe 
értelmi fogyatékos tanulók tantervét) tanmenetek SNI( enyhe 
értelmi fogyatékos tanulók) többszintű diagnosztizáló feladat-
rendszerének gondozását, marketing munkát. 
 A tantestületre jellemző a széles módszertani repertoár alkal-
mazása. A hagyományos óravezetési modelleket felváltották az 
új tanulásszervezési eljárások (kooperatív struktúrák, egyéni ha-
ladást segítő képességfejlesztés, kéttanítós- kéttanáros modell, 
IKT eszközök alkalmazása, differenciált tanulásszervezés). Ezek 
megfigyelésére is lehetőséget kínálunk 2004 óta a hospitációs 
tréningeken térségi, megyei és országos szinten, hiszen az ed-
digiekben is nagy érdeklődés mutatkozott bemutató óráink és 
innovációink iránt. Diagnosztizáló feladatlap rendszerünk, integ-
rált tantervünk intézményfüggetlen, adaptálható és több éven 
át kipróbált. Több mint 30 iskola élt eddig az adaptációs lehe-
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tőséggel. A módszertani modellünk középpontjában a tanulói 
eredményesség növelése áll, mint szakmai érték.  
 Kompetenciafejlesztő programokat készítettünk az önálló 
tanulást segítő tevékenységközpontú foglalkozásokra, differen-
ciált tanulásszervezésre, kooperatív tanulási technikák alkalma-
zására törekedtünk.12

 „Tankönyveink”13 fejlesztése során mindannyian arra törek-
szünk, hogy az iskola az individuális módszerek alkalmazásával 
járuljon hozzá a különbségek, a ”szakadékok” csökkentéséhez 
a tanulók között. Az integrált nevelés-oktatás eredményeinek 
megvalósulásához nélkülözhetetlen az attitűdváltás, a vezetői 
és nevelőtestületi elkötelezettség. 
 Kulcskérdésként fogalmazódik meg, hogy meg kell találni 
azokat az embereket, akik vezethetik az integrált neveléshez-
oktatáshoz szükséges innovációt, és képesek kidolgozni azokat 
a feltételeket, amelyek között fejlődhet az együttműködés. A 
folyamatos motiváltságot és fejlesztést serkenti, ha a legjobb 
gyakorlatok alkalmazása támogatást kap. 

Pedagógusaink módszertani kultúráját tovább szélesítjük, az új 
kollégáknak belső szakmai műhelyek keretében a belső men-
tori rendszert működtetjük. A tanulók iskolai sikerességét min-
taértékű programunk, a pszicho-térkép továbbfejlesztésével is 
elő kívánjuk segíteni, melyet adaptációra alkalmassá teszünk. A 
pszicho-térkép programunkat tovább fejlesztjük, komplex mérő-
anyagként szolgál a gyerekek fejlesztési tervének elkészítéséhez, a 
mentorálási tevékenységhez. A pszicho-térkép olyan személyiség-
érettséget vizsgáló eljárás, ami a gyerekek számára szívesen vég-
zett tevékenység- a játék. Az életkori sajátosságnak megfelelően 
kiválasztott játék során a pedagógus megfigyeli a gyerekeket, és 
az eredményeket a következő területeken értékeli: szociabilitás, 
mentális készültség, érzelemfejlődés, akarat, motiváció, és énhez 
való viszony. Az értékelés során kiemelkedik az „én” fejlődésének 
nyomon követése, külön odafigyelve a fiúk és a lányok másságára.
 Célunk, hogy hálózati tanulás során, hospitációk révén hoz-
zájáruljunk a HHH tanulók integrált oktatásához a különböző 
módszertanok minél szélesebb körben történő alkalmazásával. 
Fontosnak tartjuk az egymástól tanulást, valamint a szakértői, 
mentori szintű minőségbiztosítást. 
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 Iskolánk a kistérség intézményei között szakmai elismerést 
szerzett: az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Bázisintézménye cí-
met elnyertük 2017-ben. Három évig országos feladatot látunk 
el. Az intézmények számára a hálózati együttműködés kereté-
ben évek óta szakmai műhelyt kínálunk az alábbi témákban: 1. 
Multikulturális tartalmak továbbfejlesztése az integrált oktatás 
folyamán, 2. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, 3. 
Integrált helyi tanterv és a Többszintű integrált diagnosztizáló 
feladatlap-rendszer továbbfejlesztése (SNI enyhe értelmi fogya-
tékos tanulók).
 A PTE partnerintézményeként hospitációs központként a pe-
dagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára gya-
korló helyet biztosítva a mindennapokban mutatjuk be jó gya-
korlatként az integrált tantervet és a HHH tanulók neveléséhez 
szükséges módszereket, eljárásokat. A gyakorlóiskolai modell 
kidolgozásával a PTE BTK Neveléstörténeti Intézet és Romológia 
Tanszék gyakorlóhelyeként működünk 2010 óta.
 A szakmai napokat, hospitációs tréningeket rendezünk. A 
hospitációs tréningek célja, hogy azok a nevelők, akik ellátogat-
nak intézményünkbe, a helyi tanterv, a tanmenet, az óravázlat 
és egyéb taneszközök koherenciáját figyelhessék meg, Ismer-
kedjenek iskolánk jó gyakorlatával, az adaptív tanulásszerve-
zéssel, többek között  a kéttanáros óravezetési modellel, ahol a 
gyógypedagógus és a többségi pedagógus párhuzamos óraveze-
téssel dolgozik.
 2015-től a KLIK Mentoráló Intézményeként a tankerület in-
tézményei számára szakmai szolgáltatást nyújtunk.

Szakemberek, pedagógusok az iskolában

17 pedagógus az évek folyamán folyamatosan képezte magát. 3 
fő egyetemi végzettséggel rendelkezik, 
 5 pedagógus pedig MA (tanári mesterképzési szakon) okle-
veles szakképzettséget szerzett /pedagógia, romológia, biológia, 
magyar nyelv és irodalom, fizika, angol nyelv és irodalom szakon/, 
8 fő  pedagógus  szakvizsgázott kollégánk van, összesen 15 terüle-
ten szereztek szakvizsgát.5 fő pedagógus gyakorlatvezető mentor-
tanári/vezető tanári végzettséget szerzett: magyar nyelv és iroda-
lom, földrajz, történelem, matematika, népismeret tantárgyból, 3 
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fő szaktanácsadó szerepel az Országos Szakértői Névjegyzékben, 2 
fő mesterpedagógus, 1 fő tanfelügyelő, 1 fő tréner/mentor (Mul-
tikulturális nevelés, interkulturális oktatás, illetve a Romológia 
alapjai című pedagógus továbbképzés trénere, mentora.)
 A történelem szakos kolléganő könyvtáros tanárként is dol-
gozik. Munkánkat két gyógypedagógus, egy  fejlesztőpedagógus, 
egy gyógypedagógiai asszisztens, egy fő romológus bölcsész  és 
egy pszichológus- pályaválasztási szaktanácsadó kolléga segíti. 
2007 óta beás animátor végzi iskolánkban segítő munkáját. Heti 
két alkalommal egy logopédus és egy szociális munkás foglalko-
zik szülőkkel, tanulókkal egyaránt iskolánkban. Kiemelten kezel-
jük az esélyegyenlőség biztosítását, az egyenlő bánásmódot.

Kistérségi versenyeink, versenyeredményeink

Az iskola versenyeredményei a hasonló helyzetű iskolák eredmé-
nyeit felülmúlják. A Szigetvár Térség „Szép Magyar Beszéd” Kazin-
czy-versenyét 20 éve szervezi iskolánk, 20 évig a kistérségi magyar 
munkaközösség vezetését is kollégánk látta el.Iskolánk hagyo-
mányt teremtett azzal, hogy 2013-ban meghirdette a térség is-
kolái számára a Konrád Ignác rajzpályázatot, az 1-4. évfolyam ma-
tematikai versenyét, és az 5-8. évfolyam szövegértés, helyesírási 
versenyét. Ezeket a kistérségi szintű versenyeket iskolánk szervezi 
és rendezi meg évek óta. A pedagógiai munka eredményességét 
mutatják az országos tanulmányi versenyeredményeink is.14

Továbbképzéseink, pályázataink

Az iskolavezetés 1998 óta folyamatosan sikeresen pályázza meg 
az iskola arculatának kialakítását, megerősítését segítő hazai és 
Eu-s pályázatokat. Elsősorban a pedagógusok szakmai presztí-
zsét növelő, módszertani fejlődést, az integrációt segítő és az 
iskola sajátos arculatát megerősítő pályázatokat nyertünk.15

 Az utóbbi 5 évben tantestületi továbbképzések sorozatán 
vettünk részt a pályázatok keretében: 
– Kooperatív tanulásszervezés- ismétlő képzés, Hatékony együtt-
nevelés- ismétlő képzés
– Projektmódszer- ismétlő képzés, Pszichofitnesz, Drámapeda-
gógia, Tanulói megismerési technikák,Tevékenységközpontú pe-
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dagógia alkalmazása, Mentoráló intézmény szakmai felkészülése 
(Inkluzív nevelés, inkluzív oktatás), Memóriatechnikák és alkotó 
tanulási módszerek alkalmazásának lehetősége, A cigány népis-
meret oktatásának jelen problémái az új kerettanterv tükrében, 
A romológia alapjai, Értékelés, tervezés és változások menedzse-
lése a közoktatásban (2 fő), Hálózatépítés a referencia-intéz-
mények működéséhez (2 fő,) Marketing és PR tevékenységek a 
referencia-intézmények működéséhez (2 fő), A referencia intéz-
mények működéséhez szükséges szolgáltatási feltételrendszer 
kialakítása (3 fő), Felkészítés a mentorálás mesterségére (6 fő), 
„Tanulni jó!” tanulásfejlesztő oktatási program (3 fő).

Együttműködő partnerek, az intézmény 
szakmai kapcsolatrendszere

A partnerkapcsolatok kiépítésénél a szociális tanulás minden 
egyes fázisát tanultuk végigéltük, úgymint együttműködést, 
kompromisszumkészséget, visszautasítást, segítségkérést.
 Szülői házzal, Nemzetiségi Roma Önkormányzattal, Szakmai 
és Szakszolgálattal, középfokú oktatási intézményekkel, felsőok-
tatási intézményekkel, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat-
tal, civil szervezetekkel kiváló a kapcsolatunk.
 A partnerségi kapcsolatok nem hierarchikus sorrendben 
szerepelnek az intézmény életében, mert egyformán fontosak. 
Intézményünk együttműködési kapcsolatrendszere nem siker-
történet, csupán zökkenő mentesebben valósul meg talán, mint 
más intézményben. Ehhez szükségünk volt az együttműködési 
készségre. Elsősorban a szülői házzal és a Nemzetiségi Önkor-
mányzatokkal kialakult jó kapcsolatnak köszönhető, hogy nyitot-
tá vált az intézmény. 
 Olyannyira váltunk nyitottá a családok számára, hogy be-
vontuk őket nevelési programunk kialakításába és a helyi tan-
tervünk elkészítésébe. Mivel a térség lakosságának több mint 
40%-a  cigány etnikumhoz tartozónak vallja magát, így egyér-
telmű volt számunkra, hogy közel  20 éve a cigány nemzetiségi 
programmal dolgozunk. Az  együttműködéseket, közös munka16 
segítségével erősítjük egyébként nem szívesen járnának be az 
iskolába. Hiszen korábban csak akkor hívták be őket az iskolába, 
ha probléma volt a gyerekükkel. Napjainkban már gyakrabban 
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kopognak az igazgató ajtaján: ha segítségre van szükségük, vagy 
nevelési problémájuk akad. Az intézmény pszichológusa, fejlesz-
tő pedagógusa a rendelkezésükre áll. A településekre kihelye-
zett családi napokon is – húsvétváró, karácsonyváró – ajándék-
készítés közben elbeszélgetnek a szakemberekkel, tájékozódnak 
gyerekükről, ill. tanácsokat kapnak a gyermeknevelésben. 
 2015 óta beás animátorunk munkáját Dr. Orsós Anna a PTE 
BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék vezetője és 
Baloghné Fenyvesi Piroska a Gyermekjóléti Szolgálat Területi ve-
zetője segíti. A családlátogatást folyamatosan és szükségszerű-
en végezzük. A beás animátor egy-egy családlátogatás alkalmá-
val találkozik a beás szülőkkel. A családlátogatások rendszeresen 
illetve alkalomszerűen zajlanak.
 A beás animátor folyamatosan végzi segítő munkáját és részt 
vett a Család-iskola átmenet szakmai műhely foglalkozásán, ahol 
a térség pedagógusai számára a nemzetiségi törvény és a keret-
tanterv összefüggéseiről tartott interaktív előadást. 
 Iskolánk megszervezte a Szigetvári Tankerület intézményei és 
a Gandhi Gimnázium két nevelője számára a cigány/roma nem-
zetiségi népismeret kerettantervre épülő szakmai műhelyét, 
melyen 1.-12. évfolyamra a népismereti tanmenetek összeállí-
tásában nyújtottunk a beás animátorokkal közösen segítséget. 
 A beás tábor, beás kirándulás, családi nap és a „multikulti” 
program szervezése évente megtörténik.
 2010 óta a PTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudomá-
nyi Intézet Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék17 gyakorló 
helyeként működünk a TÁMOP -3.3.3.-08/1-2009-0014 Inklu-
zív iskolai modell az egyetemi partneriskolai rendszerben című 
pályázat keretében. A PTE BTK Romológia Tanszék gyakorló is-
kolai modelljének kidolgozásával egyéni és csoportos tanítási 
gyakorlatot végző romológia szakos hallgatók mentorálására, 
fogadására is lehetőség van. Az érdeklődő hallgatók terepgya-
korlatra jönnek iskolánkba, ahol a hátrányos helyzetű és/vagy 
cigány tanulók együttnevelése modellértékűen valósul meg. Így 
a hallgatóknak lehetőségük nyílik szakmai együttműködésre és 
kommunikációra tanulókkal, szülőkkel, iskolai közösségekkel, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Miután 
elkészítjük a hallgató és a mentortanár  professziógramját, fel-
vázoljuk a hallgató és a mentor tevékenységét illetve az ezzel 
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kapcsolatos teendőket, kijelöljük a fejlesztendő kompetencia-
területeket. A Repertoár gyűjteményből megismerhetik többek 
között a hallgatók számára több éve elkészített és folyamatosan 
bővített  inkluzív iskolai modellt, az egyéni képességekhez iga-
zodó adaptív tanulásszervezést (kooperatív struktúrák, a tevé-
kenységközpontú pedagógia alkalmazását ).
 Ez segíti a résztvevő hallgatókat abban, hogy érzékenyek le-
gyenek a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből fakadó 
nehézségekre, és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek ezek peda-
gógiai megoldásaira. 2011 óta Dél-Dunántúli Regionális Pedagó-
gusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont partnerintézményeként 
a Pécsi Egyetem és a Kaposvári Egyetem tanárjelöltjei számára 
biztosítjuk a tanárképzéshez kapcsolódó csoportos (tanítási) és 
féléves egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat lebonyolításához 
gyakorlati ismeretek megszerzését. 2014-től a TÁMOP-4.1.2.B 
2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést Segítő Hálózatok Továbbfej-
lesztése a Dél-Dunántúl Régióban pályázat K/2 alprogram kereté-
ben kompetencia alapú képzési és  gyakorlati modellt dolgoztunk 
ki, és alkalmaztuk az erre épülő kompetencia alapú pedagógus-
képzést. A pedagógusképzéshez (kurzusokhoz kapcsolódó intéz-
ménylátogatás, hospitálás, műhelyfoglalkozás, szakmai kommu-
nikáció, csoportos szakmai gyakorlat), valamint az egyéni össze-
függő gyakorlathoz kapcsolódó már korábban elkészült intézmé-
nyi repertoárt is továbbfejlesztettük, és leírtuk. Mindezt biztosítjuk 
a fenntartási idő alatt is. 2015 márciusától a Türr István Kutató és 
Képző Intézet felkérésére a 27 tagú módszertani gyakorlóintézmé-
nyi hálózat tagjaként iskolánk a térségben működő felsőoktatási 
intézmény – a Kaposvári Egyetem – hallgatói számára is nyújt a 
kiemelt figyelmet igénylő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók in-
tegrálására, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanu-
lók nevelésére, oktatására való felkészülési lehetőséget. 2015-től 
intézményünk elnyerte a KLIK Mentoráló Intézménye címet és 
második éve a PTE partnerintézménye címet is. 2015-ben az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása c. kiemelt projekt-
jében 3 pedagógusunk vett részt. A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
„A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalom-
hordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei” című 
pályázatban a  forgalomban lévő magyar irodalom tankönyvek 
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és munkafüzetek (5.-8. évfolyam) vizsgálatát végeztük el,  milyen 
módokon, milyen vizuális és tartalmi elemeken keresztül történik 
a cigány/roma kultúra bemutatása. Ennek a munkának a 2. sza-
kasza ebben az évben folytatódik. 2015/16-os tanévtől szakmai 
együttműködést hoztunk létre a Gandhi Gimnázium és Kollégium 
tantestületével. A szakmai műhelyek során  multidiszciplináris 
teamekben dolgozunk.
 
Az intézmény továbbtanulási és lemorzsolódási mutatói
 
Az iskola minden évben részt vett az országos kompetenciamé-
résen. A legutóbbi öt tanévben közzétett eredmények alapján 
az országos átlaghoz és a hasonló településformák országos át-
lagához képest javultak az eredmények. Csökkenő tendenciát 
mutat azoknak a tanulóknak az aránya, akik az önálló tanulás-
hoz szükséges alapkompetenciákkal nem rendelkeznek. Az isko-
la eredményei az abszolút skálán az eddigi években és minden 
kompetenciaterületen szignifikánsan nem változnak.Az iskola 
eredményei 6. évfolyam esetén 2011-ben matematikából, 2013-
ban és 2015-ben szövegértésből az azonos településforma (kis 
község) értékeit meghaladták. A 8. évfolyam 2011-ben, 2014-
ben szövegértésből az azonos településforma (kis község) érté-
keit meghaladták. A legjobb eredményt a 2017. évi mérés során 
érték el. A 6. osztály szövegértésből, a 8. osztály matematikából 
és szövegértésből is túlteljesítette a kistérségi átlagot. Évről évre 
emelkedik az érettségit adó középiskolai felvételi eredmény a 
HH és HHH-s tanulók körében. Annak ellenére, hogy a kompe-
tenciamérés eredményei nem minden esetben érik el az orszá-
gos átlagot, tanulóink lemorzsolódása jelentősen javult. 

2. táblázat. Lemorzsolódási adatok 2011-2017

tanév évismétlők adatai

2011/2012 4 fő

2012/2013 5 fő

2013/2014 3 fő

2014/2015 2 fő

2015/2016 3 fő (2 fő betegség miatt)

2016/2017 1 fő
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Továbbtanulási adatok és nyomon követés

Azok a szellemi mozgatórugók, amelyek a gyerekek és a csalá-
dok által képviselt értékekre, hagyományokra és képességekre 
építenek, a gyerekek komplex támogatását segítik elő, ezáltal 
befogadják, elfogadják őket a családi kultúrából hozott tudás-
anyaggal együtt.A nevelés-oktatás eredményességét igazolja a 
hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó középiskolában való 
magas továbbtanulási aránya, valamint az érettségizett hátrá-
nyos helyzetű tanulók egyetemi, főiskolai képzésben megszer-
zett diplomáinak száma is.
 A HH-s és HHH-s gyerekek többsége cigány/roma családokból 
kerül ki. Az adatok alapján 10 év alatt 156 fő (46 %) HH és HHH 
tanuló jelentkezett érettségit adó középiskolába. Közülük 37 fő (65 
%) szerzett érettségit a 2013/2014. tanévig. Közülük 10 fő (27 % ) 
szerzett diplomát. Jelenleg még 17 fő tanul érettségit adó középis-
kolában. Ezek az adatok előrevetítik, hogy az iskola a multikulturális 
környezet és az inklúzió kialakítására tett 20 éves pedagógiai mun-
kája, az általános mechanizmusok, a közösség rezilienciája irányába 
hatottak. (Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola, 2018)
 Az identitásváltozást késleltette, sőt az identitás az iskolai 
sikerélmények hatására erősödött. Az iskola több mint 20 éves 
eredményeit figyelembe véve, az inkluzív társadalmi és iskolai 
környezet erőteljesen tud hatni a sikeres iskoláztatásra. Ezt bizo-
nyítja a továbbtanulási adatok nyomon követése is.

1. diagram. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók aránya 2008-
2018 (Forrás: Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola, évenkénti igazgatói 

beszámolója 2008-2018)
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2. diagram. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók továbbta-
nulási aránya az érettségit adó középiskolákban (Forrás: A Konrád Ignác 

Általános Iskola évenkénti igazgatói beszámolója)

3. táblázat. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók érettségit 
szerzett adatai (Forrás: A Konrád Ignác Általános Iskola évenkénti igazga-

tói beszámolója)

Érettségit szerzett

2008/2009 8. o. 28,57%

2009/2010 8. A. 21,43%

2009/2010 8. B. 60,00%

2010/2011 8. o. 42,86%

2011/2012 8. A 55,56%

2011/2012 8. B 42,86%

2012/2013 8. A 17,65%

2012/2013 8. B 21,43%

2013/2014 8. o. 40,00%
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3. diagram. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók érettségit 
szerzett adatai (Forrás: A Konrád Ignác Általános Iskolai évenkénti igazga-

tói beszámolója)

12. táblázat. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók diplomát 
szerzők adatai (Forrás: Az iskola évenkénti igazgatói beszámolója)

A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók diplomát szerzők adatai 

2008/2009 8. o. 4,76%

2009/2010 8. A. 7,14%

2009/2010 8. B. 20,00%

2010/2011 8. o. 14,29%

2011/2012 8. A 0,00%

2011/2012 8. B 21,43%

2012/2013 8. A 5,88%

2012/2013 8. B 7,14%

2013/2014 8. o. 10,00%

4. diagram. A hátrányos és  halmozottan hátrányos tanulók diplomát 
szerzők adatai (Forrás: Az iskola évenkénti igazgatói beszámolója)
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A Kétújfaluban végzett komplex vizsgálat során a 100 megkérde-
zett falubeli esetében a beás vagy beás és magyar identitású em-
berek iskolai végzettsége alacsonyabb, mint a magyar vagy egyéb 
nemzetiségű falubelieké, és köztük is azok bírnak a legalacso-
nyabb végzettségekkel , akik éltek egykor telepen. A telepi életre 
vonatkozó későbbiekben tárgyalt adatoknál látható, hogy a tele-
pen egykor élt emberek többnyire gyermekként éltek a telepen, 
így iskolai életpályájuk kezdetén már hátrányból indultak társaik-
hoz képest. Gyermekeik, unokáik bár többnyire hátrányos helyze-
tűek, iskoláztatási lehetőségeik más perspektívákat jeleznek. 
 A „szociális deficit” elmélet a Kétújfalui iskola vezetősé-
gének szellemiségétől is távol állt, amikor tudatosság nélkül 
ugyan, de az 1990-es évek végétől nevelési, oktatási elképzelé-
seiket olyan értékek figyelembevételével határoztuk meg, mint: 
kultúraazonos pedagógia− konstruktivista pedagógia− inklúzió− 
integráció− esélyegyenlőség− multikulturalizmus.
 Az iskola által megalkotott helyi modell-értékű programok, 
tantervek lényegében meghatározták a pedagógusok nézete-
it, a problémák kezelési lehetőségeit illetve az intézmény be-
fogadó attitűdjét. Az intézmény vezetősége fontosnak találta, 
hogy a pedagógusok minél színesebb módszertani repertoárral 
rendelkezzenek, ezért évről-évre különböző továbbképzéseken 
vettek részt. Az iskolában a frontális oktatást egyre jobban hát-
térbe szorította a differenciálás és a kooperatív tanítás mód-
szertan, amelynek domináns használata azóta az intézmény 
egy specializációjává vált. A kooperatív módszer elősegítheti az 
előítéletek leküzdését, a gyerekek egymás iránti sztereotípiái-
nak csökkentését, a multikulturalizmus elfogadását, amelyet a 
cigány népismereti illetve a beás nyelvi órákba is hatékonyan 
tudtak alkalmazni
 A kétújfalui iskola feladatának tartja a beás gyerekek identi-
tástudatának kialakítását, megerősítését, s ehhez fontos eszköz-
nek tartja a nyelvoktatást, mely nyelvtanár hiányában jelenleg 
nem megoldott.
 A beás ifjúság iskolai végzettsége az iskola befogadó peda-
gógiájának eredményeként a Szigetvári járás hasonló helyzetű 
iskoláinál magasabb. A cigány középréteg illetve a cigány értel-
miség kinevelése közös érdek. Az iskolának nagy szerepe van 
abban, hogy ki tudnak-e törn, kiemelkedni  cigány gyermekek 
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tömegei a mélyszegénységből, lesz-e jól képzett, erős, öntuda-
tos cigány/roma középréteg. 

Akácligettől az egyetemig

A helyi iskola bemutatása után következzen egy valamikori tanít-
vány életútjának bemutatása. Fenyvesi Piroska szülei az Akácli-
getben éltek gyermekük születéséig. Szülei, tanárai egyengették 
pályafutását. Diplomáját megszerezve sem fordult el közösségé-
től, annak továbbra is tevékeny tagja. Kitartása, ereje és ember-
sége példaként áll mindannyiunk előtt. 

 „Gyermekeimet mindig arra neveltem, hogy nem kell 
szégyellni cigányságunkat, sőt legyenek rá büszkék, hogy 
cigányként tudnak értékes és hasznos, jó emberek, lenni. 
Cigány az, aki akként viselkedik.„ 

részlet Balogné Fenyvesi Piroska interjújából.

Élettörténet: Balogné Fenyvesi Piroska

„1973. július 25-én születtem Szigetváron. Édesanyám, 
Orsós Piroska Anna 67 éves nyugdíjas. Édesapám Fenyve-
si János, 68 éves szintén nyugdíjas. Egy fiútestvérem van, 
János, 43 éves, pék, a szakmájában dolgozik, két gyerme-
kével és párjával itt élnek a faluban.
 Szüleim 1972-ig az Akácligetben éltek. Születésem 
után 6 éves koromig Gyöngyösmellék községben laktunk 
szüleimmel és testvéremmel egy két szoba, konyhás kis 
házban. Szüleim mindketten fizikai munkát végeztek, 
édesapám a Pécsi DÉLVIÉP vállalatnál kubikus volt rok-
kantsági nyugdíjba vonulásáig, édesanyám a szigetvári 
Konzervgyárban dolgozott betanított segédmunkásként 
(születésem előtt), majd a későbbiekben (5 éves korom-
tól) a Pécsi Baromfifeldolgozó Vállalatnál zsigerelőként. 
Ő is viszonylag korán rokkant nyugdíjas lett. A Kétújfalui 
Óvodába 3-6 éves koromig jártam, 5 évesen már a testvé-
remet kísértem. Az általános iskola első osztályát szintén 
Kétújfaluban, már Kétújfalui lakosként kezdtem meg az új 
családi házunkból. Szüleim 1980-ban fejezték be az épít-
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kezést. Az általános iskolai évek különleges jelentőséggel 
bírtak számomra, úgy érzem, az ott szerzett tapasztalatok 
nagymértékben meghatározták életem alakulását – ezt 
felnőttként sikerült felismernem és belátnom. Tanulmá-
nyi eredményemet illetően, az általános iskolában soha-
sem voltam kitűnő tanuló, de mindig a jók között voltam. 
Középiskolai tanulmányaimat a Zrínyi Miklós Gimnázium-
ban végeztem, 1992-ben sikeres érettségi vizsgát tettem. 
Ezt követően Pedagógiai Asszisztens végzettséget szerez-
tem, jeles tanulmányi eredménnyel, melynek köszönhe-
tően bekerültem első munkahelyemre a Magyarmecskei 
Általános Iskolába, ahol napközis nevelő voltam egy évig. 
Időközben házasságot kötöttem és családot alapítottam, 
1995-ben megszületett első gyermekem, Gergő.1997-
ben Zádor településre költöztünk. 1998-ban, egy vala-
mikori általános iskolai kedves tanárom megkeresésé-
re kezdtem el dolgozni a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál családgondozói munkakörben. Emellett ok-
tóbertől a Zádor Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke lettem. 2000-ben visszaköltöztünk Kétújfaluba. 
Zádor községbe visszajártam az elnöki tisztségem viselé-
se miatt további két évig. Időközben, 2001-ben megszü-
letett második gyermekem, Máté. Miután első életévét 
betöltötte elváltam, és az óta egyedül nevelem fiaimat. 
Válásomat követően, gyes után visszamentem dolgozni. 
2005-től folyamatosan másodállást vállaltam 2011-ig, kü-
lönböző hazai és uniós pályázatok szakmai megvalósítá-
sában tevékenykedtem mentorként, projektvezetőként, 
családkísérőként. 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán If-
júságsegítő szakon felsőfokú szakképesítést szereztem, 
jeles tanulmányi eredménnyel. Majd 2013-ban a Nyugat 
Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának ki-
helyezett tagozatán Pécsett, Szociálpedagógus diplomát 
kaptam kitűnő minősítéssel. Lovári nyelvből emelt szintű 
érettségit tettem 96% -os eredménnyel. 2014-től a Két-
újfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok. 
2017. július 01-től a Házi Segítségnyújtást és Szociális Ét-
keztetést Biztosító Alapintézmény vezetője lettem a Csa-
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lád-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő-munkatárs 
munkakörének betöltése mellett. 2018 szeptemberében 
vezető – mesterképzésre nyújtottam be a jelentkezése-
met a Semmelweis Egyetemre.

Szüleim: 
Ha ők nem lennének, én sem lennék. 
Ha ők nem álltak volna mellettem az élet minden terü-
letén, teljes lényükkel, odaadásukkal, gondoskodásukkal, 
példamutatásukkal, akkor én most valószínű nem írnám 
e sorokat. Amit tőlük kaptam, az nem más, mint az élet, 
az érték, a norma, az esély, a lehetőség. 

Általános Iskola: 
E kifejezés hallatán, évtizedek múltán is szép emlékek 
jutnak eszembe. Kedves, szeretett alsó tagozatos taní-
tó nénim Marika néni, napközis tanárom Évi néni, nekik 
köszönhetően szerettem meg a tanulást. Amikor rájuk 
emlékezem, nem az jut eszembe mit tanítottak, hanem 
az, hogy, milyenek voltak. Odaadóak, megértőek, figyel-
mesek, lelkesek. Úgy tanítottak, hogy közben azt éreztem 
fontos vagyok. Szerettem őket, a személyiségük a lelke-
met érintette és ma már tudom, ennek az érzésnek kö-
szönhető a tanuláshoz való pozitív hozzáállásom.  

Munkásságom: 
1998-óta egy olyan szolgálatnál dolgozom, ahol nap, 
mint nap emberekkel találkozom, gondjaik, problémáik 
megoldásán, enyhítésén fáradozom. A kilenc község la-
kói bizalommal fordulnak hozzám, mert az évek során 
sikerült bebizonyítanom, hogy megbízhatnak bennem. 
2004. Október 01.-től 2005. október 31.-ig a Magyar Ipar-
szövetség Oktatási Központ Alapítvány alkalmazásában 
szociális munkásként, mentori minősítésben dolgoztam, 
a többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok 
munka-erőpiaci (re) integrációja elnevezésű programban. 
Munkahely teremtés illetve az iskolából kikerült fiatalok 
képzésbe juttatása volt a cél. A programot az előírtnál 
túlteljesítettük, segítségemmel több család számára biz-
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tos munkát sikerült találni. Mindezt az ismeretségeknek, 
kapcsolatoknak és az információáramlásnak köszönhető-
en értem el.
 A HEFOP-2.3.1-05/1.-2005.-10-0066/2.0 „Közösen Két-
újfalu és térsége felzárkózásáért” című program vezetője 
voltam, melynek megvalósítási ideje 2006. augusztus 01.-
2008. május 31. között zajlott. A projekt célja a térség-
ben 21 fő tartós munkanélküli alternatív képzése és fog-
lalkoztatás volt. Eredményként szakmunkásvizsgát tettek 
és bizonyítványt kaptak a hallgatók, emellett 12 hónapig 
rendszeres munkabérrel, rendelkeztek.
 A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0022 számú „Első lépés” 
Dél-Baranyában Nagydobszától Csányoszróig projekt ke-
retében esetmenedzserként tevékenykedtem. A prog-
ram célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, 
munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvite-
lének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integráció-
jának javítása volt.
 A TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0020 Boldogulj helyben! 
projekt szociális segítő munkatársa voltam 2012. 08.01- 
2013.08.31-ig. 
 A közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők in-
tegrációjáért fejlesztési program átfogó céljai a szegény-
ség mélyülésének, terjedésének és újratermelődésének 
mérséklése, a társadalmi hátrányok következményeinek 
csökkentése és a mélyszegénységben élők társadalmi in-
tegrációja volt.
 1998. októberétől- 2004 februárjáig Zádor község Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke voltam. Kép-
viselő társaimmal együtt egy 406 fős település kisebbsé-
gének érdekeit szolgáltuk. A szervezet hivatalos ügyeit 
egyedül végeztem: költségvetés, jegyzőkönyv, adminiszt-
ráció elkészítése. Adományozási, kulturális, sport rendez-
vények lebonyolítása érdekében rendszeresen pályázatot 
írtam, sok esetben nyertünk is.
 Eredményes és hasznos munkát végeztünk társadalmi 
megbízatásban. 
 Jelenleg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke va-
gyok lakóhelyemen, Kétújfaluban.
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 Munkámat mindig lelkiismerettel, tisztelettel és szere-
tettel végeztem. A munkám egyben a hivatásom, a máso-
kon való önzetlen segítségnyújtás soha nem okozott ne-
hézséget, fáradtságot számomra. Úgy érzem erre szület-
tem. 20 éve vagyok a gyermekvédelem területén, ebből 
17 év aktív, napi munkavégzés. 

Család: 
Számomra szent dolog. A szüleim és a gyermekeim jelen-
tik számomra a család fogalmát. 22 éve hagytam el a szü-
lői házat, de azóta egyetlen napot nem hagytam ki a szü-
leimmel való kapcsolattartásból. Tisztelem, becsülöm és 
szeretem őket. Örök hálával tartozom nekik mindenért, 
amit értem majd a későbbikben gyermekeimért tettek. 
Általuk vagyok az, ami.
 Gyermekit egyedül nevelő szülő vagyok 16 éve, elvál-
tam, ám gyermekeim édesapja szerves része életünknek. 
Baráti kapcsolatban maradtunk, a gyerekek életében, 
fejlődésében, mindennapjaikban jelen van. Mindenben 
támogat és segít.
 Minden erőmmel és akaratommal azon fáradoztam 
eddigi életemben, hogy gyermekeimnek megteremtsem 
azokat a körülményeket és feltételeket, melyek egy bé-
kés, kiegyensúlyozott családi élethez szükségesek. Ezért a 
sok tanulás – sohasem a karrierépítés és a hatalomvágy 
vezérelt a minél magasabb iskolai végzettségek megszer-
zésekor. Egyetlen ok: a munkahely fenntartása, anyagi 
biztonság megteremtése, melyben nevelhetem gyerme-
keimet. 
 Igyekeztem mindig a jóra, helyesre tanítani, nevelni 
őket. A tisztesség, a becsület, a felelősségteljes gondol-
kodás és viselkedés, a munka, feladat iránti elköteleződés 
mind-mind fontos értékek számomra. Ezeket az értékeket 
igyekszem közvetíteni feléjük illetve átadni számukra. 

Származás: 
Cigánynak születtem, beás cigány vagyok. Sohasem ta-
gadtam, büszkén vállaltam és vállalom. Ha azt tenném, 
szüleimet tagadnám meg, aminek még a gondolata is 
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megrémít. Születésemtől fogva beás nyelven is beszéltek 
hozzám a szüleim, így természetesen értem a nyelvet és 
beszélem is. Gyermekeim szintén értik és beszélik is nyel-
vünket, egyrészt a nagyszülők, szülők révén, valamint az 
általános iskolában mindketten tanulták is a nyelvet. 
 Származásom miatt soha nem éreztem megkülönböz-
tetést, más bánásmódot a többségi társadalom részéről. 
Gyermekkoromban együtt játszottunk a magyar gyere-
kekkel. Egy tányérból ettünk, egy pohárból ittunk. Soha 
nem került szóba a másság, elfogadott és természetes 
volt a köztünk lévő kapcsolat, barátság. 
 Felnőttként azt vallom, cigány az, aki cigányként visel-
kedik. Gyermekeimet mindig arra neveltem, hogy nem 
kell szégyellni cigányságunkat, sőt legyenek rá büszkék, 
hogy cigányként tudnak értékes és hasznos, jó emberek, 
lenni. Cigány az, aki akként viselkedik.”  
 

Összegzés

Az iskolák sokfélék: tárgyi és személyi feltételek, tanulók szo-
ciokulturális háttere a megoldandó problémák megjelenése és 
még sok minden más szempontból is. Az oktatás szociális célja 
tekintetében nem különböznek: mindenütt arra törekszenek, 
hogy az iskola az individuális módszerek alkalmazásával járuljon 
hozzá a különbségek, a ”szakadékok” csökkentéséhez a tanulók 
között.
 Az integrált nevelés-oktatás eredménye megvalósulásához 
nélkülözhetetlen az attitűdváltás, a vezetői és nevelőtestületi 
elkötelezettség. Kulcskérdésként fogalmazódik meg, hogy meg 
kell találni azokat az embereket, akik vezethetik az integrált ne-
veléshez-oktatáshoz szükséges innovációt, és képesek kidolgoz-
ni azokat a feltételeket, amelyek között fejlődhet az együttmű-
ködés. A folyamatos motiváltságot és fejlesztést serkenti, ha a 
legjobb gyakorlatok alkalmazása támogatást kap. Fontos szere-
pe van a helyben működő integráló iskolának a település társa-
dalmi életében, a szülők és az iskola közötti kapcsolat alakulásá-
ban, az együttnevelésről alkotott vélemények formálásában, az 
attitűdök alakulásában és más folyamatokban. 
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 Sikerességét a jövőben az dönti el, hogy mennyire képes a 
magyar iskolarendszer rugalmasan és hatékonyan reagálni az 
együttnevelés kihívásaira. Fontos, hogy milyen mértékben való-
sulnak meg az inklúzió elterjedésének feltételei. Arra kell töre-
kedni, hogy egyensúlyban legyen egy helyi kezdeményezésekre 
épülő innovácó és az átfogó országos program. 
 A kultúra, a hagyományok és a nyelv ápolásának lehetősé-
gei a közoktatás keretei között ugyan az elmúlt években meg-
határozásra, szabályozásra kerültek, de a gyakorlatban történő 
megszervezésük folyamatosan, s napjainkban különösképpen 
akadályokba ütközik. Elmondható, hogy a beás nyelvoktatás 
esetében hiányoznak a személyi és tárgyi feltételek, a tan-
könyvek, tananyagok, tantervek és a nyelvtanárképzés is még 
csak napjainkban van kialakulóban. Azonban voltak és vannak 
olyan intézmények, akik vállalták és fontosnak tartották a ci-
gány/roma népismeret és valamely nyelv bevezetését az okta-
tási nevelési gyakorlatukba. Ezen intézmények közé tartozik a 
Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola is, amelynek oktatási, 
módszertani sikeressége több tényező mentén alakult ki az el-
múlt évek alatt. Egyrészt a kistérségi sajátosságok, az iskolába 
járó gyerekek egyéni jellemzőinek, problémáinak tudatosítása, 
s az ezekre való reagálás a különböző programokon, a pedagó-
gusok számára fontos feladat. Azok a szellemi mozgatórugók, 
amelyek a gyerekek és a családok által képviselt értékekre, ha-
gyományokra és képességekre építenek, a gyerekek komplex 
támogatását segítik elő, ezáltal befogadják, elfogadják az általa 
„hozott” tudásanyaggal együtt. Az inkluzív nevelés megvaló-
sításához nemcsak egyfajta pedagógiai szellemiségre, hanem 
személyi és eszközbeli ellátottságra és kapcsolati tőkére, folya-
matos szakmai támogatásra is szükség van, amelyet az iskola 
az elmúlt évek alatt kialakított és megszilárdított. A multikul-
turalizmus, a tanulók heterogenitására való érzékenység és a 
sokszínűség értékként való definiálása is megteremtették az 
alapját a cigány kisebbségi kultúra és nyelv ápolására való tö-
rekvéseknek. Intézményünk inkluzív iskolává válása egy lehető-
ség. Lehetőség arra, hogy a sokszínű és heterogén problémák 
között élő gyerekek, szülők, nevelők között jó kapcsolat alakul-
jon ki, túl a pedagógiai vonatkozásokon. Továbbra is feladatunk 
megtalálni, hogy milyen stratégiát dolgozzunk ki még annak 
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érdekében, hogy jobban, hatékonyabban működhessen közre 
iskolánk a többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek nevelésé-
ben, kitörési lehetőséget biztosítva számukra a cigány középré-
teg kialakulását segítve. 
 
Felnő egy nemzedék, mely elfogadóvá válik…

Jegyzetek

1   A Magyarországon élő cigány népesség tagjaira vonatkozó-
an a cigány, roma elnevezéseket szinonimaként használom. 

2  1996 óta igazgató Kovácsevicsné Tóth Marianna
3  Az iskola nyitott volt a külső segítség keresésére, kérésére, 

amelynek során olyan szakemberek szakmai és emberi tá-
mogatására tettek szert, mint Kőpatakiné Mészáros Mária, 
Nahalka István, Dr. Trencsényi László és Dr. Loránd Ferenc, 
Dr. Forray R Katalin, Dr. Orsós Anna, Dr. Varga Aranka, Dr. 
Arató Ferenc.

4  Rugalmas tanrenddel és az egyéni képességekhez igazodó 
több szintű feladatlap rendszerrel dolgozunk 1998 óta az 
1-3. évfolyamon.

5  A 45 perces órák helyett tantárgyi blokkokban dolgozunk. 
Ugyancsak 1998 óta napjainkban is szöveges értékelést al-
kalmazunk 4. osztály félévéig. 

6  Ennek érdekében a tantestület megismerkedett az IPR-rel, 
a törvényi szabályozásokkal. Nevelőink közül 5 fő részt vett 
IPR tréneri/mentori képzésen. Helyzetelemzést készített 
az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján, 
majd célrendszert fogalmazott meg a helyi sajátosságok fi-
gyelembevételével. Kiválasztotta a tanítást-tanulást segítő 
eszközrendszer megfelelő elemeit, hatékonyabb óraveze-
tésre törekedtünk. A differenciált óravezetés mellet a több-
ször elvégzett pedagógusképzésen elsajátított kooperatív 
technikákat az órák 50 -70 % - ában alkalmazzuk. 

7  A Kalendárium komplex művészeti tantárgy segítségével az 
1-3. osztályban. Címe „Kalendárium”. Dr. Trencsényi László 
dolgozta ki, aki a KOMP-csoport tagjaként tevékenykedett.

8  A tantárgyak integrált követelményeit elsajátítják 3. év vé-
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gére. A manuális tevékenységeknél törekszünk a természe-
tes anyagok használatára.

9  Ez a komplex tantárgy 4-6. osztályban Művészetek építő-
kockái , 7-8. évfolyamon a Művészetek építőkövei címen 
folytatódik.

10  Angol majd a német tantárgyorientált oktatást vezettünk 
be 1. osztálytól. választhatnak a tanulók.

11  Vezetésével összegyűjtöttük a környék beás hagyományait, 
az RNÖ közreműködésével. A beás népszokásokat, hagyo-
mányokat, dalokat, meséket felvételeken mutatjuk be a ta-
nulóknak népismereti órákon is. Ugyancsak a team felada-
ta intézményünk akkreditált Kalendárium I,- II. 2x30 órás 
pedagógus továbbképzési modellértékű programunk akk-
reditációjának gondozása. A 2x30 órás pedagógus tovább-
képzés: Kalendárium az óvodában, iskolában I.-Komplex 
környezeti nevelésre épülő óvodai programhoz és komplex 
művészeti nevelésre épülő alsó tagozatos Kalendáriumhoz 
kapcsolódó továbbképzés: Kalendárium az óvodában, isko-
lában II. A kalendárium típusú fejlesztési programok gazda-
gítása a cigány/roma (elsősorban beás) kulturális örökség 
értékeivel.

12  A „Tanulni jó” memóriatechnikák elsajátítását segítő tanu-
lás módszertani program alkalmazásával is biztosítjuk az 
egyéni tanulási útvonal kialakulását. 80 fő tanuló végezte 
már el 3 év alatt ezt a kurzust.

13  2007. Mesék az Akácligetből beás – magyar mesegyűjte-
mény Kétújfalu és térségéből; 2008. Mesék az akácligetből 
többszintű foglalkoztató füzet (nagycsoportos óvodások és 
1-3.o. számára); 2011. Szöveggyűjtemény a kalendárium 
típusú multikulturális (paraszti kultúra, cigány és sváb ha-
gyományok) neveléséhez és oktatáshoz óvoda és alsó ta-
gozatosok számára; 2010. Repertoár gyűjtemény egyetemi 
hallgatók számára; Professziogram (hallgatók kulcskompe-
tenciáinak fejlesztésére)

14  Országos versenyek: 2010-ben és 2011-ben intézményünk 
enyhe értelmi fogyatékos tanulói megyei első helyezett-
ként képviselték Baranya megyét az Országos Komplex Ta-
nulmányi Versenyen: 10. helyezést érték el. Így elnyertük a 
megyei forduló rendezésének a jogát. 2012-ben a Szépírási 
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Verseny országos döntőjében vett részt tanulónk. 2014-ben 
az Országos Kazinczy - versenyre bejutott. iskolánk 8. osztá-
lyos tanulója 

  2016-ban az Országos történelem versenyen 5. osztályos 
tanulóink az 5. és a 7. helyezést érték el.

  2018-ben az Országos népismereti versenyt mindkét kor-
csoportban megnyertük. 2018-ban bejutott csapatunk az 
Országos csecsemőgondozó versenyre is. A sportverse-
nyeken az atlétikai számokban és Góliát-kupa keretében 
megrendezésre kerülő futballversenyen és atlétikai verse-
nyen is az országos döntőbe jutottak tanulóink. A megyei 
versenyeken 1-10, helyezést érnek el a továbbjutók: Simo-
nyi Helyesírási verseny: 7., 9. helyezés. Történelem egyéni 
5. helyezés. Temesi Mihály Helyesírási verseny 5. helyezés 
Zrínyi Matematika versenyen az első húszban szerepelnek 
tanítványaink.

15  Az utóbbi öt tanév legfontosabb pályázatai: TÁMOP 3.1.4. 
Kompetencia alapú oktatás – egyenlő hozzáférés –  inno-
vatív intézményekben”; TÁMOP 3.3.3. Integrációs közok-
tatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai 
szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támo-
gatása; TÁMOP 3.1.7. Referencia intézmények országos há-
lózatának kialakítása és felkészítése; TÁMOP 3.3.8. „Együtt 
egymásért!” gyakorlóiskolai modell kidolgozása.

16  A nyolc település beás hagyományait gyűjtötték össze 
2003-ban nevelőink és Cigány Kisebbségi Önkormányzatok 
tagjai közreműködésével. Dalokat, meséket, élettörténete-
ket mondanak el egy-egy generáció képviselői, melyeket 
videón és hangszalagon rögzítettünk. Kerekasztal-beszélge-
tés folyamán összeállítottunk egy listát a szülőkkel, melyen 
a születéstől a halálig történő események szerepelnek. Az 
ezekkel kapcsolatos beás népszokásokat és hagyományokat 
elevenítik fel a felvételeken.

17  Javaslatára a PTE BTK Romológia tanszéke felkért bennün-
ket, hogy általuk készített Digitális tankönyv 11. fejezetében 
iskolánk inkluzív jó gyakorlatait bemutassuk.
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Mellékletek

Az Akácliget a térképen
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Forrás: http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=1964902.
6735196768%2C5772483.304809167%2C1979578.5829504307%

2C5778970.897584871
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Mellékletek

Az Akácliget Palkó János naiv festő képein

A fotókat a festményekről Kovácsevicsné Tóth Marianna készítette a festő 
hozzájárulásásval
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A fotókat a festményekről Kovácsevicsné Tóth Marianna készítette 
a festő hozzájárulásával

Terepmunkán hallgatókkal

A fotót Orsós Anna készítette.
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Közös szelfi egy interjúalanyunkkal Orsós Kálmánnal

A fotót Gergye Eszter készítette

Fenyvesiéknél a terepmunkások

A fotót Orsós Anna készítette
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Az Akácliget napjainkban

A fotót Orsós Anna készítette


