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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ SZERKESZTÔI ELÔSZÓ

A hátrányos helyzetû roma/cigány gyerekek tanulói pályafutásának elôsegítése óriási ki-
hívás elé állítja az iskolarendszert. Miközben a probléma magja makroszintû és szorosan
összefügg a rendszerváltás utáni magyar társadalom polarizálódásával, a választ – vélik
sokan – a tanteremben kell megtalálni. Vagy mégsem? A szakemberek általános vélemé-
nye, hogy a roma/cigány tanulók esetében (is) elsôdleges fontosságú a kibocsátó család
és a pedagógus közötti bizalom. A tanulás legfontosabb közege ugyanis a biztonság,
amely aligha jöhet létre, ha a pedagógus és a szülô kölcsönösen tart egymástól. Annak,
hogy a roma/cigány gyerekek jelentôsrésze nem jár óvodába, , a bizalmatlanság az egyik
legfontosabb oka – hívja fel a figyelmet Rákó Erzsébet, tematikus számunk nyitó írásá-
ban. Rákó egyben szociálpedagógiai megoldást is kínál egy sikeresnek bizonyult prog-
ram bemutatásával. A program elemei közül itt csak az „olvasókört” emelnénk ki, ahol
iskolázatlan roma/cigány édesanyák tanulják meg, miként lehet „könyvbôl” mesélni gye-
rekeiknek. Az eredmény nem csak az, hogy a könyv megjelenik a gyermekek otthoni kör-
nyezetében, feloldva ezzel a könyvekkel dolgozó oktatási környezet és a könyvnélküli
otthon elemi feszültségét. Legalább annyira fontos, hogy – mint minden sikeres pedagó-
giai program – a szülôket is motiválja. Korábbi kutatások bizonyították, hogy az olvasó-
körbe járó szülôk nagyobb eséllyel lépnek be a felnôttoktatás világába. 

Második írásunk éppen egy roma/cigány felnôttoktatási program tapasztalatait mutat-
ja be Borsodból. A szerzôk felmérése megerôsíti azt a korábbi tapasztalatot, hogy az át-
képzés, továbbképzés önmagában nem elégséges a társadalmi hátrányok leküzdéséhez.
Ezzel a tanfolyamokon részvevôk maguk is tisztában vannak, hiszen legtöbben már má-
sodik-harmadik szakképzettségüket szerzik meg anélkül, hogy munkahelyhez jutottak
volna. Visztenvelt Andrea és Suhajda Csilla Judit végül felveti a kérdést, hogy vajon a
szegénységi kultúrában élôk felnôttképzésének szükségszerûen követnie kell-e a közép-
osztálybeli szakképzés normáit, vagy inkább olyan kompetencia-fejlesztésekre volna
szükség, mint az idôgazdálkodás vagy az általános élettervezés. 

A harmadik tanulmány visszavezet a gyermekek világába. Farkas Ágnes – Rácz And-
rea – Szabolcsi Julianna írása a családból kiemelt gyerekek iskolai helyzetét mutatja be.
A jogszabály-változások miatt a védelembe vett gyerekek száma az elmúlt években
drasztikusan megnôtt. Noha a gyerekek származásának a rögzítését törvény tiltja, a ta-
pasztalatok és néhány kutatás alapján azt mondhatjuk, hogy a rendszerbe kerültek között
a roma származásúak felülreprezentáltak. A származás szó használata ez esetben különö-
sen indokolt, hiszen a családjuktól korán elkerült gyerekekben az etnikai hovatartozást
jobbára csak környezetüknek az ô „bôrszínükre adott reakciói” tudatosítják. Elgondol-
kodtató adat továbbá, hogy a roma/cigány gyerekeket rendre távolabb helyezik családjuk-
tól, mint a nem roma/cigány társaikat, mint ahogyan az is elôfordul, hogy a nevelô tuda-

Szerkesztôi elôszó a tematikus szám tanulmányaihoz

„Legyetek jók, ha tudtok”
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tosan akadályozza a szülôkkel való kapcsolattartást. Holott a teljes kiszakítás általában
nem segíti a nevelôk által elérni kívánt középosztálybeli normák elsajátítását, sokkal in-
kább a gyerek elbizonytalanodását és ellenállást váltja ki. 

A problémák megfogalmazása azonban csak az elsô lépés, a gyakorlatba ültetéshez
sokszor más, a tudományos fogalmakon kívül álló motivációk szükségesek: elhivatott-
ság, türelem és energia. Mindezek mögött pedig egy még nagyobb erô, a hit. Talán nem
véletlen, hogy a reménytelennek tûnô etnikai szegénység kezelésében az egyházak külö-
nösen aktívak. Cséke Katalin mûhelytanulmánya a kárpátaljai református egyház roma
misszióját mutatja be. A misszió szó ez esetben nem csupán evangéliumi értelemben
használatos. Mint ahogyan a 19. századi elsô szegénységkutatók is párhuzamot vontak a
két „misszionárius” világ: London nyomorúságos munkásnegyedei és a gyarmatok kö-
zött, mindkettôt egyformán távolinak látva a polgári világ rendjétôl, úgy a 21. századi lel-
késznek, papnak, laikus segítônek, szociálpedagógusnak is világokat kell átlépnie, ha a
faluszéli telepre érkezik. 

A mûhely rovat másik írása Lengyel Lea beszámolója egy erdélyi katolikus gyermek-
otthon mindennapjairól. Az írás központi témája az identitás, illetve az identitásváltás. 
A legkülönfélébb roma/cigány és román nyelvjárásokat beszélô gyerekek az otthonban
magyar nyelvi közegbe kerülnek, ám sikeres nyelvtanulásukat gátolja, hogy a tágabb, in-
tézményen kívüli környezet nem feltétlenül elfogadó velük szemben. Két világ között fél-
úton találják magukat. S hogy nem csak a kutató az, aki ennek a helyzetnek az ellentmon-
dásosságát látja, hanem maguk az érintettek is, arra zárásként álljon itt az egyik nevelt
találó logikával megfogalmazott önképe: „A cigányok nem laknak sehol. Csak mennek.
Én meg itt lakom. Akkor én nem vagyok cigány.”

BÁDER IVÁN – TAMÁSKA MÁTÉ

BÁDERIVÁN– TAMÁSKA MÁTÉ Szerkesztôi elôszó
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK

Tanulmányomban egy olyan adaptált óvodai program bemutatására teszek kísérletet,
amely elômozdítja a hátrányos helyzetû gyerekek óvodáztatását, és a szülôk bevonásával
segíti az egész család társadalmi integrációját. A programot egy jó gyakorlat, a Kántor-
jánosi Csicsergô Óvoda tapasztalatai alapján szemléltetem.

Az EU 2020 stratégia egyik célkitûzése, hogy az iskolai lemorzsolódás, a korai iskola-
elhagyás aránya 10 százalék alá csökkenjen. A kora gyermekkori fejlesztés támogatása,
különösen a hátrányos helyzetû gyerekek körében, nagymértékben segítheti e cél meg-
valósítását.1

Az iskolai kudarcok megelôzésében jelentôs szerepet játszik a kora gyermekkorban
történô fejlesztés, melynek ráfordítása gazdasági értelemben is rentábilisabb az iskolás-
korinál. A magas színvonalú, inkluzív, általános szolgáltatások biztosítása jóval hatéko-
nyabb, mint önmagukban a hátrányos helyzetû gyermekeket célzó programok2. 

1 Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája.
6 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf 2014. 05.30.
2 Early Childhood Education and Care, 2009. OECD
6 http://www.oecd.org/education/school/earlychildhoodeducationandcare.htm2014.04.01. 
3 DANIS I., A minôségi gyermekgondozás társadalmi hatásai, in Családpolitika más szemmel. Eltérô nézô-

pontok, változó gyakorlatok. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2009. 44–51, 48.

Egy hátránykezelô óvodai program
tapasztalatai

RÁKÓ ERZSÉBET
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnôttképzési Kar

TANULMÁNYOK ❚ 2014/1–2. ❚ 5–10

5

1. ábra: A hátrányos helyzetû gyermekek
oktatásába való befektetés megtérülése

Forrás: Heckmann és Masterow (2007), idézi Danis Ildikó

Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy különösen 
a korai intervenciós programok humán tôke-
befektetései térülnek meg. „A különbözô élet-
korokban történô tudásbeli „befektetések”
egymással komplementer (kiegészítô) viszony-
ban vannak: a támogató korai évek teszik le-
hetôvé az iskolai befektetések érvényesülését,
ami azután a munkaerô növekvô minôségében
térül meg. Ez azt eredményezi, hogy a kora-
gyermekkorban látszólag kis elmozdulás is
jelentôs, hosszú távon érvényesülô hasznokkal
járhat.”3
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A hátrányos helyzetû gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatosan Pik Katalin, Ba-
busik Ferenc, Havas Gábor, Szabó-Tóth Kinga, Kertesi Gábor és Kézdi Gábor végzett
kutatásokat.4

Pik két esettanulmánnyal (Dalospetri és Tiszatétény) szemlélteti, mennyire fontos az
óvoda légköre, az óvodapedagógusok szerepe a hátrányos helyzetû gyerekek óvodai ne-
velésében. „Ebben a faluban szívesen veszik az óvónôk a behozott cigány kisgyereket,
nem zavarja ôket, ha más szokásaik vannak.” A szerzô rávilágít, hogy egészen hasonló
jellemzôkkel bíró településeken különbözô mértékû az óvoda igénybevétele, méghozzá
éppen az óvodák eltérô légköre miatt. Az óvodai vezetés igen sokat tehet a hiányzások
mérsékléséért. 

Babusik kérdôíves módszerrel 1414 óvodában vizsgálta a roma gyerekek óvodáztatá-
sát. Kiderült, hogy igen sok, magas roma népességarányú kistelepülésen nincs óvoda, s
az itt élô roma gyerekek nem is járnak óvodába, noha lakóhelyük valamely szomszéd te-
lepülés óvodai ellátási körzetébe tartozik. Az összesített adatok szerint a roma gyerekek
késôbb kerülnek óvodába, mint nem roma társaik: a 3–4 éves korcsoportban arányuk né-
mileg alacsonyabb, míg 5 és 7 éves kor között magasabb. A roma gyerekek hiányzása a
feltételezésekkel ellentétben nem számottevô (a zsúfolt intézményekben magasabb kö-
rükben a hiányzók száma), s nem hiányoznak gyakrabban, mint a nem roma gyerekek. 
A roma fiatalok általános iskolai sikertelenségének egyik, noha nem kizárólagos oka az,
hogy kimaradnak az óvodai nevelésbôl, illetve óvodáztatásuk késôn kezdôdik és rövid
ideig tart. 

Havas 330 településen végzett a gyerekek óvodáztatására vonatkozó kutatást. A min-
tába került 330 településbôl 227-ben mûködött óvoda. Zömmel Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmények váltak a vizsgálat tárgyává. Havas – Ba-
busikhoz hasonlóan – az óvodai férôhely-hiányra hívja fel a figyelmet, s amint Pik, ô is
hangsúlyozza, mennyire fontos egy-egy óvoda jó légköre, amit az óvoda és a család csak
együtt alakíthat ki. A halmozottan hátrányos helyzetû családok gyerekei gyakran azért
nem járnak rendszeresen óvodába, mert az óvoda és a szülôk közt rossz a kapcsolat, köl-
csönös a bizalmatlanság. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végzett kutatás keretében 25 óvodavezetôvel
készített interjút Szabó-Tóth Kinga, s Babusikhoz és Havashoz hasonlóan ô is a férôhely-
hiányt, az óvoda és a család kapcsolatát, valamint az óvodáztatás költségességét jelöli
meg fô problémaként. „Sok helyen nem áll rendelkezésre megfelelô számú férôhely (a nem
dolgozó szülôk három- vagy négyéves gyerekeit ezért nem fogadja az óvoda), nem kellô-
en motiváltak a roma szülôk gyermekük óvodáztatásában, illetve a szegénységük gátolja
meg ôket abban, hogy az óvodába járáshoz megfelelô ruházatot biztosítsanak a kisgye-
reknek, másutt nem megfelelô az intézmények és a szülôk közötti kommunikáció.”5

Kertesi és Kézdi azt vizsgálta, milyen hatással van az óvodáztatás a gyerekek iskolai
teljesítményére. Másokkal egybehangzóan ôk is megállapították, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetû gyerekek a társadalom átlagához képest rövid ideig járnak óvodába.

RÁKÓ ERZSÉBET Egy hátránykezelô óvodai program tapasztalatai

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK6

4 PIK K., A cigány gyerekek és az óvoda esete II., in Esély, 1. sz., 2001. 47–69, 53.; BABUSIK F., Roma gyere-
kek óvodáztatása, in Új Pedagógiai Szemle, 2003. június; HAVAS G., Halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek
és – az óvoda, in Iskolakultúra, 2004, 4. sz., 3–16; SZABÓ-TÓTH K., Adalékok a roma gyerekek óvodáztatásának
kérdésköréhez, in Új Pedagógiai Szemle, 2007, 3–4. sz., 233–241; KERTESI G. – KÉZDI G., Az óvodáztatás hatá-
sa a tanulói kompetenciákra és az óvodai ellátottság Magyarországon (1986–2005), Zárótanulmány, 2008.

5 SZABÓ-TÓTH K., i.m., 240.
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„Amíg a társadalom konszolidált középrétegeinek gyerekei tipikusan (90 százalékban)
legalább 3 évig járnak óvodába, addig a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek közül
a 0–7 osztályt végzett anyák gyerekeinek csak a fele, a 8 osztályt végzett anyák gyerekei-
nek csak a 70 százaléka jár legalább 3 évig óvodába.”6

A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek relatíve alacsony óvodáztatását Kertesi és
Kézdi nem csak az óvodai férôhelyek hiányával magyarázzák, hanem azzal az intéz-
ményfenntartói szemlélettel is, amely az óvodát puszta gyermekmegôrzô helynek tekinti,
és az állástalan anyák gyermekei számára nem tartja fontosnak az óvodai elhelyezést. 
A szerzôk Pikkel, Havassal és Szabó-Tóth-tal egybehangzóan úgy vélik, hogy jelentôsen
javítani kell az óvoda és a család kapcsolatát. Rámutatnak, hogy egyes óvodapedagógu-
sok távolságtartóan viselkednek a szegény családok felnôtt tagjaival, és gyermekeikben
csupán elvégzendô civilizálási feladatok alanyát látják.

A továbbiakban a Kántorjánosi Csicsergô Óvodában megvalósított hátránykezelô
programot mutatom be. Tanulmányom terepmunkára, a kántorjánosi óvoda vezetôjével
készített, félig strukturált interjúra, valamint Jenei Teréz és Kerülô Judit kutatási eredmé-
nyeire épült7 – ez utóbbi munka a programban részt vevô hallgatókkal készült interjúkat
elemzi. 

A Roma Oktatási alap 2010 nyarán indította útjára a Good Start programot, amelyet az
Európai Közösség is támogatott. A projekt célja a roma és nem roma 0–6 éves korú gye-
rekeknek és szüleiknek oktatása és segítése. A program beindítását kezdeményezô Roma
Oktatási Alap legfôbb célkitûzése a romák és nem romák között meglévô oktatásbeli kü-
lönbségek csökkentése, a romák minôségi oktatását, és az oktatási rendszer deszegregá-
cióját segítô projektek, kutatások és oktatáspolitikai megoldások segítségével. (romaedu-
cationfund.hu)

A Roma Oktatási Alap mellett a Romano Trajo Cigány Kulturális és Közmûvelôdési
Egyesület, az Egység a Különféleségben Alapítvány, és a Partners Hungary Alapítvány is
segítette a magyarországi projektet.

A Good Start program 4 ország (Románia, Magyarország, Macedónia és Szlovákia)
16 közösségében valósult meg – hazánkban a nagy roma lélekszámú Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében: Nyíregyházán, Nagydoboson, Hodászon, Nyírkátán, Nagyecseden és
Kántorjánosiban.

A felsorolt települések óvodái közül a kántorjánosiba látogattam el, és készítettem in-
terjút az óvoda vezetôjével, Rácz Istvánnéval, akinek ezúton is köszönöm segítô közre-
mûködését. 

Kántorjánosi 2100 fôt számláló község, ahol a lakosságnak több mint a fele roma szár-
mazású. A helyi önkormányzat két köznevelési intézményt is mûködtet: egy óvodát és
egy iskolát. Az óvodában 120 gyermek elhelyezésére van lehetôség, 4 csoportban.

A 2013/14-es tanévben óvodába járó gyerekeknek több mint a fele roma származású.
Az óvoda tárgyi feltételei kiemelkedôen jók, épületét 2007-ben újították fel a Regionális
Fejlesztési Operatív Program keretében. Az épület modern, a tárgyi eszközök kiválóan
segítik a pedagógiai munkát, melyet kilenc óvodapedagógus végez. Szakmai felkészült-
ségük magas színvonalú, többségük szakvizsgázott pedagógus. 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK

RÁKÓ ERZSÉBETEgy hátránykezelô óvodai program tapasztalatai

7

6 KERTESI G. – KÉZDI G., i.m., 31.
7 JENEI T. – KERÜLÔ J., Kísérlet a pedagógusképzésben részt vevô hallgatók elôítéletének csökkentésére, in

Oktatáskutatás határon innen és túl, Belvedere Meridionale, Szeged, 2014, 210–230.
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Az óvoda 2010-ben csatlakozott a Good Start programhoz, melyet a Roma Oktatási
Alap három éven át támogatott anyagi eszközökkel és szakember biztosításával. A prog-
ram fôbb elemei a következôk:

• Mentor program – családlátogatások
• MesÉD program
• Home Pre-School Community Liaison (HSCL) – a szülôk bevonása az óvoda életébe
• Játékkölcsönzô mûködtetése
• Hallgatók bevonása – a Nyíregyházi Fôiskola hallgatóinak aktív részvétele 

A mentor program keretében családlátogatásokra került sor, melyeken egy roma szár-
mazású mentoron kívül a nyíregyházi fôiskola tanító, andragógia szakos hallgatói is részt
vettek. A családlátogatás mindkét fél számára hasznos volt: a szülôk segítséget kaphattak
ügyeik intézéséhez, a gyerekek folyamatos óvodába járatásához, a hallgatók pedig „pon-
tos képet kaptak a kisgyermeket nevelô családok életérôl, gondjairól, problémáiról. Le-
hetôség nyílt arra is, hogy a beszélgetésekbôl megismerjék a szülôk óvodával, iskolával
kapcsolatos attitûdjét, eddigi tapasztalatait, véleményét.”8

A MesÉD program-elemet a részt vevô országok közül Magyarországon alkalmaz-
ták elôször, 2011-ben; Romániában, Szlovákiában és Macedóniában csak 2013-ban ve-
zették be. „A programot Furugh és Raymond Switzer dolgozta ki 2003-ban és „MesÉD”-
nek keresztelte el, (mozaikszó: „MESélô ÉDesanyák”). Ennek a programnak is több célja
volt, egyrészt a mesélésen keresztül a roma édesanyák olvasási, írási és kommunikációs
készségét javították, de legalább ennyire fontosnak tartották azt is, hogy tudatosítsák ben-
nük, mennyire fontos szerepet játszik a mese a gyermeki fejlôdésben, és még arra is volt
gondjuk, hogy jól mûködô közösségeket hozzanak létre.”9 A heti összejöveteleken az
édesanyák képzett segítôk közremûködésével egyszerû mesekönyvekkel ismerkednek
meg. A szakemberek fejlesztik az asszonyok olvasási készségét, majd beszélgetnek velük
az olvasottakról. A könyvet azután hazavihetik mint a projekt ajándékát, hogy esténként
gyermekeiknek olvassanak belôle.10 Ez a program, 160 anya bevonásával, 12 csoportban,
közel 600 gyerekhez ért el a hat magyarországi közösségben.11

A MesÉd foglalkozásokba is aktívan bekapcsolódtak a fôiskolások. „ Az olvasás mel-
lett igen fontosnak tartották a hallgatók az önismereti és az egymás megismerésére irá-
nyuló játékokat, valamint a facilitátorok által kezdeményezett, a mesék témájához kap-
csolódó beszélgetéseket.”12 A MesÉd program a szülôk készségfejlesztése mellett jelentôs
szerepet tölt be a közösség formálásában is. Errôl az óvodavezetô a következôképpen vé-
lekedett: „A MesÉD foglakozáson leülnek és nemcsak az aktuális témáról beszélnek, ha-
nem a közösség tagjai elmondják a magán jellegû dolgaikat is. A beszélgetéseken ta-
náccsal segítenek egymásnak.”

RÁKÓ ERZSÉBET Egy hátránykezelô óvodai program tapasztalatai

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK8

18 JENEI T. – KERÜLÔ J., i.m. 220.
19 JENEI T. – KERÜLÔ J., i.m. 221.
10 SWITZER, F., (é. n.): A meséd projekt mögött rejlô elgondolás. http://eaka.hu/hu/mesed 2014. 05. 30.
11 SWITZER, F., Good Start Project 2010–2012, http://www.romaeducationfund.hu/dissemination-conferen-

ce-good-start-project-agenda-and-power-point-presentation 2014.05.12.
12 KERÜLÔ J., GOOD START, azaz a „Jó kezdet”. Egy hallgatói elhelyezkedést segítô program megvalósu-

lásának tapasztalatai, in Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregy-
háza, 271–280; 277.
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A MesÉD program ma Olvasókör néven mûködik egy facilitátor vezetésével a kántor-
jánosi óvodában. „A MesÉd programot továbbfejlesztettük. A szülôk most újságcikkeket
olvasnak el és azokhoz kapcsolódóan kapnak feladatokat, ami többek között a szöveg-
értést segíti” – mondja az óvodavezetô.

A Home Pre-School Community Liaison (HSCL) programot, amelynek keretében
bevonják a szülôket az óvoda életébe, 1990-ben indították útjára Írországban.

A program

• maximalizálja a gyerekeknek a tanulási folyamatban való részvételét, különösen
azon gyerekek körében, akiknél magas az iskolai kudarc kockázata,

• az oktatás érdekében elômozdítja a család, az óvoda/iskola és a helyi közösségek,
szolgáltatások közötti együttmûködést,

• fejleszti a szülôi készségeket azáltal, hogy bevonja a szülôket az oktatási-nevelési
munkába, 

• segíti a gyerekeknek az oktatásba való bekapcsolódását, mérsékli az óvodai/iskolai
hiányzásokat, ösztönzi az élethosszig tartó tanulást,

• közzé teszi a pozitív eredményeket, melyek így közkinccsé válnak az oktatás szerep-
lôi között13 (C. Conaty, 2006)

A program jelentôsége többek között abban áll, hogy megteremti a bizalmat az óvoda és 
a helyi roma közösségek között. Ezzel segíti, hogy a gyerekek minél korábban bekapcso-
lódjanak az óvodai nevelésbe, és meg is maradjanak az óvodában. 

A program keretében a szülôk az óvodai munka résztvevôivé válnak, amire a csoport-
ban dolgozó óvodapedagógusok készítik fel ôket. Havi egy alkalommal egy roma és egy
nem roma szülô ellátogat abba a csoportba, amelybe a gyerekük jár, és foglalkozást tarta-
nak (ezt „kezdeményezésnek” nevezik), amelynek tematikája szabadon választott, de
többnyire azért a roma hagyományokra épül; ilyenkor cigánytáncot járnak, cigány étele-
ket fôznek vagy például fakanál-bábot, csuhéjbabát készítenek. 

Az óvodavezetô szerint a szülôk szorosabb kapcsolatba kerülnek így az óvodával, be-
tekintést nyernek a mûködésébe is: „Erôsítjük a szülôket, megdicsérjük ôket. Belelátnak
az óvoda munkájába. Kiscsoporttól kezdve havonta egy alkalommal tartanak kezdemé-
nyezést. Minden szülônek lehetôsége van egyszer a négy év alatt. A gyerekek örülnek, ha
a szüleik jönnek. Ezért vállalja több szülô.[…] Vannak olyan szülôk, akik nem szeretnek
szerepelni, de szeretnek sütni, fôzni, ôk így kapcsolódnak be az óvoda programjaiba.”

Arra a kérdésünkre, hogy milyen elônyökkel jár a program megvalósítása, az óvoda-
vezetô a következô választ adta: „Elônye, hogy az óvoda és család kapcsolata nagyon jó,
megismeri a szülô az óvoda értékrendszerét, bemutatja milyen pedagógiai munkát végez
az óvodapedagógus az óvodában. Az értékek közvetítése nagyon jó. Közösségfejlesztô
ereje nagy. Tanítjuk az anyákat, hogyan viselkedjenek a különbözô helyzetekben. Indirekt
módon folyamatosan tanulnak.” 

Az óvodapedagógusok számára is tanulságos volt a program, amit az óvodavezetô
igen lényegre törôen így fogalmazott meg: „Nem is gondoltam volna, hogy a romaság-

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK

RÁKÓ ERZSÉBETEgy hátránykezelô óvodai program tapasztalatai

9

13 CONATY C., The Home, school, Community Liaison Scheme: An Ov4rview3 In The Home, School, Com-
munity Liaison Scheme in Ireland From Vision to Best Practice, http://www. education.ie/en/Schools-Colleges/
Services/DEIS-Delivering-Equality-of-Opportunity-in-Schools-/des_hscl.pdf 2014-05.26

13 http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/documents/a_good_start_booklet.2001. pdf 2014.05.16.
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nak ennyi rejtett tartaléka van. A hagyományok elmondásából az óvodapedagógusok is
tanultak. Megismertük a roma világot.” 

A Játéktár 2011-tôl mûködik az óvodában, létrehozását szintén a Roma Oktatási
Alap finanszírozta. A játékokat a szülôk kikölcsönözhetik és otthon játszhatnak velük a
gyerekekkel. A játéktár jelentôségét az óvodavezetô következô története is jól illusztrál-
ja: „Elôfordult, hogy a családnak nem volt karácsonyi ajándékra pénze. Kikölcsönöztek
egy játékot, becsomagolták és azt tették a fa alá. Majd amikor a gyerek már kijátszotta
magát a játékkal, a szülô visszahozta azt a kölcsönzôbe.” 

A program jelentôs hatással volt valamennyi szereplôre. 
Erôsítette, gazdagította az anya-gyerek kapcsolatot, fejlesztette a szülôk olvasási kész-

ségét, megszilárdította az anyák énképét, növelte önbizalmukat, s az is nagy eredmény-
nek számít, hogy a könyvek megjelentek a családok otthonában. A Magyarországon
megvalósuló program további eredménye, hogy a szülôk közül egyre többen igyekeznek
továbbtanulni mind középiskolában, mind a felsôoktatásban.14

A gyerekek számára is örvendetes eredmény az anya-gyermek kapcsolat megerôsödé-
se, s különbözô készségeik, képességeik fejlesztése révén iskolakészültségük is maga-
sabb szintû lett. 

A programnak a hallgatók számára is volt pozitív hozadéka. „ A más társadalmi státu-
szú csoportokkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttmûködés során szerzett
kompetenciák jól felkészítik ôket leendô hivatásuk gyakorlására és a látogatások, progra-
mok, gyakorlatok hozzájárultak a hallgatói elôítéletek oldásához és a pályaszocializáció-
juk eredményesebbé tételéhez is.”15

Az óvodapedagógusok körében, a programnak hála, a szülôkkel való kapcsolat jelen-
tôsen javult, szélesebb körû együttmûködés valósult meg az óvoda és a család között. 

Tanulmányomban a Good Start projekt tapasztalatait foglaltam össze. A program minden
eleme pozitív változást hozott a résztvevôk életébe. A családlátogatások révén a mento-
rok képet kaptak a gyerekek otthoni környezetérôl, a családtagok közötti kapcsolatokról.
Ezeket az ismereteket felhasználva hatékonyabban tudják segíteni a családokat problé-
máik megoldásában. A Meséd program keretében nemcsak a szülôk olvasási készségét
sikerült fejleszteni, hanem egy olyan „beszélgetô kör” is kialakult, amely jelentôs mér-
tékben növeli a szülôk társas támogatottságát. A Home Pre-School Community Liaison,
vagyis a szülôknek az óvodai életbe való bevonása azt eredményezi, hogy a szülô megis-
meri az óvoda mindennapjait, megérti a gyerek óvodai nevelésének jelentôségét. Bizalmi
kapcsolatot teremt az óvoda és a szülôk között, az együttmûködés révén pedig a nevelés
is hatékonyabbá válik. 

A Good Start program tehát a Kántorjánosi Csicsergô Óvoda tapasztalatai alapján
minden magyarországi óvodának ajánlható.

RÁKÓ ERZSÉBET Egy hátránykezelô óvodai program tapasztalatai
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14 SWITZER, F., i.m. 2012.
15 JENEI T. – KERÜLÔ J., Kísérlet a pedagógusképzésben részt vevô hallgatók elôítéletének csökkentésére, in

Oktatáskutatás határon innen és túl. Belvedere Meridionale, Szeged, 2014, 210–230; 228.
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Az európai országok népeinek kohézióját, a különbözô kulturális hagyományokkal ren-
delkezô nációk, csoportok integrációját az ezredforduló után is számos nemzeti, etnikai
feszültség nehezíti. A bevándorlók, a legális és nem legális munkavállalók helyzete, sze-
repének definiálása az államok többségében problematikus. Politikai, gazdasági kérdés,
hogy ezek a gondok miként orvosolhatók a jelenlegi gazdasági, társadalmi környezetben.
Sokan az oktatásban vélik felfedezni a megoldás kulcsát. Tanulmányunk a felnôttképzést
mint a hátránykezelés eszközét mutatja be a résztvevôk szemszögébôl, olyan munkaerô-
piaci programok tapasztalatai alapján, amelyek egy észak-magyarországi városban, Szend-
rôn valósultak meg.1

A TANULÁS SZEREPE AZ EMBER ÉLETÚTJÁBAN

Az elmúlt évtizedekben a magyar társadalom politikai rendszerének demokratizálódása,
a munkaerô-piacon végbemenô változások, valamint a gazdasági szerkezet átalakulása az
egyént és a közösségeket egyaránt tanulásra kényszerítette. Ebbôl adódóan a tanulás sze-
repe is felértékelôdött és a gazdaság legfontosabb mozgatórugója lett.2 Ma már általános
jelenség, hogy az egyén élete során többször kényszerül kisebb-nagyobb pályakorrekció-
ra, és ahhoz, hogy megmaradhasson a munkaerôpiacon, újabb és újabb ismereteket kell
elsajátítania. A felnôttkori tanulásnak, a felnôttnevelésnek két típusát különböztethetjük
meg: a felnôttoktatás általában valamilyen végzettség megszerzésére irányul, többnyire
iskolarendszerû képzés keretében, a felnôttképzés pedig inkább speciális, szakmai vagy
nyelvi ismeretek elsajátítására fókuszál.3

1 A Szendrô Város Önkormányzatának TÁMOP 1.4.3. (Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok), va-
lamint TÁMOP 2.4.5. (A munka és a magánélet összehangolását segítô helyi kezdeményezések. A rugalmassá-
got növelô helyi, innovatív kezdeményezések támogatása) programok.

2 RAKACZKINÉ TÓTH K., Felnôttképzési ismeretek, SZIE-GTK, Gödöllô, 2010.
3 CSOMA GY., Bevezetés a felnôttképzés tanulmányozásába, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2005.

Romák a felnôttképzésben: tanulási motivációk
és a szakmaszerzéssel összefüggô igények

VISZTENVELT ANDREA – SUHAJDA CSILLA JUDIT
Szent István Egyetem, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar – Társadalomtudományi és Tanárképzô Intézet
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„Az oktatás talán a leghatékonyabb eszköz a ke-
zünkben, amellyel az emberiséget a béke, a szabad-
ság és a társadalmi egyenlôség felé terelhetjük.”

(Jacques Delors)
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Zrinszky megfogalmazása szerint a felnôttképzés „a felnôttek céltudatos és tervszerû
fejlesztésére irányuló tevékenységeknek azt a komplexumát foglalja magába, melyben
meghatározott kompetenciák kimûvelése kap hangsúlyt. Szûkített értelemben felnôttkép-
zésnek a felnôttek – rendszerint hivatalosan elismert végzettséget is kínáló – szakmai ki-
képzését, továbbképzését és átképzését nevezik.”4 A felnôttképzés, a piaci igényeknek
megfelelô szakmai képzettség megszerzése, hozzásegítheti az egyéneket ahhoz, hogy le-
gális körülmények között szerezzenek jövedelmet, és ezáltal társadalmi integrációjuk is
megvalósuljon. Az ezzel összefüggésben megfogalmazott számos közösségi politikai
irányelv egyike az Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés straté-
giája5. A dokumentumban meghatározott prioritások között szerepel a tudásra és az inno-
vációra épülô gazdaság kialakítása (intelligens növekedés), valamint a magas foglalkoz-
tatást biztosító gazdaság ösztönzése, amelyet a gazdasági, szociális és területi kohézió
jellemez (inkluzív növekedés). E két prioritáshoz a hazai stratégia – Magyarország 2011.
évi nemzeti reformprogramja – a foglalkoztatás tekintetében azt a célt rendelte, hogy a
20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 60,5%-ról legalább 75%-ra kell növelni,
az oktatás területén pedig a lemorzsolódók arányát a jelenlegi 11,7%-ról 10%-ra kell
csökkenteni. Emellett ki kell dolgozni egy olyan akcióprogramot, amely egyrészt kezeli
az iskolából kimaradók problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály körében 23,9%-
ról legalább 30,3%-ra növeli 2020-ig a felsôoktatási végzettséggel rendelkezôk arányát. 

Amint a célok meghatározásából is kitûnik, a tudásalapú társadalom elvének megvaló-
sítása, az iskolai végzettség, a foglalkoztatási ráta növelése kiemelkedôen fontos területe
a közösségi politikának (vö. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011.) A célok
elérése érdekében emellett olyan munkaerôpiaci képzési programokat szükséges tervezni
és megvalósítani, amelyek adekvát módon reagálnak a különbözô célcsoportok igényei-
re, sajátosságaira.

Ahhoz, hogy feltárjuk a célcsoport igényeit, ismernünk kell a felnôttkori tanulás ösztön-
zôit is. Csoma Gyula6 a felnôttek tanulási motívumainak három típusát különbözteti meg:
az egzisztenciális, az érdeklôdési és a presztízsmotívumokat. Az egzisztenciális motívu-
mok akkor ösztönzik a felnôttet tanulásra, ha munkahelyén elôbbre kíván lépni, vagy
meg szeretné tartani a pozícióját. Akkor is egzisztenciális motívumokról beszélünk, ha a
tanulás hajtóereje a munkaerôpiacra való bekerülés, vagy egy állás, munkahely megszer-
zése. Az érdeklôdésre alapozott motívumok akkor jelentkeznek, ha egy probléma meg-
oldásához a felnôtt a tanulástól vár segítséget, vagy egyszerûen azért kezd tanulni, mert
érdekli egy bizonyos szakma vagy egy tudományterület. A presztízsmotívumokat kör-
nyezetünk: a család, a baráti kör vagy a munkahely élteti, alakítja. Ilyen jellegû motiváció
az, ha közvetlen vagy tágabb környezetünkben a tanulás tekintélyt adó tevékenységnek
számít. Csoma azt is megállapítja, hogy ideális esetben valamennyi motívum szerepet
játszik a felnôttkori tanulásban.

VISZTENVELT A. – SUHAJDA CS. J. Romák a felnôttképzésben: tanulási motivációk és a szakmaszerzéssel összefüggô igények
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4 ZRINSZKY L., Neveléselmélet, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.
5 Európai Biztosság, Brüsszel, 2010.3.3. COM (2010).
6 CSOMA GY., i.m.
7 SIMÁNDI SZ. – OSZLÁNCI T., The Role of Previous Knowlege in Adult Learning.: A Case Studay in an Eve-

ning High School. Erika Juhász (szerk.) Education in Transition. Dubnica nad Váhom: Dubnicky technologicky
institút v Dubnici nad Váhom, 2012. 216–222. p.
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A felnôttek tanulása nagy mértékben különbözik a gyermekek, fiatalok tanulásától. A fel-
nôtt ember élettapasztalatokkal, valamilyen szintû – korábbi tanulmányaiból és más for-
rásokból származó – általános mûveltséggel és szakmai tudással rendelkezik, amikor
újabb tanulmányokba fog, amivel az oktatásnak feltétlenül számolnia kell7. A felnôttkép-
zés során azt is figyelembe kell venni, hogy a felnôttek tanulásának eredményessége min-
dig egyedi és nagy mértékben befolyásolja az egyén életútja, korábbi tanulási tapasztala-
tai, amelyek kiváltképp az aluliskolázottak körében legtöbbször negatív élményekkel
társulnak.8 Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy a felnôttkori tanulás lényege az
ismeretszerzésen túl a személyiség további fejlôdése, szocializálódása, bizonyos esetek-
ben fejlôdési irányának kiigazítása, új ismeretek, képességek, cselekvési módok elsajátí-
tása révén. 

HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK A FELNÔTTKÉPZÉSBEN

A hátrányos helyzet sohasem volt egzakt módon, jól megragadható kritériumokkal, tudo-
mányosan meghatározott fogalom, hiszen a közbeszédben is leginkább gyûjtôfogalom-
ként artikulálódik. A hátrányos helyzetet többen, többféleképpen definiálták, azonban 
a felnôttképzés aspektusából két nagyobb csoportot különíthetünk el. Egyrészt azokat az
embereket soroljuk a hátrányos helyzetûek közé, akiket társadalmi, családi helyzetük
vagy az elôítéletek korlátozzák lehetôségeik kibontakoztatásában, másrészt azokat, akik
ugyan rendezett körülmények között élnek, de személyiségükbôl következôen nem, vagy
csak nehezen integrálódnak a társadalomba: az egészségkárosodottak, illetve akik a föld-
rajzi elhelyezkedés miatt maradnak ki a felnôttképzésbôl. A munkaerôpiacon hátrányos,
vagy halmozottan hátrányos helyzetûek legjellemzôbb csoportjai az álláskeresôk, az
egészségkárosodottak, valamint a roma etnikumhoz tartozók9. Jelen tanulmányunkban ez
utóbbi csoporttal foglalkozunk részletesen.

A cigányság a hazánkban élô nemzeti és etnikai kisebbségek közül a legnagyobb lélek-
számú közösség, egyben az egyetlen etnikai kisebbség. Európai viszonylatban a negye-
dik legnépesebb roma közösség él Magyarországon. A roma kisebbség létszáma folya-
matosan nô, és a demográfiai elôrejelzések10 szerint 2030-ra a népességen belüli arányuk
elérheti a 10, 2050-re pedig a 15 százalékot. 

Az 1980-as évek gazdasági visszaesése és a piacgazdaságra történô áttérés munkaerô-
piaci szempontból ôket sújtotta a leginkább. A munkanélküliség a romák körében jelen-
leg négyszer-ötször magasabb az országos átlagnál. Vannak olyan falvak, ahol a roma la-
kosság 90–100%-a munkanélküli, illetve a tartós és fiatalkori munkanélküliség is sokkal
gyakoribb jelenség körükben11. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a roma kisebbség
tagjai nagyobb számban élnek olyan térségekben, ahol a rendszerváltást követô ipari
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8 OECD: Beyond Rhetoric: Adult Learning Policies and Practicies. Paris, 2003
9 HALMOS CS., A felnôttképzésben résztvevôk elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetû réte-

gekre, régiókra, NFI, Budapest, 2005.
10 POLÓNYI I., A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatási helyzete, in Iskolakultúra 2002,

8, 44–56.
11 FARKAS T. – KARDOS B. – KENDERFI M. – SZÛCS A. I., A munkaerô-piaci képzési programok hátrányos

helyzetûek számára Beregszászon és Miskolcon, Magyar Ökomenikus Segélyszervezet, Budapest, 2012.
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szerkezetváltozás nyomán a nehézipari munkalehetôségek köre jelentôsen szûkült12. A ro-
mák foglalkoztatásuk és mindennapi életük során is gyakran szenvednek el diszkriminá-
ciót. Bukodi rámutat13, hogy a cigány származású munkakeresôk kisebb eséllyel jutnak
legális munkalehetôségekhez, illetve elbocsájtáskor a romákat nagyobb arányban érinti a
leépítés. Összecsengenek ezzel a megállapítással az Eurobarometer 2009-es vizsgálatá-
nak eredményei14 is, miszerint hazánkban a faji/etnikai származás, a kor, a fogyatékosság
és a nem alapján történô hátrányos megkülönböztetés nagyobb arányban fordul elô, mint
más uniós országokban. A munkahelyi hátrányos megkülönböztetés leggyakoribb oka a
bôrszín/etnikai származás, a kor és a nem. A magyarországi megkérdezettek szerint elsô-
sorban a jelölt bôrszíne vagy etnikai származása a leglényegesebb szempont a kiválasz-
tásnál. 

Ahhoz, hogy a munkaerôpiacon eséllyel integrálódhassanak, a hátrányos helyzetû cso-
portoknak pénzre váltható ismeretekre van szükségük, amelyekre a felnôttképzés keretei
között tehetnek szert.

A hátrányos helyzetû csoportoknak a felnôttképzésbe való bevonása csökkenti a társa-
dalmi egyenlôtlenségeket, miközben a munkaadók számára megfelelôen képzett munka-
erôt biztosít. A felnôttképzés ezért több funkciót is betölthet: biztonságérzetet teremt, 
illetve segít a jövôkép és a társadalmi hasznosságérzet kialakításában15. Ebben az esetben
tehát nem csupán az ismeretszerzés a képzés célja, hanem a társadalomba integrálódni
képes munkavállalói attitûd elérése is. E rétegeknek a képzésbe való bevonása azonban
sokszor nem kellôen kidolgozott. Gyakran elôfordul például, hogy a képzések helyszíné-
re csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak eljutni a hátrányos helyzetû településeken
élôk. 

A hátrányos helyzetûek felzárkóztatásához, gazdasági aktivitásuk növeléséhez, a több
generáción át öröklôdô halmozottan hátrányos helyzetük fokozatos felszámolásához nél-
külözhetetlen tehát a megfelelô akcióprogramok kidolgozása, mûködtetése, amelyek nö-
velik képzettségi szintjüket, valamint az oktatásban való részvételi arányukat, és csök-
kenti lemorzsolódásukat.

A MAGYAR VALÓSÁG – EGY ÍGÉRETES KEZDET

Tanulmányunkban egy észak-magyarországi településen, Szendrôn megvalósult, támo-
gatott munkaerôpiaci képzések tapasztalatait dolgoztuk fel. A programokban részt vevô
felnôttek tanulási motivációit és igényeit kérdôíves felmérés és fókuszcsoportos beszél-
getés módszerével vizsgáltuk.

Szendrô az edelényi kistérségben helyezkedik el, Miskolctól 80 km-re. Lakossága
4119 fô, ebbôl 83 százalék magyar, 17 százalék cigány nemzetiségûnek vallja magát. 
A munkaképes korú népesség létszáma 2633 fô, a regisztrált álláskeresôk száma 456 fô,
mely közel 18%-os relatív mutatót eredményez. Szendrô városában jelenleg két képzési-
foglalkoztatási projekt valósul meg, melyek célja a hátrányos helyzetû álláskeresôk tá-
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12 HAVAS G. – KEMÉNY I. – LISKÓ I., Cigány gyerekek az általános iskolában, Oktatáskutató Intézet, in Kuta-
tás közben sorozat, No. 231. Budapest, 2001.

13 BUKODI E., A munkaerô-piaci kirekesztôdés folyamata, in A szegénység és a társadalmi kirekesztôdés fo-
lyamata, KSH, Budapest, 2004.

14 Hátrányos megkülönböztetés az Európai Unióban, Eurobarometer, 2009.
15 HALMOS CS., i.m.
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mogatása. A képzési programokon való részvétel feltétele a befejezett általános iskolai
végzettség volt.

Kérdôíves vizsgálatunkban 62 olyan hátrányos helyzetû személyt kérdeztünk (a teljes
minta 65 fô) a felnôttképzéssel és tanulási motivációikkal kapcsolatban, aki képzési pro-
jektben (TÁMOP 1.4.3., TÁMOP 2.4.5. erdészeti szakmunkás, zöldségtermesztô, adat-
rögzítô, valamint gyermek- és ifjúsági felügyelô) vett részt.16 Az erdészeti szakmunkás,
valamint a zöldségtermesztô képzésben részt vevô személyek kivétel nélkül regisztrált
álláskeresôk, a projektben való részvételért képzési támogatásban részesültek. A minta
65 százaléka (40 fô) nô, 35 százaléka (22 fô) férfi.

A vizsgálat, melynek célja a résztvevôi tapasztalatok, igények felmérése volt, 2013
szeptemberében zajlott. A kérdôíves lekérdezéssel nagy mennyiségû adatot nyerhettünk
a kutatásba bevontak tanulási motívumairól és az elhelyezkedéssel kapcsolatos vélemé-
nyükrôl.

A fókuszcsoportos beszélgetésre 2014. március elején került sor. A csoportba bevon-
tak (11 fô nô) szintén egy Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 2.4.5.)
résztvevôi, akik adatrögzítô, valamint gyermek- és ifjúsági felügyelô képzésben vettek
részt. Fontos megemlíteni, hogy nekik nem járt képzési támogatás a projektben való rész-
vételért. 

A kérdôíves kutatásnak a résztvevôk tanulási motivációját megvilágító eredményeit
mutatjuk be. A 62 fô megkérdezett 27%-a (17 fô) valamilyen szakképzettséget szeretne
szerezni, míg a résztvevôk 23%-a, (15 fô) kizárólag a képzési támogatás (kb. 60.000 Ft/
hó), miatt vesz részt abban a programban, amelynek révén térítésmentesen juthat OKJ-s
szakképesítéshez. A válaszokból az is kiderül, hogy a megkérdezettek közül 36 személyt
maga a tanulás, 5 személyt pedig a belôle fakadó új lehetôség motiválta a részvételre. 
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16 A TÁMOP 1.4.3. programban a zöld gazdasághoz kapcsolódó szakmák elsajátításának jegyében a helyi
igényekre reagáló szakképzés valósult meg, amely egy negyedhektáros fóliasátorban való zöldség- és gyü-
mölcstermesztéssel, valamint az önkormányzati tulajdonban lévô erdôk folyamatos gondozásával egészült ki.
A fóliasátorban megtermelt élelmiszert a közétkeztetésben (közel 400 fô ingyenesen étkezik), az erdôben kiter-
melt faanyagot, hulladékot a közintézmények fûtésére használja fel az önkormányzat. A 2.4.5. projektben a
munka és magánélet harmonizációját segítô, és szintén a helyi igényeket kielégítô képzések (adatrögzítô, gyer-
mekfelügyelô) valósultak meg, szem elôtt tartva az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésének fontosságát.

1. ábra: A képzésben való részvétel oka (n = 73)

A válaszok alapján tehát a tanu-
lás, illetve az elsô szakképesítés
megszerzésének igénye fontos
motiváció volt, ugyanakkor ma-
gas azoknak a résztvevôknek a
száma is, akik kizárólag a képzé-
si támogatás miatt vállalták a fel-
nôttképzési szerzôdésben rögzí-
tett kötelezettségeiket. Érdekes,
hogy a mintába bevont 65 sze-
mély közül 21 már rendelkezett
valamilyen szakmával (szak-
munkás-, vagy szakiskolai bizo-
nyítvánnyal), 17 fô pedig érettsé-
gizett is. 
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A fókuszcsoportos beszélgetés résztvevôi közül a legtöbben (8 fô) azt mondták, hogy
az ingyenes szakmaszerzés miatt jelentkeztek a projektbe, bár mindannyiuknak volt már
szakmája. Hárman az új ismeretségek, kapcsolatok szerepét emelték ki, egy négygyerme-
kes édesanya pedig így indokolta a döntését: „Fontos, hogy a gyerekek azt lássák, hogy
tanulni érdemes, hogy Anya is igyekszik, dolgozik, tanul.” Többek egybehangzó vélemé-
nye szerint az is ösztönözte ôket , hogy helyben sajátíthatnak el egy szakmát, nem kell
utazgatniuk, és a képzés finanszírozásával nem kell terhelniük a családi költségvetést. 

Vizsgáltuk azt is, mennyire érezték nehéznek a résztvevôk a képzés tananyagának elsajá-
títását. A három megjelölhetô nehézségi fokozat közül egyetlen személy sem választotta
azt, hogy „nagyon nehéz”; a mintában szereplôk fele-fele arányban minôsítették a tan-
anyagot „nehéz”-nek, illetve „könnyû”-nek, mindamellett huszonketten tanulási kudar-
cokról számoltak be: 12 fô egyéni idôbeosztását, 8 fô a tananyag nehézségét, míg 2 fô sa-
ját lustaságát jelölte meg a kudarc okaként. Látható tehát, hogy a vizsgált személyek
körében az esetleges tanulás-módszertani hiányosságok, a tanulási rutin megkopása nem,
vagy csak kis mértékben nehezítette a felnôttkori tanulást..

A fókuszcsoportos beszélgetés során a résztvevôk mindössze annyit mondtak tanulási
kudarcukról, hogy csak bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban voltak nehézségeik. Két fô
arról számolt be, hogy elôképzettség híján a táblázatkezelés okozott neki gondot, és emi-
att gyakran követhetetlenné vált számára a tananyag, egy fô szerint pedig a tanár nem ma-
gyarázott elég érthetôen. A gyermekfelügyelônek tanulók csoportjából négyen a gyer-
mekvédelemmel kapcsolatos jogi ismeretekkel boldogultak nehezen, ketten pedig az
egészségvédelemben használatos latin kifejezésekkel. Összességében azonban mindenki
sikeresnek ítélte a képzésben való részvételét.

A megkérdezettek az objektív problematikus tényezôk, akadályok közül leginkább a
szervezetlenségre és a nehézkes adminisztrációra panaszkodtak. Véleményük szerint a tan-
anyag elsajátítását könnyíthette volna a szemléltetés, a mûhelymunka jellegû ismeret-
feldolgozás túlsúlya a frontális, hagyományos oktatási módszerekkel szemben. Többen je-
lezték, hogy korlátozni kellene azokat a demotiváló személyeket a csoportban, akik köz-
beszólásaikkal zavarják a munkát, illetve támogatni kellene az azonos érdeklôdési körû és
motivációjú résztvevôket a képzésben: „Jobb lenne, ha az olyanok, akik csak az unalom
ellen ülnek itt, nem lennének a csoportban, mert elveszik a többiek kedvét is” – javasolta
egyikük. A fókuszcsoportos beszélgetés résztvevôi közül többen is elmesélték (6 fô), hogy
egy-egy csoporttársuk folyamatosan kritizálta társait, a tanárokat, a módszereket, ami nem
csak a tanulás folyamatát zavarja, hanem demotiválja a csoport többi tagját is. 

A továbbiakban a kérdôíves vizsgálatba bevont személyek tanulásról, képzésrôl alko-
tott véleményét vizsgáltuk, az elsô oszlopban feltûntetett kérdések segítségével. A kérdé-
sek minden esetben így kezdôdtek: „Mennyire érzi…” (Lásd 2. ábrát.)

Az ábrán szereplô adatok szerint a kérdôíves kutatásba bevontak 63%-a értéknek tartja 
a tanulást. Magas arányban (66%) érzik fontosnak a válaszadók, hogy gyermekeik szak-
mai végzettséget szerezzenek. Érdekes, hogy a minta közel 20%-a nem tartja fontosnak 
a legális munkavállalást, és ugyanennyien vannak, akik szerint nincs különbség a felnôtt-
és a gyermekkori tanulás között. A 62 válaszadó közül mindössze 5 fô nem tartotta fon-
tosnak, hogy a családja támogassa a tanulásban, és ugyanennyien nem tartják lényegesnek,
hogy a képzés, amelyben részt vesznek, gyakorlat-orientált legyen. Az ábrán jól látható,
hogy a tudás, tanulás leginkább mint érték és hasznosság jelenik meg, ami az egziszten-
ciális tanulási motivációra utal.
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A fókuszcsoportos beszélgetés is hasonló eredményeket hozott, hiszen a tanulást, a tudást
minden válaszadó fontosnak tartotta, és értékként definiálta. Kötetlen válaszaik is jól tük-
rözik ezt a véleményüket. Például: „Mindenki annyit ér, amennyit tud” (48 éves közfog-
lalkoztatott), „Ezt nem vehetik el tôlem” (22 éves regisztrált álláskeresô), „Bármilyen
helyzetben a tudás segíthet” (34 éves közfoglalkoztatott), „A tudásom mindig nálam
van” ( 39 éves gyesen lévô). Elmondhatjuk tehát, hogy a vizsgált esetben a válaszok az
érdeklôdés alapú és az egzisztenciális tanulási motivációra utalnak, a presztízsmotivátor
egyik vizsgálatban sem jelent meg.

Beszélgetés közben arra is kitértünk, hogy a résztvevôk mit gondolnak saját gyermekeik
jövôjérôl. A „Hogyan képzeli el gyermekét 20 év múlva?” kérdéssel a szülôi elvárások,
igények megfogalmazása kapcsán azt kívántuk vizsgálni, milyen szerepet szánnak a szü-
lôk a tanulásnak gyermekük életútjában.

A válaszadók többsége (10 fô) az egészség fontosságát hangsúlyozta, 6 fô szép, rende-
zett családot remélt gyermekének, és ugyanennyien tartották fontosnak azt is, hogy a
gyermek értelmes, okos felnôtté váljék. A „dolgozik” szó négy alkalommal fordult elô,
de többen közvetetten céloztak rá: „jól menô könyvelô irodája van”, „mezôgazdasági vál-
lalkozást vezet”. Az iskolát mindössze háromszor említették. Látható tehát, hogy a vá-
gyakban, a tervekben, az elvárásokban szerepel a munka, amelynek a tanulás nélkülözhe-
tetlen velejárója. A tanulási motivációval szorosan összefüggenek az elhelyezkedéssel
kapcsolatos tervek, elképzelések is. A fókuszcsoport résztvevôi szerint e téren a munka-
lehetôség hiánya okozza a legfôbb problémát, ami pedig leginkább településük területi
elhelyezkedésébôl fakad. A megkérdezettek elmondták, hogy az elmúlt húsz évben szá-
mos olyan munkahely szûnt meg lakóhelyükön, amely korábban munkát biztosított a
szakképesítéssel rendelkezô emberek számára. Négyen azt is megemlítették, hogy a kis-
térségben általában aluliskolázottak az álláskeresôk, a munkáltatói igények, elvárások
pedig magasak. Ha a közlekedési infrastruktúra fejletlenségét, valamint a kistérségben
élô, halmozottan hátrányos helyzetûek magas arányát is számításba vesszük, belátható,
hogy a munkaerô-piaci mutatók javulására csak nagyobb volumenû munkahelyteremtés
adhat esélyt.
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ÖSSZEGZÉS

Jelen munkánkban a felnôttképzésben részt vevô hátrányos helyzetû csoportok motivá-
cióit, a szakmaszerzéssel, tanulással kapcsolatos igényeit elemeztük. Láthattuk, hogy a
felnôttkori tanulás nem csak oktatás- és foglalkoztatáspolitikai elvárás, hanem az érintet-
tek tényleges igénye is. Ma már számos program segít jobb jövôt, könnyebb munkaerô-
piaci (re)integrációt biztosítani a hátrányos helyzetben élôknek. A programok többsége
azonban eseti jellegû és legtöbbször nem a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô képzé-
seket támogatja. Azt is hangsúlyozni kell – ahogyan a megkérdezettek is tették –, hogy
eredményes képzési projekt nem képzelhetô el munkahelyteremtés nélkül. Ezt támasztja
alá az az adat is, miszerint a programokban résztvevôk többsége már rendelkezik szakké-
pesítéssel (többségüknek két, vagy annál több szakmája is van). 

Igen hasznos lenne, ha a csoporttagok általános képességeinek, ismereteinek felméré-
sét követôen személyiség- és képességfejlesztési programokat is beépítenének a képzés-
be. A hatékony fejlesztés és képzés további záloga, hogy a szervezôk viszonylag homogén
tudásszintû és azonos motivációs szinttel rendelkezô csoportokat alakítsanak ki. A homo-
gén csoportok ugyanis nem csak a tanulás hatékonyságát, hanem a résztvevôk motiváció-
ját is nagy mértékben képesek növelni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes csopor-
tokban a képzési támogatás elnyerése a részvétel egyetlen motivációja, ebben az esetben
pedig tudásszerzésre, képességfejlesztésre irányuló, önszabályozott tanulás nem, vagy
csupán kis mértékben feltételezhetô. Ilyenkor a csoporton eluralkodhat a nonkonformi-
tás, s megfigyelhetô lesz a passzív viselkedés minden negatív hatása.

Jelen vizsgálatunk további eredménye a tanulási kudarcokkal összefüggésben, hogy a
hatékonyabban mûködô oktatási, fejlesztési folyamatban nagyobb hangsúlyt kellene kap-
nia az idôgazdálkodás témakörének, de az oktatási módszerek, információátadási techni-
kák felülbírálása is szükségesnek látszik, az oktatott célcsoport igényeinek megfelelôen.
Az aluliskolázott, sok tanulási kudarcot megélt, vagy megkopott tanulási rutinnal rendel-
kezôk esetében ugyanis a hagyományos, frontális oktatási módszerek nem megfelelôek, 
a gyakorlatorientált, vizualizáción és mûhelymunkán alapuló oktatási technikák sokkal
célravezetôbbek lehetnek. Ezért elengedhetetlen az oktatók és a képzôk didaktikai mód-
szer- és eszköztárának frissítése, hiszen a motiváció fenntartásával az ismeretek átadása,
illetve elsajátítása is hatékonyabb lehet.

Mindezek mellett a különbözô képzési-foglalkoztatási projekteket kidolgozó, s szak-
mai tartalmukat meghatározó szakpolitikai csoportoknak azt is vizsgálniuk kellene, hogy
vajon valójában mennyire hatékonyak az egyes programok, vagyis hogy a szakképesítést
szerzett hátrányos helyzetû munkanélküliek tömegébôl hány személynek sikerül tényle-
gesen elhelyezkednie a nyílt munkaerôpiacon. Indokolt lenne tehát a programoknak cél-
csoport-specifikus és a területi sajátosságokat figyelembe vevô hatáselemzése, illetve a
bevont személyek életútjának több éves nyomon követése. A felnôttképzés valódi értékét
ugyanis csak az mutathatja meg, hogy a tanuló felnôtt mennyit képes profitálni (elméleti
vagy anyagi síkon) az elsajátított ismeretekbôl. A mérhetô haszon különösen fontos azok-
ban a társadalmi csoportokban, amelyekben a tanuló felnôtt egyfajta mintaként is meg-
jelenhet a családja és tágabb környezete szemében.
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BEVEZETÉS

A posztmodern társadalomban élô ember egyik alapérzése – társadalmi státuszától füg-
getlenül – a bizonytalanság. Ahogyan Beck is megállapítja1, a tradicionális intézmények
már nem képesek választ adni az embereknek, a kockázati társadalomban mindenki a sa-
ját életéért felel, az egészségromlás, az idôsödés, a munkanélküliség, a szegénység gond-
ja és kockázata egyénivé válik. Ugyanakkor Beck szerint a fejlett modernitásban az in-
dividualizáció olyan társadalmasodási folyamat keretfeltételei között zajlik, amely lehe-
tetlenné teszi az egyén valódi önállósodását Az egyes embert trendek, divatok, piacok
irányítják, minek következtében olyan külsô tényezôk függvényévé válik, amelyekre ô
maga semmilyen hatással sincsen2. A gyermekkor értelmezése is jelentôsen megváltozott,
átrendezôdött a gyermekek és felnôttek közötti viszony, elmosódtak az emberi élet egyes
szakaszai közötti határvonalak. Winn például arra világít rá3, hogy a gyermekek életvite-
le és tudása szinte egyáltalán nem különbözik az ôket körülvevô felnôttekétôl, holott a
gyermeki lét sajátosságából következôen a felnôttek feladata volna a gyermekek védel-
mezése és nevelése. A globális kihívások a család mûködésének egészére is nagy hatással
vannak, egyre kevesebb ideje jut a szülôknek gyermekük nevelésére, és ezt felelôsségvál-
lalásuk mértéke és minôsége is megsínyli. Mindezeket fontos figyelembe venni, amikor a
segítô szakmákról általában, illetve jelen tanulmányunk keretében konkrétan a gyermek-
védelem kihívásairól gondolkodunk. 

A gyermekek védelmérôl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ér-
telmében alapvetô kívánalom, hogy a gyermekeknek és a családoknak minden segítséget
meg kell kapniuk ahhoz, hogy a gyermek a családban nevelkedhessék, azaz a fôszerep 
a prevencióé. Amennyiben a gyermek nem nevelhetô a családban, a kiemelést követôen a
szakmai munkának a mielôbbi családegyesítésre kell koncentrálnia, ha pedig a gyermek
nem helyezhetô vissza a családjába, a szakellátó helyeknek a sikeres társadalmi integrá-

1 BECK, U., Túl renden és osztályon? Társadalmi egyenlôtlenségek, társadalmi individualizációs folyama-
tok és az új társadalmi alakulatok, individualitások keletkezése, in A társadalmi rétegzôdés komponensei, Új
Mandátum Kiadó, Budapest, 1997, 418–468.

2 BECK, U., A kockázat-társadalom, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, Századvég, Buda-
pest, 2003, 238–239.

3 WINN, M., Gyermekek gyermekkor nélkül, Gondolat Kiadó, Budapest, 1990.
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ció elôkészítésérôl kell gondoskodniuk, az intézményes és a befogadó családi formában
egyaránt. A családból való kiemelést követôen a gyermeknek alapvetô joga, hogy életko-
rának, fejlettségének, egészségének és egyéb szükségleteinek megfelelô oktatásban ré-
szesüljön, részt vehessen felzárkóztató és tehetséggondozó programokban. Joga van ah-
hoz is, hogy nevelésérôl, oktatásáról, ellátásáról véleményt nyilvánítson. 

Hazánkban a veszélyeztetett kiskorúak száma 2007 óta kb. 200 ezer fô évente, míg 
a védelembe vett kiskorúak száma drasztikus növekedést mutat, 2011-ben számuk kiug-
róan magas volt, 29451 fô, aminek a hátterében az iskolai mulasztásokkal kapcsolatos
jogszabályi változások állnak4. A szakellátási adatok azt mutatják, hogy a nevelôszülôi
hálózatokban elhelyezett gyermekek száma a gyermekotthonokban elhelyezettekéhez vi-
szonyítva 2002 óta folyamatosan növekszik. 2011-ben gyermekotthonban 8431 gyermek
és fiatal felnôtt élt, nevelôszülônél pedig 12638.5

A roma gyermekek és fiatal felnôttek iskolai pályafutásával számos kutatás foglalko-
zik6, de a gyermekvédelmi szakellátásban élôkével már sokkal kevesebb. A gyermekek
iskolai pályafutását jelzô statisztikai adatok és kutatási eredmények köre korlátozott, bár
az elmúlt években több tanulmány is foglalkozott a témával. Tanulmányunkban elôször a
publikált kutatási eredmények alapján foglalkozunk a gyermekvédelemben élô gyerme-
kek és fiatalok iskolai karrierjének alakulásával, különös tekintettel a roma gyermekek
helyzetére. Ezt követôen a gyermekjóléti szolgáltatásnak az oktatási elômenetelt segítô
prevenciós megoldásait vizsgáljuk, majd pedig azt a szakmai munkát, amely a családból
már kiemelt gyermekek és fiatalok, különösen a roma származású gondozottak iskolai
pályafutását támogatják. 

I. A GYERMEKVÉDELEM ÉS AZ ISKOLA A KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

Gyermekvédelemben élôk iskolai pályafutásának vizsgálata

A szakellátásban élôk kétharmada tanköteles korú, a gondozottak fele az általános iskolai
korosztályba tartozik.7 A 2011-es OSAP adatok alapján elmondható, hogy a nevelôszülôi
ellátásban élô 15–17 évesek nagyobb arányban folytatnak középfokú tanulmányokat,
mint a gyermekotthonokban élôk; az elôbbiek 86%-a, az utóbbiak 61,1%-a tanul közép-
iskolában, s jelentôs a különbség az érettségivel végzôdô képzés tekintetében is (gimná-
zium és szakközépiskola), ami a késôbbi munkaerô-piaci pozícióra és a sikeres társadalmi
integrációra is kihat. Ebbôl a korosztályból a gyermekotthonban élôk 54,3%-a szakmun-
kásképzôben és szakiskolában tanul, és csak 10,3%-a vesz részt érettségit adó képzésben.
A nevelôszülôi ellátásban élôk 31,7%-a tanul érettségit nyújtó iskolában és 50,9%-a
szakmunkásképzôben vagy szakiskolában.8 Fontos azonban megjegyezni, hogy az elmúlt
években az érettségit adó képzésben részt vevôk aránya lassú növekedést mutat, a 2002.
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4 PAPHÁZI T., Állam és család a gyermekvédelmi gondoskodásban, in Jó szülô-e az állam? – A corporate pa-
renting terminus gyakorlatban való megjelenése, Budapest, 2014, Rubeus Egyesület, 167–214. 172.

5 PAPHÁZI T., i.m., 208.
6 FORRAY R. K. – HEGEDÛS T. A., Cigány gyermekek szocializációja, Aula, Budapest, 1998.; RÉGER Z., Ci-

gány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei, in Iskolakultúra, 1995/24, 102–106.; KERTESI G., A társada-
lom peremén. Romák a munkaerôpiacon és az iskolában, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

7 KSH 2012:10.
8 PAPHÁZI T, i.m., 187.
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évi 22%-ról 25%-ra nôtt.9 Azok, akik nagykorúságuk után elhagyják a rendszert, annál
könnyebben integrálódnak a társadalomba, minél magasabb az iskolai végzettségük. 
A kikerülô 18–25 évesek közül minden másodiknak általános iskolai végzettsége van, a
rendszerbôl 2011-ben távozó nagykorúak esetében ez közel 40%, míg 56,3%-uk közép-
fokú, 3,2%-uk pedig felsôfokú végzettséggel rendelkezett.10

Az elmúlt években készült több kutatás is igazolta, hogy a két ellátási formából adódó
különbségek erôsen befolyásolják az iskolai pályafutás sikerességét.. A 2008-as országos
kompetencia-felmérés adatai szerint a nevelkedési hely erôteljesen meghatározza az is-
kolai teljesítményt. Az elôzô évi tanulmányi átlageredményeket nézve a saját családban
élôk átlaga a gyermekotthonban élôkéhez képest közel egy egész jegynyi különbséget
mutat (a családban élôk átlaga 3,96, a gyermekotthonban élôké 3,15), viszont akik neve-
lôszülôknél élnek, jobban tanulnak, mint akik intézményekben nevelkednek (az ô tanul-
mányi átlaguk 3,47). A jövôre vonatkozó középfokú tanulmányi tervek megegyeznek 
a gyermekvédelmi adatokban jelzettekkel. A gyermekotthonban élôk 41%-a preferálja a
szakmunkás végzettséget, míg a saját családdal élôknek csak a 11,3%-a11. A jobb, illetve
rosszabb iskolai teljesítmény azonban nem írható kizárólag a nevelôszülôi ellátás javára,
illetve az intézményes ellátás rovására, hiszen azt is látni kell – amint Neményi Mária és
Messing Vera kutatása rámutatott12 –, hogy azoknak a gyermekeknek és fiataloknak, akik
alacsony életkorúak és normál szükségletûek, nagyobb esélyük van rá, hogy nevelôszü-
lôkhöz kerüljenek, csakúgy, mint a lányoknak és a nem roma származásúaknak. A kuta-
tás arra is rávilágított, hogy a kamaszok esetében a legjellemzôbb beutalási ok az iskola-
kerülés és a magatartási problémák, például az éretlenség, ami a tanulást igencsak
megnehezíti. A nevelôszülôknél élôk 37%-ánál tapasztaltak olyan elmaradást, ami a ta-
nulást vagy a beilleszkedést gátolta.13

Láthattuk, hogy a gyermekvédelemben élôk számára a középfokú tanulmányokat a
szakmai képzések jelentik. Egy 2009-es kutatásból kiderül, hogy a 15–18 évesek iskolai
teljesítménye nagyon rossz, egyharmaduk ismételt általános iskolában osztályt. A fiatalok
60%-ának nincs egyetlen olyan tanára sem, akinek ôszintén elmondhatná a problémáit.
Az ôszintétlen kapcsolatokból eredô rossz iskolai közérzetre egy válaszuk van: az iskola-
kerülés.14 Hegedûs az egyik kutatása során15 – amely a javítóintézetbe került fiataloknak a
családhoz, az iskolához, az erôszakhoz fûzôdô viszonyát tárta fel – arra kérte a fiatalokat,
hogy fejezzék be ezt a mondatot: „Az iskola olyan, mint…”. A válaszok a következôk
voltak: a börtön, a kínzókamra, a halottasház, a hajléktalanszálló, ahol az embert meg-
alázzák. Többen fizikai bántalmazásról is beszámoltak. Ennél pozitívabb képet mutat 
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19 KSH, i.m., 10.
10 KSH, i.m., 12.
11 RÁCZ A., et al., Secondary analysis of national data sets and survey of a sample of Child Care Agencies in

Hungary, A Case Study, Institute for Social Policy and Labour, Budapest, 2009.; GYARMATI A., Családi-neve-
lési környezet és tanulói teljesítmény. A családban és a gyermekvédelmi rendszerben élô 8. és 10. évfolyamos
tanulók tanulmányi kompetenciákban megjelenô különbségei, in Kapocs, 2011/1, 56–61.

12 A minta elemszáma 1866 fô volt. Három korcsoportot vizsgáltak: csecsemôkorúakat, iskolába lépôket és
kamaszokat. A származást akkor tudták megállapítani, ha a gyermek dokumentációjában találtak erre utaló ada-
tot, illetve, ha az adatlapot kitöltô szakember jelezte, hogy a gyermeket romának tartja.

13 FÜLÖPNÉ ANDRÉKÓ K., A nevelôszülôknél élô gyermekek tanulási és magatartási zavarainak kezelési lehe-
tôségei, illetve nehézségei a szakellátásban, in Kapocs, 2003/6, 46–50.

14 HODOSÁN R. – RÁCZ A., Szakmai képzésben részesülô, gyermekvédelmi szakellátásban élô fiatalok iskolai
pályafutásának vizsgálata, in Család, Gyermek, Ifjúság, 2009/4, 14–24.

15 HEGEDÛS J., Család – erôszak – iskola a fiatalkorú bûnelkövetôk életében, in Javítóintézet, család, gyer-
mekvédelem, Kapocs könyvek 4., Budapest, 2004, 11–60.
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Rausch két megyére kiterjedô online kérdôíves kutatása16, melybôl az derül ki, hogy a
gyermekek többsége be tudott illeszkedni az osztályközösségbe és a tanárok részérôl sem
tapasztalt elôítéletes bánásmódot, bár a fiúk ítélete e tekintetben kevésbé pozitív, és ôk
gyakran keverednek verekedésbe is. Fülöpné korábban idézett kutatásának tanúsága sze-
rint a gyermekek 7%-a szorongásos tüneteket mutat. Az intézményes ellátásban élôk kö-
zül sokan magányosnak érzik magukat (a gyermekotthonban élôk 30,9%-át gyakran fog-
ja el a magány érzése, a lakásotthonban élôk közt ez az arány 32,4%), míg a nevelôszülôi
ellátásban a magány csak néha tör rá a gondozottakra.17

Ezen problémák kapcsán érdekes felidézni Hercz Mária 2005-ben publikált kutatási
eredményeit18, amelyek a pedagógusok szakmai énképét és gyermekképét vizsgálták. 
Az eredmények a gyermekvédelem számára is komoly tanulsággal bírnak. A pedagógu-
sok vélekedése szerint a gyermekek életkorának növekedésével a tanár-diák viszony egy-
re romlik. A tanárok a gyermekek jó értelmi képességét és gyors felfogását értékelik a
legtöbbre. Az általános iskolában tanítók és a gimnáziumi tanárok a gyors felfogású gyer-
meket tartják okosnak, míg a szakképzésben dolgozó pedagógusok azt a diákot, aki álta-
lános mûveltséggel rendelkezik. A gyermekek fejleszthetôségében ezen felmérés szerint
a pedagógusok 56%-a hisz. A gyermekvédelemben élôk számára örvendetes eredmény,
hogy jellemzôen az általános iskolai és a szakképzésben dolgozó pedagógusok tartják le-
hetségesnek és fontosnak a fejlesztést, és ôk hisznek a modern fejlesztési programok ha-
tékonyságában is. Hegedûs19 legújabb kutatása arra világít rá, hogy a pedagógusok esz-
köztelenül állnak számos problémával szemben, amilyen például a gyermekbántalmazás,
valamelyik családtag szenvedélybetegsége, vagy egy-egy gyermek beilleszkedési és ma-
gatartászavara. 

Az iskolai pályafutás szempontjából az is meghatározó, hogy milyen településen él a
gyermek. Babusik20 felhívja a figyelmet arra is, hogy a nevelôszülôk 36%-a a legfejletle-
nebb, hátrányos helyzetû, a szegénység szempontjából magas kockázatú kistelepülése-
ken él. 

A becsült adatok szerint a gyermekvédelmi szakellátásban részesülôk 5%-a tanul fel-
sôoktatási intézményben.21 A kompetencia-felmérések azonban azt jelzik, hogy ennél
többen szeretnének a felsôfokú oktatásban részt venni, azt azonban nem tudjuk, hogy
mennyire reálisak ezek a vágyak. A saját családdal élôk 55%-a kívánna felsôfokú végzett-
séget szerezni, míg a nevelôszülôknél élôknek 26%-a, a gyermekotthonokban élôknek
pedig csak 15%-a.22 A sikeres iskolai pályafutásban óriási szerepet játszik a nevelkedési
hely, valamint annak stabilitása, a gyermekvédelmi szakemberek szemlélete (például
hogy segítenek-e a diákoknak hozzáférni a különbözô támogatásokhoz), a tanárok és a
diáktársak viselkedése, ami eldönti, hogy a gyermekvédelmi háttér okán megbélyegzô-
dik-e a gyermek az oktatási intézményekben, vagy épp ellenkezôleg, pozitív bánásmód-
ban részesül. Az egyéni tényezôk is fontosak, a motiváció, a tanulás szeretete, egy biztos
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16 RAUSCH A., Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedô gyermekek és fiatalok néhány jellemzô iskolai
problémája, in Iskolakultúra, 2013/11, 101–116.

17 RAUSCH A., i.m.
18 HERCZ M., Pedagógusok szakember- és gyermekképe (gondolatok a kognitív fejlôdésrôl vallott nézetek

megismerése közben), in Magyar pedagógia, 2005/2, 153–184.
19 HEGEDÛS J., i.m.
20 BABUSIK F., A nevelôszülôi rendszer kutatása – pilot kutatás, MTA Gyerekprogram Iroda – Delphoi, 2009.
21 RÁCZ A., Gyermekvédelembôl a felsôoktatásba – a felsôoktatási részvételt befolyásoló endogén és exogén

tényezôk, in Kapocs, 2009/4, 34–43. 
22 RÁCZ A., i.m.
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jövô megteremtése iránti vágy is elvezethet a felsôoktatásig.23 Rákó kutatása24 arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy a felsôoktatásba bejutó hallgatók sincsenek könnyû helyzetben, 
s nem csak az anyagi nehézségek miatt, hanem mert például az adminisztrációs feladatok
megoldása is nehézséget jelent a számukra. Nagy szükségük van hát diáktársaik aktív tá-
mogatására. 

A gyermekvédelemben élô roma gyermekek helyzete

A származási adatok rögzítésének tilalma okán nem rendelkezünk arra vonatkozóan sta-
tisztikai adatokkal, hogy a gyermekvédelemben, akár az alapellátásban, akár a szakellá-
tásban, a gyermekek hány százaléka roma származású. Több kutatás is jelzi azonban,
hogy a roma gyermekek felülreprezentáltak a gyermekvédelmi szakellátásban.25 A szak-
emberek véleménye szerint azonban a bekerülés oka nem a gyermek származása, hanem
a veszélyeztetettség mértéke, a szülôk deviáns viselkedése. A hazagondozás sikerével
kapcsolatban pedig elôítéletes nézetet képviselnek, úgy vélik, hogy a gyermekvédelmi
szakellátás rendszerében biztosított jó körülmények nem motiválják, inkább passzívvá
teszik a szülôket26. A roma gyermekek etnikai identitása nem alakulhat ki e rendszerben,
mivel a gyermek többnyire nem roma környezetben, hanem vérszerinti családjáétól elté-
rô szociokulturális körülmények között él. A kutatás eredményei szerint minél hosszabb
idôt tölt el egy roma gyermek a szakellátásban, annál kisebb az esélye annak, hogy csa-
ládjához visszakerüljön. Ennek több oka van. A roma családok gyakran nehéz anyagi
helyzetük miatt nem tudják látogatni gyermekeiket a lakóhelyüktôl távolabb lévô gondo-
zási helyeken. A kiemelést követôen többnyire nem látnak esélyt rá, hogy visszakaphas-
sák gyermekeiket, ezért a kapcsolattartásról is lemondanak. Vannak olyan szülôk is, akik
életvitelük, szenvedélybetegségük vagy személyiségük éretlensége következtében sza-
kítják meg a kapcsolatot gyermekükkel. Találkozni olyan esetekkel is, amikor az intéz-
mény dolgozóinak vagy a nevelôszülôknek elutasító, esetleg ellenséges viselkedése tartja
távol a szülôket gyermekeiktôl.27 Babusik kutatása rávilágít arra is, hogy a roma gyermeke-
ket nagyobb arányban helyezik el vér szerinti szüleiktôl távol. A romák 47%-a nem szo-
kott találkozni a szüleivel, a nem roma gyermekeknél ez az arány 37%. Kéthetente vagy
havonta a nem roma gyermekek 51%-a, a romák 24%-a találkozik családtagjaival.28

Neményi és Messing említett kutatásában a gyermekek 32%-a volt roma. A romának
tartott gyermekek nagyobb arányban kerülnek gyermekotthonba, mint a nem roma társaik.
A romák 43%-a, míg a nem romák 57%-a járt életkorának megfelelô iskolai osztályba. 
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23 RÁCZ A. – KORINTUS, M., Keeping youbg people with a care background in education in Hungary – Acco-
modation with conditions and support, in European Journal of Social Work, 2013/1, 55–69.

24 RÁKÓ E., Gyermekvédelmi gondoskodásban élôk a felsôoktatásban, in Jó szülô-e az állam?, Budapest,
2014, Rubeus Egyesület, 344–356.

25 NEMÉNYI M. – MESSING V., i.m.
26 HERCZOG M. – NEMÉNYI M., Roma gyerekek a gyermekvédelemben, in Család, Gyermek, Ifjúság, 2007/6,

6–12.
27 ERRC (Európai Roma Jogok Központja), Fenntartott érdektelenség. Roma gyermekek a magyar érdekvé-

delmi rendszerben, Budapest, 2007.; ERRC, Életfogytiglan. Roma gyermekek a magyar érdekvédelmi rendszer-
ben, 2011.

28 DARVAS Á., Egy nevelôszülôi kutatás tapasztalatai. Alkalmazkodás és fejlesztés a gyermekvédelemben, a
Fôvárosi TEGYESZ Konferenciája, Budapest, 2013. 20. http://www.tegyesz.hu/file/Gyermekvedelmi_napok/
GYVN_2013/honlapra/konferencia/Darvas_Agnes_Egy_neveloszuloi_kutatas_tapasztalatai.pdf (Utolsó meg-
tekintés: 2014.06.11.)
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A roma gyermekeknek számos elôítélettel kell megküzdeniük az iskolában és a gyermek-
védelem rendszerében is, és nagykorúvá válva további diszkriminációval találkoznak a
munkaerôpiacon vagy például az egészségügyi ellátásban29. 

A fenti adatok, kutatási eredmények figyelembe vételével a következôkben azt vizs-
gáljuk, hogy a gyermekjóléti alapellátásban és a gyermekvédelmi szakellátásban milyen
prevenciós, illetve nevelési módszerek, felzárkóztató lehetôségek kínálkoznak, amelyek
csökkenthetik kiemelten a roma gyermekek hátrányait, mérsékelhetik iskolai kudarcaikat
és megerôsíthetik jövôbeni munkaerô-piaci pozíciójukat.

II. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSNAK AZ OKTATÁSI ELÔMENETELT 
SEGÍTÔ PREVENCIÓS MEGOLDÁSAI

A gyermekjóléti szolgálatok törvény által elôírt kötelessége a gyermekek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlôdésének, jólétének, a családban történô nevelkedésének elôsegí-
tése, a veszélyeztetettség megelôzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, va-
lamint a gyermek családból történô kiemelésének megelôzése. A gyermekjóléti szolgála-
tok feladatai közé tartozik többek közt az is, hogy tájékoztatást nyújtsanak a gyermeki
jogokról és a gyermek fejlôdését biztosító támogatásokról, családtervezési, pszichológiai,
nevelési, jogi, fejlesztôpedagógiai, mentálhigiénés tanácsokkal szolgáljanak, hogy mû-
ködtessék a veszélyeztetettséget észlelô és jelzô rendszert, de az ô hatáskörükbe tartozik
a családgondozás is, valamint hogy szükség esetén javasolják a hatósági intézkedést. 
A gyermekjóléti szolgáltatás elvileg minden gyermekre kiterjed, de az alapellátást nyújtó
szervezetek ténylegesen persze nem kerülnek kapcsolatba minden kiskorúval. A KSH
2010-es adatai alapján a prevenciós szolgáltatást igénybe vevô gyermekek száma 162.966
fô volt.30

A gyermekjólét látókörébe kerülô gyermekek nagy része iskoláskorú, akik tanulási za-
varokkal, magatartási problémákkal küzdenek, illetve nem tesznek eleget tankötelezett-
ségüknek, családjuk pedig többnyire. hátrányos helyzetû, szegény, vagy mélyszegény-
ségben élô. Az oktatási rendszer jelenleg nem, vagy csak kis mértékben képes ezen
gyermekek társadalmi hátrányait csökkenteni. Az iskola közel azonos elvárásokat tá-
maszt a különbözô családokkal szemben, amiknek azonban a szegényebb családok nem
tudnak megfelelni. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetû roma családok nem. Az
ellátási terület demográfiai összetételétôl függ, hogy a gyermekjóléti szolgáltatók milyen
arányban kerülnek kapcsolatba cigány gyermekekkel. A velük folytatott munka akkor le-
het eredményes, ha a családok (az apa) elfogadják a segítôt, de még akkor sem biztos,
hogy sikerül bevonni a mélyszegénységben élô roma gyermekeket a különbözô szolgál-
tatásokba, programokba. Ne „velük dolgozzunk”, hanem „együtt dolgozzunk velük!” –
fontos lenne, hogy ez az elv mindenütt gyakorlattá váljék. 

Az iskolai kudarcoknak sokféle oka lehet, fontos a megelôzés, de a már kialakult
problémák kezelésére is megoldást kell találnunk. A jogszabályi változások mellett kü-
lönféle programok tesznek/tettek kísérletet alternatív lehetôségek, módszerek bevezeté-
sére, de a gyermekek képességeinek, készségeinek kibontakoztatásához, személyiségük
fejlôdéséhez csak a különbözô feltételek (infrastruktúra, humánerôforrás, pénzügyi hát-
tér, kreativitás, nyitottság, stb.) együttes jelenléte teremthet esélyt. 
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29 RÁCZ A., Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények, L’Harmattan, Budapest, 2012.
30 KSH, A gyermekvédelmi jelzôrendszer – 2010, Statisztikai Tükör, 2011.
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A gyermekek jól-léte tehát számos feltételtôl függ: „Milyen a család, amelyben a gye-
rek nevelkedik, milyen a település, ahol az otthona van? Megkap-e mindent – szeretetet,
biztonságot, ételt, meleget, játékot, védôoltást, betegség esetén gyógyítást – a csecsemô,
majd a kisgyerek? Mennyire figyel rá az óvodai-iskolai pedagógus, mennyire segít ab-
ban, hogy képességei és tehetségei felszínre kerüljenek, szabadon fejlôdjenek? Milyen
élményeket, tapasztalatokat szerez, milyen kötôdései alakulnak ki a barátok között, a kü-
lönbözô kortárs közösségekben?”31

A gyermekek általában örömmel, izgalommal készülnek az iskolába. Ez a lelkesedés
vagy megmarad vagy kissé lelohad, a legrosszabb esetben pedig súlyos problémákat ge-
neráló szorongássá alakul. A többnyire szociokulturális hátrányokkal induló, szorongó
gyermek számára nem lesz fontos az iskola, a tanulás, hiszen az örökös kudarcok miatt
nincs, ami erre motiválja.32

A gyermekjóléti szolgálatok a maguk eszközeivel igyekeznek elôsegíteni, hogy a gyer-
mekek az iskolában jól érezzék magukat, és teljesítményük révén mind ôk, mind a peda-
gógusok sikerélményhez jussanak. Ezek az eszközök a prevenció különbözô szintjein,
különféle formában jelennek meg. A gyermekvédelmi munka során többnyire a másod-
és harmadlagos prevencióval találkozunk, amelynek hatósugara a már problematikus
családokra terjed ki. A leghatékonyabb megoldásra, vagyis a problémák kialakulásának
megelôzésére sajnos alig jut pénz és energia. 

A prevenció szintjei

1. Elsôdleges (primer) prevenció: a gyermekek fejlôdését igyekszik helyes irányba te-
relni, ütemét pedig gyorsítani, megelôzve a fenyegetô ártalmak, a veszélyeztetô körülmé-
nyek kialakulását. A környezet megváltoztatása és az egyén problémamegoldó készségé-
nek erôsítése csak együttesen hozhat e téren eredményt.33

Az elsôdleges prevenció körébe tartozó lehetôségek:

Tájékoztatás nyújtása – többek közt a szolgáltató mûködésérôl, a gyermek testi, lelki
egészségének biztosításával, a családban történô nevelkedésével kapcsolatos jogokról, a
lehetséges támogatásokról és ellátásokról, valamint az adott település szabadidôs prog-
ramjairól, és ezen programok szervezôirôl.

Szabadidôs programok szervezése – mellyel a gyermekjóléti szolgálat a családban jelent-
kezô nevelési problémákat segít megoldani, és egyben kezdeményezi, hogy a közoktatási
intézmények, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézmények, valamint a tár-
sadalmi szervezetek is álljanak elô a megelôzést szolgáló programokkal. Nyilvántartást
vezet a szabadidôs programok szervezôirôl, és ezt az információt megosztja a gyerme-
kekkel, a szülôkkel, valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelôsökkel.34
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31 DARVAS Á. – FERGE ZS., Gyerekek szegénysége, in Hogyan szeressük a gyerekeket? Korszak és magyar
gondolkodók írásai, UNICEF Magyar Bizottság – Eötvös Kiadó, Budapest, 2011., 349–350.

32 DARVAS Á., i.m.
33 Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció, TÁMOP 5,4,1. „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rend-

szer kidolgozása” pillér, Budapest, 2011.
34 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-

nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirôl.
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35 SZIKULAI I., Prevenció a gyermekjóléti szolgáltatásokban, in Modernizációs kihívások és szolgáltatási vá-
laszok a gyermekvállalás- és nevelés területén, Gyermek. és ifjúságvédelmi Tanulmányok, Rubeus Egyesület,
Budapest, 2013, 81–90., 83–89. http://rubeus.hu/wpcontent/uploads/2013/09/24527_gyermek_es_ifjusagve-
delmi_tanulmanyok_harmadik_kotet.pdf 2014. (Utolsó megtekintés: 2014.05.19.)

36 Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció, i.m.

A szabadidôs programok típusai: 
1. Csoportos tevékenység. A csoportok (film klub, gitár klub, amatôr színjátszó cso-

port, kézmûves foglalkozások, stb.) lehetnek tematikusak, irányítottan vagy spontánul,
önkéntes alapon szervezôdôk, idôben behatároltak, vagy folyamatosan mûködôk. Segíte-
nek, hogy a résztvevô gyermekek megélhessék az elfogadás élményét, hozzájárulnak ön-
ismeretük, énképük alakulásához, készségeik, képességeik fejlesztéséhez. A csoportok-
ban sikerélményhez juthatnak, és új ismeretségeket, barátságokat köthetnek. Mindez
pozitív hatással lehet iskolai teljesítményükre. 

2. Alkalmakhoz (ünnepekhez, évszakokhoz) kapcsolódó programok. Fôként szociál-
isan hátrányos helyzetû gyermekeknek kínálnak lehetôséget az éppen aktuális ünnepek
(Farsang, Gyermeknap, Mikulás, Karácsony) közös megülésére, vagy a szünidô hasznos
eltöltésére. 

3. Rekreációs, sportfoglalkozások. Elsôsorban a kamaszok kedvelik ezeket a progra-
mokat: miközben élvezik a versenyeket, a mozgást, szinte észrevétlenül tanulnak meg
szabályokat követni és alkalmazkodni is. 

4. Fejlesztô foglakozások. Fejlesztôpedagógus, logopédus foglalkozik a tanulási ne-
hézségekkel küzdô gyermekekkel. Helyben, könnyen elérhetô szolgáltatás, mely célzot-
tan segít megoldani az iskolában jelentkezô tanulási problémákat.

5. Korrepetálások. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai mellett középiskolások, fô-
iskolai-egyetemi hallgatók is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Ezek az önkéntesek nem-
csak a tanulásban segítenek a gyerekeknek, hanem a saját életükkel példát is mutatnak
nekik.35

Az észlelô- és jelzôrendszer mûködtetése
Segítségével idôben felismerhetô, ha egy gyermek veszélyeztetetté válik. A gyermek-
jóléti szolgálat – a szakmai kompetencia- határokat tiszteletben tartva – együttmûködik
az illetékes egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal és
civil szervezetekkel. A gyerekek iskolai teljesítményének támogatását, az iskolai lemor-
zsolódás ellen szervezett programokat elsôsorban a gyermekvédelmi jelzôrendszer mûkö-
dése, az együttmûködés segítheti. Komplex programot csak együttmûködô partnerek ké-
pesek megvalósítani, ezért a kapcsolatok kiépítése és folyamatos ápolása egyaránt fontos.

Szolgáltatások közvetítése
A családgondozó a nyilvántartott szolgáltatások közül azt választja, illetve azt ajánlja,
amelyet alkalmasnak ítél a felmerülô probléma megoldására.

2. Másodlagos (szekunder) prevenció: esetfeltáró, diagnosztikai és korrektív típusú
szolgáltatások szervezésével igyekszik kiküszöbölni az elsôdleges prevenció ellenére is
kialakuló zavarokat, rendellenességeket, csökkenteni az ártalmakat36. Az észlelô- és jelzô-
rendszer akkor „jelez”, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy szakember nélkül nem boldo-
gul a család. Elkerülhetetlen a társintézményekkel való együttmûködés megszervezése,
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esetmegbeszélések tartása. A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai komplex család-
gondozással segítik a gyermek problémáinak megoldását, és a családban jelentkezô mû-
ködési zavarok megszüntetését.

3. Harmadlagos (tercier) prevenció – azaz rehabilitáció és reintegráció.37 A prevenció-
nak ez a formája a közösségen belül igyekszik csökkenteni az akut rendellenességek, 
zavarok, ártalmak, veszélyeztetô körülmények következtében kialakult defektusok (de-
vianciák) elôfordulási arányát, majd a veszélyhelyzet megszûnte után abban segíti a gyer-
meket, hogy a múltbéli nehézségek ellenére is képes legyen újra beilleszkedni családjába,
és tágabb közösségébe. A gyermeknek a családba való visszahelyezése, újbóli beilleszke-
dése és az utógondozása személyes segítô kapcsolat keretében végzett családgondozással
érhetô el. 

A gyermekjóléti alapellátásban dolgozó szakembereknek nyitottnak, toleránsnak és
elfogadónak kell lenniük. Csakis együttmûködô-képességgel, a másik ember iránti tiszte-
lettel segíthetnek a gondozottakon. 

A következôkben a roma gyermekek iskolai karrierjére fókuszálva vizsgáljuk meg a gyer-
mekvédelmi szakellátás gyakorlati feladatait. . 

III. A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSNAK A ROMA GYERMEKEK 
OKTATÁSI ELÔMENETELÉT TÁMOGATÓ METÓDUSAI

A gyermekjóléti szolgáltatás prevenciós programjai között lehetnek speciálisan roma
gyermekekre szabottak, de a célcsoport elsôdlegesen mindig az adott településen élô
veszélyeztetett gyermekek és fiatalok köre. Az etnikai hovatartozás tudatának és az ön-
azonosságnak az erôsítése rendkívül fontos, még ha tilos is a származási adatokat feltün-
tetni. A következôkben kifejezetten ezt a problémát vesszük szemügyre, a gyermekvédel-
mi szakellátás szemszögébôl.

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedô roma gyermekek a gondozás-nevelés
bevett gyakorlatán túl plusz feladatokat is rónak a szakemberekre: segíteni kell a szociali-
zációjukat, etnikai hovatartozásuk és önazonosságuk megtartását és megerôsítését, vala-
mint támogatni kell iskolai pályafutásukat is. (Természetesen a gyermekvédelmi szakel-
látásnak a nem roma származású gyermekek szocializációját és iskolai pályafutását is
segíteniük kell, de nem teljesen azonos módszerekkel.) 

1. A roma gyermekek szocializációja

A roma gyermekek szocializációját sokféle jelzôvel szokták illetni: más, hiányos, elma-
radott. Ôk nagyobb szabadságot élveznek családjukban, mint nem roma társaik, keveseb-
bet követelnek tôlük a felnôttek, igényeiket azonnal kielégítik. Nincs szigorú napirend,
az alvás és az étkezés ideje a gyermek ritmusához igazodik. A nevelési módszerek meg-
engedôek, kevesebb a korlátozás, aminek következtében a roma gyermekek ritkábban él-
nek át frusztrációt, ugyanakkor közvetlenebbül és szabadabban fejezik ki érzelmeiket.

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK

FARKAS Á. – RÁCZ A. – SZABOLCSI J.Az iskolai karrier támogatása gyermekvédelmi perspektívából

27

37 Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció, Budapest, 2011.

019-032 Farkas  14/7/24 9:04  Page 27



Kimarad az életükbôl a dackorszak és a szeparációs szorongás.38 Késleltetési képességük
fejletlen. 

A roma gyermekek rendszerint rossz lakhatási és anyagi körülményeik, valamint az
azokhoz társuló életviteli problémák miatt kerülnek be a szakellátásba. Az új környezet,
amelyhez egyik napról a másikra alkalmazkodniuk kell, alapvetôen különbözik megszo-
kott közegüktôl. A rendszeres étkezésért, meleg szobáért, tiszta ruháért és környezetért,
az iskolába járásért cserébe új szokások tömegének felvételét várják tôlük életük új sze-
replôi. Egyszeriben más szabályok szerint szervezôdik az életük, szabadságukat korlá-
tozzák. Ki kellett szakadniuk a családjukból, a megszokott környezetükbôl, az új helyzet-
ben bizonytalanná válnak, úgy érzik, nem tudnak megfelelni az elvárásoknak, ráadásul
nyelvi nehézségeik is adódhatnak – mindez annyira frusztrálhatja ôket, hogy teljesen el-
veszettnek érzik magukat. Az ilyenkor megfigyelhetô „…negatív (sok esetben agresszív)
reakciók éppen kezdeti válaszadási módjaik, viselkedésük meg-nem-értettségébôl, illetve
azok félreértelmezésébôl fakadnak”39, nem pedig „rosszaságuk”, „neveletlenségük” bizo-
nyítékai.

Ahhoz, hogy a többségi társadalom elvárásaihoz, normáihoz való alkalmazkodásukat
segítsük, empátiára és a gyermekek feltétel nélküli elfogadására van szükség. Sokat segí-
tene a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozóknak, ha mélyebben ismernék úgy általá-
ban is a roma családok belsô mûködését, és a gondjukra bízott konkrét gyermekek csa-
ládjának életét is. Így nemcsak azokról a konkrét életeseményekrôl tudnának, amelyek
miatt a gyermeket gondozásba vették, hanem ezeken túlmenôen ismernék a szülôknek a
gyermekneveléssel kapcsolatos attitûdjét is, szokásaik, meggyôzôdéseik rendszerét, hi-
tét, világlátását. Ha a gyermekek viselkedését mindig csak a többségi társadalom értékíté-
letének vetik alá, sosem fogják megérteni a mögöttes okokat, és rendre téves megállapítá-
sokra, következtetésekre jutnak. Könnyítené a gyermekek beilleszkedését, ha a gondozási
helyen lenne olyan felnôtt, aki érti és beszéli a roma nyelvet vagy maga is roma szárma-
zású. A roma nevelôszülôknek azért van rendkívül fontos szerepük a roma gyermekek
nevelésében, mert a gondozottak identitásának megôrzése mellett tudják segíteni a több-
ségi társadalom szabályaihoz, normáihoz való alkalmazkodásukat. 

Sajnálatos módon a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a nevelôszülôk kö-
zött is sok az elôítéletes, aki a gyermekek viselkedését a társadalomban élô negatív szte-
reotípiáknak megfelelôen magyarázza, nyílt elôítélettel, erôs indulattal fordul a roma
gyermekek felé. Mások tagadják elôítéletességüket. Azt mondják, hogy ôk a gyermeket
teljes mértékben el tudják fogadni, a szülôk viselkedését, életmódját azonban nem, és jobb-
nak látnák, ha egyáltalán nem lenne kapcsolat a gyermekek és vérszerinti szüleik között.
„Amikor a gyerekek hétvégente hazamennek, a szülôk lerombolják, amit mi felépítettünk
hétközben. Mi megtanítjuk a gyerekeknek, hogy rendszeresen fürödjenek, fogat mossa-
nak, rendben tartsák a ruháikat, szépen terített asztalnál egyenek. Otthon az is jó, ha lá-
basból esznek, és amikor visszajönnek, azt gondolják, hogy ez így van jól, mert otthon is
így csinálják, mert a szülô az elsô. Amikor a gyerekek otthonról visszajönnek, kezdhetünk
mindent elölrôl (…) a család nem tartja be a gyerek diétáját, nem viszi el táncra, ez egy
teljesen nihilista környezet.”40
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Az elôítéletes viszonyulás – még ha csak a szülôre irányul is – megakadályozza gyer-
mekek feltétel nélküli elfogadását, empátiás megértését, a bizalmi kapcsolat kialakulását,
pedig az elfogadó magatartás és az elfogadottság élménye együttesen teremti meg azt 
a pozitív érzelmi légkört, melegséget, melynek segítségével hatással tud lenni a felnôtt a
gyermekek viselkedésére. A feltétel nélküli elfogadás egy személy alapvetô értékességé-
nek fenntartás nélküli elfogadását jelenti. A jó gyermekvédelmi szakembernek szilárd
meggyôzôdése, hogy még a legelesettebb ember is értékek hordozója. A feltétel nélküli-
ség pedig azt jelenti, hogy nem azért fogadjuk el vagy szeretjük a gyermeket, illetve a
szülôt, mert szimpatikus, mert a mi értékítéletünk szerint valami jót csinált, esetleg okos,
megható vagy szellemes, hanem a puszta létét tiszteljük. Ha képesek vagyunk így viszo-
nyulni a gyermekhez, ô egyre nagyobb biztonságban érzi majd magát. A feltétel nélküli
elfogadás a személynek szól, nem pedig egyes tulajdonságainak, cselekedeteinek. Vagy-
is ha feltétel nélkül elfogadunk valakit, az nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk
vele, és azt sem, hogy helyeseljük a viselkedését, minden tettét vagy elgondolását. 

A gyermekvédelmi szakellátásban élô gyermekek esetében az autoriter, büntetésre
alapozott nevelési módszerek csôdöt mondanak, hiszen csak a frusztrációt és a belôle fa-
kadó agresszív megnyilvánulásokat erôsítik. Ezek a gyermekek könnyebben bevonhatók
a közös tevékenységbe, szívesebben tesznek eleget elvárásainknak elfogadó, meleg, sze-
retetteljes légkörben, ahol szabadon kifejezhetik érzelmeiket. Az új értékek, normák, sza-
bályok elsajátítása modellkövetés során valósul meg, az azonosuláshoz azonban pozitív
érzelmi kapcsolat szükségeltetik. A roma gyermekek szokásainak alakításához türelem
kell és egyértelmû – de szükség esetén módosítható, alakítható – szabályrendszer, az idô
strukturálása, biztonságot nyújtó napirend kialakítása. A szabályok betartatása mellett a
szabadság iránti igényüket is ki kell elégíteni, amihez odahaza hozzászoktak (játék a sza-
badban, barátokkal tölthetô szabadidô, tánc stb.)

Az általunk helytelennek ítélt viselkedést – büntetés helyett – a káros következmé-
nyek logikus végiggondoltatásával és pozitív megerôsítésekkel módosíthatjuk. 

2. Az etnikai hovatartozás erôsítése

A roma gyermekek etnikai hovatartozás-érzésének megerôsítése a gyermekvédelmi szak-
ellátás egyik legfontosabb nevelési feladata. A gyermekek identitásának alakulásában
nagy szerepe van az azonosulásoknak és a tagadásoknak. Az identitás szoros összefüg-
gésben áll az énképpel, feltétele az önbizalom és a kompetencia létrejöttének. Az etnikai
hovatartozás kialakulása egy fejlôdési folyamat eredménye, és magában foglalja a cso-
porthoz tartozás érzését csakúgy, mint az elkötelezettséget az adott csoport kultúrája,
nyelve, szokásrendszere iránt.41

Azok a roma gyermekek, akik egészen kicsi koruktól fogva olyan gondozási helyen
nevelkednek, ahol nem roma szakemberekkel kerülnek szoros érzelmi kapcsolatba, és a
vér szerinti családjukkal ritkán, esetleg egyáltalán nem találkoznak, rendszerint nem ér-
zik magukat romának, és rendkívül fájdalmasan érinti ôket a megkülönböztetés, amellyel
a kívülállók külsô jegyeik miatt sújtják ôket42. Ezeknek a gyermekeknek nagyon nehéz
feldolgozniuk azt az ellentétet, mely az önmagukról alkotott kép és a társadalmi megíté-
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lés között feszül. Amennyiben a gondozási helyen a romákat elítélô felnôttek véleménye
beépül a személyiségükbe, erôs ellenérzés is kialakulhat bennük saját etnikumukkal
szemben, ami tartósan akadályozhatja identitásuk megszilárdulását, s egyfajta tudathasa-
dásos állapothoz vezethet.43 Azok a gyermekek, akiket késôbbi életkorban, erôsen hátrá-
nyos helyzetû családból emelnek ki, ismerik a roma kultúrát, beszélik a nyelvet, kötôd-
nek etnikai csoportjukhoz.44 Közülük sokan vállalják etnikai hovatartozásukat, büszkék
rá, és társaikat is segítik származásuk pozitívumainak felismerésében. Különösen a fiúkat
a csoporton belüli vezetô szerephez juttathatja etnikai hovatartozásuk vállalása. A kitaszí-
tottság, a megbélyegzettség a legkülönbözôbb reakciókat válthatja ki a roma gyermekek-
bôl. Egyes esetekben a többségi elvárásoknak való megfelelési vágy állandó feszültséget,
frusztrációt okoz, ami agresszív indulatokba vagy depresszióba fordulhat át.45 Másoknál
inkább a feladás, a beilleszkedésrôl történô lemondás vagy a lázadás jelenik meg. „Ha a
kisebbség gyermekei körében túlsúlyban van a szégyen, mert cigánynak lenni nem dicsô
dolog, akkor szembekerül(het)nek saját vágyaikkal, és rá kell ébredniük arra, hogy ez az
iskolarendszer, ez a társadalom nem alkalmas kívánságaik kinyilvánítására. Ez visszahat
arra a magatartásra, amely erôsítené az alkalmazkodási késztetéseiket, növeli a zavart, 
a bizonytalanságot és a szorongást.”46

Ezért a gyermekvédelmi szakellátás gondozó-nevelô tevékenységébe – a gyermekek
egészséges fejlôdésének és sikeres iskolai pályafutásának érdekében – szervesen be kell
épülnie az etnikai identitás kialakítását, megôrzését támogató tevékenységeknek és prog-
ramoknak. Nagy szerepet tölt be ebben a folyamatban a vér szerinti családdal való kap-
csolattartás, fontos, hogy a szülôk gyermekeiket rendszeresen látogassák, látogathassák.
A gondozási helynek fel kell ismernie, hogy a gyermek jövôje, egészséges fejlôdése ér-
dekében célszerû együttmûködni a szülôkkel. A szakember ösztönzi a szülôt a kapcsolat-
tartásra, megfelelô körülményeket teremt a találkozáshoz, megosztja a szülôvel a gyermek-
rôl szerzett tapasztalatait, nemcsak a problémákról számol be, hanem a gyermek értékeirôl,
pozitív megnyilvánulásairól is, és bevonja a szülôt a gyermek életét érintô döntésekbe. 

A rokoni kapcsolatok életben tartása, a roma közösséggel való rendszeres találkozás
segíti a gyermeket származásának elfogadásában, gyökerei megerôsítésében. A roma
szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, kulturális egyesületek, mûvészek, közismert
roma személyiségek is közel hozhatják a gyermekekhez a roma közösség kultúráját, tör-
ténelmét, szokásait, felmutathatják a roma kultúra értékeit, és miközben erôsítik bennük
az etnikai hovatartozás érzését, énképüket is megszilárdítják.

3. Az iskolai pályafutás segítése

A gyermekvédelmi szakellátásban élôk iskolai elômenetelének támogatása nem egyszerû
feladat. A roma gyermekek iskolai motivációja gyakran alacsony, különösen akkor, ha
egy gyermek hosszabb ideig halmozottan hátrányos helyzetben lévô családjában nevel-

FARKAS Á. – RÁCZ A. – SZABOLCSI J. Az iskolai karrier támogatása gyermekvédelmi perspektívából

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ TANULMÁNYOK30

43 Keupp et al. (1999) szerint az identitás konstruálása három szinten történik: 1. szituatív öntematizálás
szintje, mely a sok, alkalmi éntapasztalatot jelenti; 2. részidentitások szintje, ide tartozik pl. a család, a munka, a
szabadidô; 3. metaidentitás szintje, mely az identitás-érzetet és az én- és koherenciaérzést adja. (idézi: Bitter et
al. 2012: 30–31.)

44 SZABÓNÉ KÁRMÁN J., i.m.
45 SZABÓNÉ KÁRMÁN J., i.m.
46 HEGEDÛS T. A., Motiválhatók-e a roma gyerekek? – Társadalomlélektani és neveléslélektani vázlat, in

Educatio, 1993/2., 211–220., 214–215. 

019-032 Farkas  14/7/24 9:04  Page 30



kedett. A gyermekek szülei maguk sem tartják fontosnak a tanulást, nem tekintik az isko-
lai végzettséget a társadalmi kiemelkedés lehetséges útjának. A szülô és a roma közösség
a kisgyermekek nevelése során nem törekszik az ismeretek olyan tudatos bôvítésére,
mint mondjuk a középosztálybeli családok. Az iskolába kerülô roma gyermekek szókin-
cse sokkal szegényesebb , mint amit az iskolai tananyag megkövetelne, ráadásul nem is
biztos, hogy a magyar nyelvet jól értik és jól beszélik. Családjukban rendszerint kevert
nyelvet használnak. Lexikális ismereteik elmaradnak attól, amit az iskola elvár tôlük, az
elvont fogalmakkal nincsenek tisztában. Ennek következtében támogatás, fejlesztés nélkül
nagyon hamar lemaradnak társaiktól. Sikertelenségük tovább csökkenti motivációjukat, s
ha eltérô tantervû osztályba helyezik ôket, az csak újabb megbélyegzést jelent.47 Viselke-
désükben hamarosan zavarok keletkeznek, s ha a perifériára szorultak, kezdetét veszi az
iskolakerülés, miközben kiélezôdnek konfliktusaik társaikkal és a pedagógusokkal.

Társadalmi beilleszkedésük és munkaerô-piaci helyzetük javítása érdekében is kívá-
natos, hogy iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezzék és szakmát szerezzenek, ami
azonban fokozott támogatás nélkül nem valósulhat meg. A gyermekvédelmi szakellátás
különös gondot fordít a gyermekek verbális készségeinek fejlesztésére Sokat kell beszél-
getni a szakellátásba kerülô gyermekekkel, méghozzá életkoruknak megfelelôen. A ki-
sebbek életében a mesének, a mondókázásnak, a közös éneklésnek, bábozásnak, a sze-
repjátékoknak a mindennapok természetes részévé kell válniuk. A nagyobb gyermekek
körében a drámapedagógiai módszerek lehetnek nagyon sikeresek. Támaszkodhatunk a
roma gyermekek zenei tehetségére, a tánc iránti szeretetére, s bizton számíthatunk prakti-
kus ismereteikre, ritmusérzékükre, élénk képzeletükre, ôszinte érzelmeikre.48 És ezeket 
a programokat – ha az egyéni szükségletek úgy hozzák – szakszerû gyógypedagógiai
vagy fejlesztôpedagógiai foglalkozások is kiegészíthetik.

A serdülôkorú roma gyermekeket nagyon gyakran az iskolakerülés miatt emelik ki 
a családból. Nehéz ôket rávenni, hogy iskolába járjanak, kudarcokkal, évismétlésekkel a
hátuk mögött. Ráadásul a roma közösség a serdülôket felnôttként kezeli, az iskola pedig
gyermekszerepbe kényszeríti ôket. A roma serdülôket már nagyon gyakran a párkapcso-
lat, a családalapítás foglalkoztatja. Az egyénre szabott haladási program, a tanoda jellegû
oktatási forma, az elfogadó, liberális tanár ösztönözheti tanulásra a serdülôket.49

ÖSSZEGZÉS

A publikált statisztikai és kutatási adatok alapján egyértelmû, hogy a gyermekjóléti alap-
ellátás és a gyermekvédelmi szakellátás is fontos szerepet vállalhat az iskolai pályafutás
támogatásában. A gyermekvédelemben élô roma gyermekek különösen nehéz helyzet-
ben vannak, és ezt a velük szemben megmutatkozó elôítéletesség csak tovább rontja. 
A gyermekvédelemben dolgozók sokat tehetnek azért, hogy a gyermekek iskolai helyze-
te javuljon.

A gyermekjóléti alapellátás támogató megoldásai a prevenció különbözô szintjein,
különféle formában jelennek meg. A gyermekjóléti szolgálatok munkája során a másod-
és harmadlagos prevenciós megoldások a dominánsak, melyek a már problémákkal küz-
dô roma és nem roma származású családokra irányulnak. Sajnálatos módon kevés ener-
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47 RÉGER Z., i.m.
48 PÓLYA Z., Kilenc év Csenyétén, in Romák és oktatás, Iskolakultúra, Pécs, 2001, 107–116. 
49 IMREI I., A tiszabôi Freneit-mûhelyrôl, in Romák és oktatás, Iskolakultúra, Pécs, 2001, 128–139.
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gia jut az olyan támogatási formák biztosítására, melyek megelôzhetnék a súlyos problé-
mák kialakulását.

A gyermekvédelmi szakellátásban az iskolai hátrányok leküzdése komplex, speciá-
lis szakértelmet, és jó nevelô-gyermek kapcsolatra épülô, következetes munkát kíván. 
A gyermekek személyiségfejlôdéséhez nagyban hozzájárul egyéni képességeik, tehetsé-
gük felismerése, kibontakoztatása, aminek szervezett keretek között, egyénre szabottan
kell megvalósulnia. Rendkívüli jelentôsége van a gyermekvédelmi szakellátásban nevel-
kedô roma gyermekek érdekében is az iskolával történô szoros kapcsolattartásnak, a cé-
lok és feladatok együttes meghatározásának, megakadás esetén a megoldási alternatívák
közös mérlegelésének. „Axiómaként kezelhetjük, ha a gyermek nem kapja meg az elemi
biztonságigényét kielégítô törôdésmennyiséget és törôdésminôséget, akkor se késztetés-
re, se ösztönzésre nincs esélye a pedagógusnak.”50 A gyermekvédelmi szakemberek in-
formációkkal tudják segíteni az iskolai pedagógusok munkáját, illetve – szükség esetén –
közremûködhetnek a tanár-diák vagy diák-diák közötti konfliktusok rendezésében. A se-
gítô szakemberek és a pedagógusok összehangolt munkája, a gyermek feltétel nélküli el-
fogadása, értékeinek felismerése terelheti a gyermeket a siker felé. 
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mûhely

1. BEVEZETÉS

Kárpátalján a magyar anyanyelvûek száma folyamatosan csökken, ennek ellenére megle-
hetôsen kevés figyelem irányul egy olyan, etnikai jegyei miatt a „látható kisebbség” kate-
góriájába tartozó csoportra, amely egyébként a Kárpát-medence valamennyi államában
jelen van: a magyar anyanyelvû cigányságra. Írásom célja az, hogy bemutassam, miként
segít a református egyház Kárpátalján a roma tanulóknak iskolai hátrányukat leküzdeni.

2. A KÁRPÁTALJAI ROMÁK DEMOGRÁFIAI HELYZETE

A 2001. évi ukrajnai népszámlálás adatai szerint az ország 48,24 millió lakosa közül
47.587 fô, az összlakosság 0,1%-a vallotta magát cigány nemzetiségûnek. Ám különbözô
becslések szerint számuk a regisztráltnál jóval nagyobb, közel 200 ezer1. Amint az a
következô oldalon lévô 1. táblázatban is látható, 2001-ben 1989-hez képest abszolút lé-
lekszámuk némileg (330 fôvel) csökkent, ám részarányuk (az összlakosság lélekszámá-
nak jelentôs visszaesése következtében) tovább emelkedett2. A cigány nemzetiségûek
mindössze két megyében, Kárpátalján (1,1%) és Odessza megyében (0,1%) érik el az
adott közigazgatási egységen belül a 0,1 százalékos arányt. A 2001. évi cenzus adatai
szerint Kárpátalján 14.004 fô (a megye lakosainak 1,1 százaléka) vallotta magát cigány
nemzetiségûnek. Ez azt jelenti, hogy az ukrajnai romák több mint negyede (29,4%)
egyetlen megyében, Kárpátalján él.3

A 2001-es ukrajnai népszámlálás megerôsítette, miszerint Kárpátalja népességének
egyik alapvetô jellemzôje, hogy soknemzetiségû. A megyében az említett népszámlálás
alkalmával több mint száz nemzetiség képviselôit vették számba, ám e nemzetiségek kö-
zül csak ötnek a lélekszáma haladta meg az össznépesség 1 százalékát (1. ábra). A roma
közösség, a teljes népességen belüli 1,1%-os arányával, az ukránok, a magyarok, a romá-
nok és az oroszok mögött az ötödik legnépesebb kárpátaljai nemzetiségnek bizonyult.

A református egyház missziója
a kárpátaljai roma tanulók körében

CSÉKE KATALIN
Beregszászi Szakosított Középiskola
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1 Visznik etnopolitiki, No. 6. 2004. május 27. – június 15. http://www.uncpd.kiev.ua/ucipr/ukr/buleten/06.php
2 BRAUN L.– CSERNICSKÓ I.–MOLNÁR J., Merre visz a „cigány út”? Magyar anyanyelvû cigányok Kárpát-

alján, in Regio 2010/1.
3 MOLNÁR J. – MOLNÁR D. I., Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok

tükrében, Beregszász, KMPSZ Tankönyv- és Taneszköztanácsa. 2005:20.
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4 BUCSKO B., A mû címét kérem fonetikusan magyar betûkkel leírni, a kéziratból még a szóközök helye sem
derül ki. 2006, 258–267.
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3. A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TÁRSADALMI SZERVEZETEK, 
EGYHÁZAK ROMA PROGRAMJAIRÓL

Kárpátalján 2006-ban az országos cigány nemzetiségi szervezeten kívül 24 bejegyzett ro-
ma szervezet mûködött.4 2009-ben 17 roma társadalmi és kulturális, érdekvédelmi szerve-
zetet regisztrált a megyei állami közigazgatás nemzetiségi osztálya. A romák helyzetével
foglalkozó állami szervek és civil szervezetek elsôsorban mostoha életkörülményeiken,
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mûhely34

1. ábra: Kárpátalja lakosságának nemzetiségi összetétele 2001-ben

Nemzetiség

Ukránok

Magyarok

Románok

Oroszok

Cigányok

Szlovákok

Németek

Beloruszok

Egyéb

Összesen

976 749 1 010 127 78,4 80,5 103,4

155 711 151 516 12,5 12,1 97,3

29 485 32 152 2,4 2,6 109,0

49 458 30 993 4,0 2,5 62,7

12 131 14 004 1,0 1,1 115,4

7 329 5 695 0,6 0,5 77,7

3 478 3 582 0,3 0,3 103,0

2 521 1 540 0,2 0,1 61,1 

8 756 5 005 0,6 0,4 64,0

1 245 618 1 254 614 100,0 100,0 100,7

1989 2001 1989 2001

A 2001-es 
lélekszám 
az 1989-es 
%-ában

Lélekszám Arányuk 
a megye népességén belül

1. táblázat: Kárpátalja nemzetiségi összetétele az 1989. és 2001. évi népszámlálási adatok
alapján
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nehéz anyagi helyzetükön szeretnének javítani; oktatási, szocializációs és nyelvi problé-
máikkal csak ritkán foglalkoznak. 

A kárpátaljai magyar nyelvû cigányságért tevékenykedô szervezetek munkája mellett
figyelmet érdemelnek az egyházi kezdeményezések is, köztük az itt bemutatandó Kárpát-
aljai Református Egyház cigánymissziója5.

A misszió döntôen holland anyagi támogatással mûködik. Munkájának fô terepe a re-
formátus egyház által szervezett és mûködtetett négy cigány iskola, melyek Nagydob-
ronyban, Szernyén, Gáton és Szürtében mûködnek, valamint az iskola-elôkészítô óvodai
csoportok, Nagydobronyban, Szernyén és Gáton. Ezek az egyház által létrehozott és
fenntartott óvodai csoportok, iskolai osztályok a településeken mûködô állami iskola
nem hivatalos leányintézményeként mûködnek. A roma óvoda után a gyerekek a „cigány
iskolába” kerülnek, ahonnan az elemi iskolai osztályok elvégzését követôen betagozód-
hatnak a helyi magyar tannyelvû iskola megfelelô osztályába. Csonkapapiban Reformá-
tus Roma Tanulmányi Központot alakított ki a református egyház, amely egyben a Kárpát-
aljai Református Roma Misszió központja is. Az egyházak roma missziója kétségkívül
jelentôs eredményeket mutathat fel. Tevékenységük sikere azonban elsôsorban a Nyugat-
ról érkezô anyagi támogatások függvénye. 

Az egyházakon és az általuk létrehozott vagy felügyelt jótékonysági és/vagy segély-
szervezeteken kívül, amilyen például a Dorcas nemzetközi segélyszervezet helyi egysége,
a kárpátaljai magyar társadalmi vagy szakmai szervezetek, társaságok nem rendelkeznek
roma programokkal. A kárpátaljai magyarság két érdekvédelmi szervezetének (Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség, illetve Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség) és az
általuk létrehozott pártoknak (KMKSZ – Ukrajnai Magyar Párt, illetve Ukrajnai Magyar
Demokrata Párt) a programjában sem szerepel a magyar ajkú romák érdekképviselete.
Többek között ez is elárulja, hogy a kárpátaljai magyar közösség még nem ébredt tudatá-
ra annak, hogy a vele együtt, az ô közvetlen szomszédságában elô, magyar anyanyelvû
roma közösség jelentôs szerepet játszhat a közeljövôben a magyar nyelv és a magyar
nyelvû oktatási rendszer fenntartásában, fennmaradásában. Mint ahogyan az is valószí-
nûsíthetô, hogy a kárpátaljai magyar szervezeteket, intézményeket elôítéleteik, illetôleg 
a romákra vonatkozó hiányos ismereteik gátoljak abban, hogy érdemben foglalkozzanak
a magyar nyelvû cigány közösség gondjaival6.

Miután a trianoni békeszerzôdés értelmében Magyarország északi és északkeleti me-
gyéit Csehszlovákiához csatolták, 1921 augusztusában a beregi, ungi és ugocsai reformá-
tus egyházmegyék, amelyek addig a Tiszántúli Egyházkerülethez tartoztak, az önálló
Kárpátaljai Református Egyház létrehozása mellett döntöttek. 1939 márciusában a határ-
változással együtt a Kárpátaljai Református Egyház is visszakerült a Tiszántúli Egyház-
kerület kötelékébe, de a szovjet csapatok bevonulása, vagyis 1944 októbere után a kárpát-
aljai egyházak ismét egy új állam, a Szovjetunió kebelében találták magukat. Az egyház
mûködése csaknem teljesen leállt, s csak a peresztrojka és a Szovjetunió szétesése után
indult be ismét.7
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5 CZÉL GY., A cigánymissziót tanulmányoztuk Kárpátalján, 2006.http://www.kereftenyek.hu/deszkatemp-
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5 SZÁNTÓ J. – TARACKÖZI F. (szerk.) A Beregi Református Egyházmegye gyülekezeteinek I. találkozója. Be-
regszász: Kárpátaljai Református Egyház, 2008.

6 BRAUN L. – CSERNICSKÓ I. – MOLNÁR J., Magyar anyanyelvû cigányok/romák Kárpátalján, PoliPrint Kft.
Ungvár, 2010

7 Forrás: A Kárpátaljai Református Egyház Levéltára (http://www.melte.hu/node/204).
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Az igazi nagy változást az 1980-as évek vége hozta: 1989-ben az egyház visszakapott
öt templomot, és megkezdôdhetett ismét a hitoktatás. Az 1991-ben függetlenné vált Uk-
rajnában a hatalom képviselôi szakítottak a korábbi vallásellenes gyakorlattal, és a Kár-
pátaljai Református Egyházkerület ettôl kezdve ismét szabadon mûködhetett. 1993-ban
Nagyberegen, majd 1995-ben Nagydobronyban és Tivadarfalván is megnyílt egy-egy re-
formátus gimnázium, melyekben összesen több mint 300 diák tanul. Nagydobronyban
1999 szeptemberében egyházi elemi iskola nyílt. 2000-ben pedig megnyitotta kapuit a
negyedik református líceum is, Técsôn.

4. A KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZ ROMA MISSZIÓJA

A rendszerváltás után valamiféle megvilágosodás következtében a kárpátaljai magyar re-
formátus hívôk közül néhányan rádöbbentek, hogy az az állapot, amelyben cigány testvé-
reik élnek, tarthatatlan, holott akkor még nem is volt olyan magas a cigányság lélekszá-
ma, mint most, nem voltak olyan hatalmasak a cigány táborok. Munkácson néhány fiatal
misszionárius látott munkához. Nagydobronyban Kupás Gizike és Sándor kezdte a misz-
sziót, Gáton Jenei Ottó lelkész ment el a cigánytáborba, gitárral a kezében, hogy énekelve
dicsôítse Istent s hirdesse az Evangéliumot a roma gyerekek körében. Közben elôkerült a
toll, a füzet is, és a misszionáriusok kezdték írni, olvasni tanítani a romákat. Kialakult egy
kör, egy társaság olyan emberekbôl, akik szabadidejüket feláldozva az iskolából kima-
radt gyerekeket, felnôtteket oktatták. A következô lépés pedig már az volt, hogy a roma
közösségeket gyülekezetté formálják.

2001. december 7-én, a munkácsi találkozón meghatározták a cigánymisszió fô céljait:

• cigány gyerekek táboroztatása;
• negyedévenként találkozók szervezése;
• munkatársképzések.

Immár intézményes keretek között, 2003-ban használatba vehették azt az épületet, amely
1939-ben, a csehszlovák érában épült. Így került Csonkapapiba a Cigány Missziós Köz-
pont.

A célokat tehát kitûzték, az „irányítóközpont” is helyet kapott, a munka módszere
azonban még kidolgozásra várt. Tomes Attilától, a Missziós Központ vezetôjétôl tudjuk,
hogy sokféle külföldi metódust tanulmányoztak ekkoriban, például az Indonéziában vagy
a Fülöp-szigetek bennszülötteinek körében alkalmazott és bevált oktatási terveket, prog-
ramokat, hogy vajon melyiket adaptálhatnák sikerrel.

2005-ben a Tomes család, Attila, Lívia és a három gyermekük Papiba költözött, a
Központ udvarán kialakított szolgálati lakásba, és tulajdonképpen ekkor kezdôdött a Re-
formátus Roma Missziós Központ munkája Kárpátalján. Az elsô gyerektábort 2003-ban
szervezték, 160 roma gyerek részvételével.

Amint Attila elmondta, fontosnak tartották, hogy a központ épülete igényes, szép,
komfortos legyen, nem mintha olyan sok pénzük lett volna, hanem hogy a szép környe-
zettel példát mutassanak a betérôknek. Lívia szerint több cigány család az itt tapasztaltak
hatására kezdte átalakítani, szépíteni és higiénikussá tenni a saját otthonát. A gyerekek
pedig megtanultak vigyázni a szép épületre és a körötte kialakított gondozott, rendezett
udvarra és kertre, amilyet évente talán csak egyszer élvezhetnek, amíg itt táboroznak.

CSÉKE KATALIN A református egyház missziója a kárpátaljai roma tanulók körében
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A munka dandárja mégsem a Központban zajlik, hanem a tizenöt gyülekezetben:
Oroszkomorócon, Szürtében, Dimicsôn, Tiszaágteleken, Kisdobronyban, Nagydobrony-
ban (a faluban 3 helyszínen folyik az oktatás), Szernyén, Sztrabicsón, Munkácson, Gá-
ton, Nagyberegen, Beregszászon, Badalóban,Váriban és Péterfalván. A bótrágyi községi
tanáccsal hosszú ideje folynak már a tárgyalások, de bürokratikus okok miatt a faluban
még nem kezdhette meg munkáját a misszió.Az oktatás az óvodában kezdôdik, majd az
elemi iskolában, s az általános iskolában folytatódik. Az óvodát az Alapítvány mûködte-
ti, de az elôkészítôben már az állami pedagógusokkal együtt dolgozva.

A Központ is, mint a teljes roma missziós munka Kárpátalján, külföldi támogatással
mûködik. A pályázatok benyújtásához, illetve a különbözô anyagi juttatások elnyerésé-
hez jogi apparátusra volt szükségük, ezért született meg 2008-ban az Esélyt az Életnek
Alapítvány, melynek elnöke Tomes Attila lett. Ma közel 80 személy dolgozik a misszió-
ban, cigányok, nem cigányok, diplomások és diploma nélküliek egyaránt. A nehéz úton
az elhivatottság segíti ôket, amit vallomásuk szerint Krisztustól kaptak.
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1. BEVEZETÉS

Tanulmányom egy nyolc hónapos megfigyelô munka eredménye, melyet 2012 szeptem-
berétôl 2013 májusáig egy romániai magyar településen, Szovátán folytattam, a százhúsz
gyermeket gondozó Szent József Gyermekotthonban. 

Az intézményben nyolc-kilenc gyermeket bíznak egy gondozóra. Az egy lakásban élô
felnôttet és gyermekeket minden esetben egységként, családként kezelik, a legtöbb fel-
adatból csoportként veszik ki a részüket, s a juttatásokban is csoportként részesülnek. 

A gyermekotthont a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tartja fenn, melynek elsôdleges
célja az Alapító Okirat szerint „az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi in-
tézmények, iskolák, óvodák, támogatása, a gyermekek hagyományôrzô tevékenységének,
nevelésének támogatása, elôsegítése, ennek során nemzetközi kapcsolatok kiépítése és
ápolása, a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten, valamint a ma-
gyarországi és a határon túli magyar gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi fejlô-
désük elôsegítése, szociális védelem és felvilágosítás nyújtása. Az Alapítvány segítséget
kíván nyújtani a határokon innen és túl a magyar nemzetiségû hátrányos helyzetû gyer-
mekek ellátásában, a pályaválasztásban, szakmai képzésében, számukra munkahelyek te-
remtésében, ifjúsági lakások (fecskeház) kialakításában, melynek érdekében különbözô
kiadványokat kíván szerkeszteni, és családok számára felvilágosítást nyújtani.”1 Az Ala-
pító Okiratban nem tesznek említést sem a román, sem a cigány gyermekekrôl, akiket a
gyermekotthonok szükség esetén befogadnak.

Az otthon egész napos ellátást biztosít a bentlakók számára, de oktatási intézmény
nem mûködik falai közt, a gyermekek ezért a városi óvodába és iskolába járnak. A Gyer-
mekotthon szabályai szerint minden nevelt, származásától függetlenül, magyar tanítási
nyelvû osztályba jár. Írásomban az elôírásoknak megfelelô identitásváltás megfigyelt
válfajait és nehézségeit mutatom be. 

1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány Alapító Okirata: http://szentferencalapitvany.org/wp-content/uploads/
2013/05/Devai-Szent-Ferenc-Alapito-okirat.doc. Utolsó letöltés: 2014. június 21.
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2. A GYERMEKOTTHON

Az otthon egy 91%-ban magyarok által lakott kisvárosban, Szovátán található2, félúton 
a város központja és pereme között. A település infrastrukturálisan jól ellátott: van itt két
óvoda, két általános iskola, egy szakmunkásképzô és egy gimnázium, egy négy házi-
orvossal dolgozó orvosi rendelô, egy sürgôsségi ellátást biztosító orvosi ügyelet, három
templom, számos kis bolt és még egy szupermarket is. Az utak kevés kivételtôl eltekint-
ve mindenhol aszfaltozottak, s jó állapotban vannak, a közvilágítás minden közterületen
megoldott. A település jellemzôen családi házas, de van két nagy paneltömb is, amely a
szocializmus idején épült. 

Az otthon területén külön lakásokban élnek a csoportok; a nevelônek saját szobája
van, a gyermekek három szobában laknak. A közösségi tevékenységeknek a nappali ad
helyet, a nap nagy részét itt töltik a lakók, hiszen többek között itt tanulnak, itt van a tele-
vízió, a közös játékok, a – szintén közös – étkezés pedig az alagsori ebédlôben zajlik. 
A lakóépület mellett nagy udvar várja a gyermekeket, melyet néhány játszótéri játékkal is
felszereltek. A kapuhoz közeli virágoskerteket és a hátul található veteményest a lakók
családonként gondozzák.

A kibocsátó környezet alapján a nevelteket három kategóriába soroltam. Az elsô a
„kollégisták”-é, akik jellemzôen azért kerülnek a gyermekotthonba, mert szülôfalujuk-
ban egyáltalán, vagy egy bizonyos képzési szint felett nincs közoktatási intézmény, szü-
leik mégis taníttatni kívánják ôket. A második kibocsátó közeg az elszegényedô család,
ahol a rokoni körben legalább egy családtag szenvedélybeteg, börtönbüntetését tölti vagy
mentális zavarral küzd. Jellemzô továbbá, hogy a szülôk alacsony iskolázottsága és a te-
lepülés adottsága okán nem biztosított az állandó munkahely és a stabil jövedelem. 
A harmadik, az „utolsó esély” kategóriába azok tartoznak, akiknek kibocsátó környezeté-
ben a devianciák még súlyosabbak, s az anyagi helyzet még kilátástalanabb. Az ebbe a
csoportba tartozó neveltek szülei jellemzôen nem törôdtek gyermekeikkel, gyakran bán-
talmazták vagy munkára, koldulásra kényszerítették ôket, otthonba kerülésük után pedig
nem tartják velük a kapcsolatot. 

3. IDENTITÁS

Az otthon nem tesz különbséget nemzetiségi alapon a gyermekek között, bármilyen etni-
kumú rászoruló gyermeket befogad. Az azonban elôírás, hogy minden bentlakó magyar
nyelvû tagozatra járjon, és az otthon területén csak magyarul beszéljen. Így a román és a
cigány anyanyelvû gyermekeknek az otthonba kerüléskor nem csak a családtól való el-
szakadás és az otthon szabályainak, lakóinak megismerése okoz nehézséget, hanem nyel-
vi akadályokkal is szembesülniük kell. 
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Az intézményben nem áll rendelkezésre pontos statisztika arról, hogy a gyermekek
milyen nemzetiséghez tartoznak. Saját, nem hivatalos felmérésem szerint – melynek so-
rán hozzátartozókat kérdeztem a nemzetiségi hovatartozásról – a gyermekek 10–15%-a
román szülôk gyermeke, míg további 10% román–magyar vegyes házasságban született,
közel 15% magyar–cigány házasságból származik, 35% cigány nemzetiségû, 25–30%
pedig magyar. Jellemzôen csak a magyar családból származó gyermekek tudnak magya-
rul, a vegyes házasságban születettek és a cigányok románul beszélnek, illetve van olyan
cigány gyermek, aki a beás vagy a lovári nyelvet (is) használja.

3. 1. A cigány neveltek etnikai identitása

A felnôttek egyáltalán nem, a gyerekek pedig csak akkor említik az etnikumra jellemzô
külsô jegyeket, ha gúnyolni akarják egymást. „Fekete pákónak” vagy „barnának” szólít-
ják a másikat, azt azonban nem tudják, hogy a kigúnyolt jellemzôket a másik eltérô etni-
kai hovatartozása magyarázza. Sôt, azt sem tartják számon, illetve nem értik, ha ôk ma-
guk is cigány származásúak, így többször elôfordult, hogy két cigány gyerek gúnyolta
egymást cigánysága miatt.

Az „utolsó esély” csoportba sorolt gyermekek között felülreprezentáltak a cigányok,
csakúgy, mint az elszegényedôk alsó rétegében, e csoport felsôbb rétegeiben viszont már
alulreprezentáltak. Az otthoni környezet segíthetné az etnikai identitás kialakítását és
megtartását, ezeknek a gyermekeknek azonban nagyon kevés kapcsolatuk van a kibocsá-
tó környezetükkel. Ebbôl fakad az is, hogy a neveltek nem tartják számon, hogy ki cigány
és ki nem, s nem valós, nem releváns, inkább csak külsôségekben megnyilvánuló, esetle-
ges motívumokhoz kötik az etnikai identitást. Egy cigány származású tízéves gyermek
azon kérdésemre, hogy ô roma-e, így válaszolt: „Nem, nem vagyok cigány. A cigányok
lovas kocsin járnak. Rajta ül az egész család, s csak mennek. Elôl ül az apa, meg a nagy
fiú. Hátul meg az asszony a többi gyerekkel. Meg olyan színes a ruhájuk. Az asszonynak
nagy színes szoknyája van, a férfinek meg nagy kalapja. Van az osztályban is egy, az lány,
s színes szalag van mindig a hajában. … Meg a cigányok nem laknak sehol. Csak men-
nek. Én meg itt lakom. Akkor én nem vagyok cigány.” Egy másik, nyolcéves nevelt, akit
sosem látogatnak, így indokolta, hogy miért nem lehet cigány: „A cigányok azok úgy
együtt laknak sokan. Meg azok egymás mellett laknak mind. Mi meg nem így laktunk.” Ez
a lány négy éve került be az otthonba, s valóban nem a település cigánytelepén élt a csa-
ládjával, de a házuk nem volt közmûvesítve, és az ajtót egy ponyva helyettesítette. 

Mivel Romániában a magyar tannyelvû iskolákban is heti négy órában tanulják a diá-
kok a román nyelvet, a nevelôk és a gyermekek is beszélnek románul, ami segíti a román
neveltek nyelvváltását. A cigány gyermekek nyelvét azonban nem beszélik, amibôl több
nehézség is fakad. Egyrészt a bekerülésükkor magyarul nem beszélôk segítség nélkül
kénytelenek elsajátítani az intézményben használatos nyelvet, másrészt csak a cigány
gyermekekkel beszélhetnek anyanyelvükön. Utóbbi egyébként nagyon ritkán fordul elô,
olykor a testvérek beszélnek egymás közt cigányul, esetleg egy-egy népdalt énekelnek a
saját anyanyelvükön. Egy hosszabb kisbuszos kiránduláskor az egyik felnôtt arra kérte
a gyerekeket, hogy énekeljenek. A szokásos repertoár után az egyik tizenkét éves lány
egy mindenki számára ismeretlen, cigány dalba kezdett. Mikor megkérdeztem, mit jelent
a szövege, azt mondta „Én azt nem tudom, csak annyit értek, hogy egy lányról és egy fiú-
ról. Biztos szerelmesek, az úgy szokott lenni.” A lány nyolcévesen került az otthonba, az-
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óta összesen kétszer vitték haza a rokonai, így anyanyelvét teljesen elfelejtette, már csak
egy-egy szót ért. 

3. 2. Nyelvi identitás

Az otthonban lakó neveltek 70–75%-ának nem anyanyelve a magyar, de a szabályok ér-
telmében mindenki számára értett és beszélt nyelvvé kell válnia, s többnyire azzá is válik.
Az identitás szempontjából érdekes megfigyelni, hogyan lesz a korábbi román, lovári
vagy beás anyanyelv csak értett nyelvvé, s ezzel párhuzamosan hogyan és milyen folya-
matok során kopik el mint beszélt nyelv, majd milyen helyzetekben aktiválódik. 

Azok a gyermekek, akik legkésôbb óvodás korukban kerülnek az intézménybe, „aka-
dálymentesebben” térnek át egyik nyelvrôl a másikra, s a magyar nyelvet iskolás korukra
kevés hibával beszélik. Akik iskolás korukban tanulják a magyar nyelvet, általában hely-
telenül beszélnek magyarul, szókincsük kicsi, a számukra ismeretlen szavak kiejtését a
hasonló, már ismert szavakéhoz igazítják, ami miatt társaik a nyelvváltás elsô néhány hó-
napjában nemigen értik a beszédüket. A románok például egyáltalán nem vagy csak na-
gyon nehezen tudják kiejteni az „a” hangot, helyette „á”-t mondanak.

Egy-két kivétellel a magyar nyelvre való áttérés, életkortól függetlenül, végül is sike-
res. Az egyik kivétel egy tizenkét évesen bekerült lány, aki megrekedt a román és a ma-
gyar nyelv között. Egy éve él az intézményben, kilenc hónapja egyik nyelvet sem beszéli
tisztán. A román szavakat magyar hangképzéssel ejti, így már az is érthetetlen, amit a sa-
ját anyanyelvén mond, magyar szókincse minimális, amit megtanult magyarul, azt romá-
nosan ejti. Lényegében egyik nyelvet sem beszéli úgy, hogy az mások számára érthetô 
legyen. Gondozója keverve használja vele a két nyelvet, de így is csak lassan tudnak érte-
kezni, társaival pedig szinte egyáltalán nem tud érintkezni, mert a gyermekek nem elég
türelmesek ahhoz, hogy kitalálják, mit szeretne mondani. Egy alkalommal a lányt ag-
resszív viselkedése miatt pszichológushoz vitte a nevelôje, s én is elkísértem ôket a köze-
li nagyváros kórházába. A doktornô román volt, csak a lány anyanyelvét beszélte, az
asszisztensnô pedig magyar. A nevelô és én csak megfigyelôk lehettünk. A gyermek sem
a doktornô, sem az asszisztens kérdéseire nem tudott válaszolni. Nyilvánvaló volt, hogy a
két nyelven elhangzó kérdéseket érti, de annyira megzavarta, hogy az ô válaszait viszont
nem értik, bár két nyelven is megfogalmazta ôket, hogy egy idô után már meg sem szó-
lalt. Végül a nevelô segítségével, a kettejük már megszokott, kevert nyelvén zajlott le a
vizsgálat. Mivel a gyermek az otthonba kerülésekor nem beszélt magyarul, a nyelvváltás
elôre látható nehézségeire való tekintettel elsô osztályba íratták. A tanítónô sem érti sem
szóbeli, sem írásos közléseit, de feltételezi, hogy jót akart mondani vagy írni, ezért kitûnô
jegyeket ad neki. Ezt a gyermeket sikertelen nyelvváltása lényegében kizárja társai közül,
illetve egy egészen speciális, fôként mutogatáson alapuló kommunikációra kényszeríti.
A lány húga még óvodás, bekerülése elôtt alig egy évet beszélt anyanyelvén, így ô folyé-
konyan beszéli a magyar nyelvet, a románt viszont már csak érti. 

Akik semmilyen módon nem tartják a kapcsolatot kibocsátó környezetükkel, teljes
mértékben átszoktak a magyar nyelvre, anyanyelvüket még egymás közt sem használják.
De a családdal való intenzívebb kapcsolattartás sem ösztönzi az aktívabb anyanyelvhasz-
nálatot az otthon területén. Utóbbi esetekben a gyermekek a látogató szülôkkel anyanyel-
vükön kommunikálnak, de amint a rokonok távoznak, azonnal átváltanak a magyarra, 
azaz anyanyelvük csak az adott helyzetben aktiválódik beszélt nyelvként. Ezeknek a gyer-
mekeknek anyanyelvhasználata sok esetben már helytelen, nehézkes, ami kihat családi
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kapcsolataikra is, hiszen csak bizonyos idô elteltével tudnak minden témáról érdemben
kommunikálni rokonaikkal. Ez a nehézség fôleg azokat a gyerekeket viseli meg, akik is-
kolásként kerültek az intézménybe, illetve akiket koruknál fogva már egyébként is foglal-
koztat az identitás, a „ki is vagyok én és miért vagyok itt?” kérdése. Egy most tizenöt
éves román fiú így fogalmazott: „Mintha magyarnak születtem volna. Pedig nem! És most
sokkal jobban beszélek magyarul. Nem tudom, jó-e ez így. Három évet vesztettem el az
életembôl, mert nem fogadták itt el az addig három osztályomat. Meg kellett tanulnom
hirtelen magyarul, hogy maradhassak. Nem szerettem. Most pedig sokkal könnyebb min-
dent magyarul mondanom. Még gondolkodni is magyarul gondolkodom. Pedig nem va-
gyok magyar!”

4. INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK

A megfigyelt gyermekotthonban több téren is zajlanak az integrációs folyamatok. Mind-
egyik bekerülô gyermeket hozzá kell szoktatni az intézmény szabályaihoz, ismertetni
kell velük a napirendet, de egyes esetekben az alapvetô eszközök használatára és az össz-
komfortos lakókörnyezetben való eligazodásra is meg kell tanítani ôket. Az integrációt
nagy mértékben segítené az elsôdleges szocializáció során elmaradt ismeretek, és a (vá-
lasztékos) kommunikáció elsajátítása, valamint a biztonságérzet, az egészséges kötôdés
kialakulása. Az „utolsó esély” csoportba sorolt gyermekek biztonságérzete és kötôdése
különösen sérült, ugyanis sok esetben elhanyagolták, olykor bántalmazták is ôket. Fontos
feladat a közoktatási intézményekbe történô integrálásuk is: a normák betartatása, vala-
mint a továbbjutáshoz szükséges tanulmányi eredmény elérése. 

A gyermekotthonba való beszoktatást egy-egy nevelô végzi. Új gyermekek általában
a nyári szünetben, az iskola kezdetét megelôzôen kerülnek az intézménybe, így a tanévet
már a szabályokat ismerô neveltekkel kezdheti az otthon. Tanév közben csak nagyon rit-
kán, közvetlen veszélyben lévô gyermekek kerülhetnek be. A beszoktatásnak nincs álta-
lánosan meghatározott szabálya, az adott nevelôre van bízva, hogy milyen úton integrálja
az új gyermeket a közösségbe. A beilleszkedés különösen nehéz akkor, ha a szülôktôl va-
ló elszakadás traumáját még tetézi, hogy a gyermeknek át kell térnie a számára ismeret-
len magyar nyelv használatára. Mint korábban említettem, az átszokást segíti, ha a nevelt
fiatal, s még könnyen tanul új nyelvet, illetve saját anyanyelvén még csak keveset beszélt.
Egy öt éve az otthonban dolgozó nevelô így mesélt a beszoktatásokról: „Öt év alatt hat
gyerek került be hozzám. A kicsikkel nehéz, mert sokszor nem szobatiszták, nem értik, mi
történik velük és csak sírnak. Aztán megnyugszanak. … Akkor már ha megszólalnak, ma-
gyarul beszélnek. Még értik a saját nyelvüket, de szinte csak magyarul beszélnek. A na-
gyokkal könnyebb, velük lehet beszélni, el lehet mondani, hogy itt fognak élni. De az ele-
jén nem lehet magyarul beszélni, az mindenkinek nehéz. A gyereknek is. Mondaná, de
senki nem érti. Sokszor el is szöknek. … Nehéz, hogy visszakerülnek alacsonyabb osztály-
ba. … Sok a munka, mikor bekerülnek. Már nem is akarok több ilyet. Nagyon nehéz, na-
gyon sok munka. Szabályok, magyar, nem találják a helyüket, fôleg, ha szöknek, az a leg-
nehezebb.”

Egy-egy nevelôre nyolc-kilenc gyermek jut, akik közül legalább hat iskolás korú. 
A napirend háromórás tanulási idôt szab meg, amikor is a nevelônek egyedül, minden
szaksegítség nélkül kell felkészítenie a gyermekeket a másnapi tanórákra. A neveltek
többsége koncentrációs zavarral küzd, az iskolai szövegeket nem érti, nem tudja értel-
mezni, s csak nagy fáradság árán, üres szavakként tudja megtanulni. Egy huszonöt éve
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pályán levô helyi óvónô így összegezte a helyzetet: „Eddig az volt az elvünk, hogy az ott-
honos gyerekeket integráljuk a városi gyerekekhez. De most már annyira sokan vannak
és annyira elmaradottak, hogy elindulunk arra, hogy a városi gyerekeket integráljuk az
otthonosokhoz, lebutítva ezzel ôket az otthonosok szintjére.” A tizenkét éve a helyi isko-
lában tanító nyolcadikos osztályfônök így vélekedik: „Ez egyre rosszabb. Itt vannak,
mert nincs szívünk megbuktatni ôket. Elsôben nem tanulnak meg írni, olvasni. De jönnek
tovább. Vissza lehetne ôket tartani negyedikben, hogy ne kerüljenek öt-nyolcba, de nem
tartjuk, mert sajnáljuk ôket. Eljutnak nyolcadikba, mert valahogy mind eljutnak, de még
most is van, aki nem tud rendesen írni. Kisérettségire készülünk, de nem tudja leírni még
azt sem, amit nagy nehezen, sokadjára megtanult. … Egyszerûen külön osztály kellene,
egy kisegítô tagozat. Mert vagy nem megy az egész osztály elôre, mire mind megérti az
anyagot, vagy ezek maradnak le annyira, hogy aztán az a baj, hogy unja az órát, mert
nem érti.”

A gyerekekkel való tanuláskor egyértelmûvé vált számomra, hogy a neveltek közül
sokan nagyon lassan olvasnak, rossz a szövegértési képességük, így valóban komoly hát-
rányban vannak. A közoktatási intézményekben dolgozók jellemzôen azonos képességû-
nek ítélik a csoportjukba vagy osztályukba járó otthonos gyermekeket, és hajlamosak az
otthonos-városi ellentétpár felállítására. A tanulási, szövegértési és önkifejezési nehézsé-
gek mellett a megkülönböztetésre az is okot ad, hogy az otthonban élô gyermekek tan-
könyve sok esetben már használt, illetve hogy a nevelô nem tud a gyermekek után osz-
tálypénzt fizetni.

5. ÖSSZEGZÉS

Az intézmény szigorú szabályok szerint mûködik, pontosan meghatározva a lakók által
használt nyelvet. Ez segít a nevelteknek közösséggé formálódni, hiszen van egy közös
nyelv, melyet származástól függetlenül mindenki beszél, azonban nehézséget is okoz,
mert a gyermekek szépen lassan elveszítik kapcsolatukat saját etnikumukkal, nemzeti-
etnikai identitásuk lényegtelenné válik számukra. Különösen igaz ez azokra a gyerme-
kekre, akiket nem látogatnak és sosem visznek haza, így még kis idôre sem kerülnek vis-
sza származási környezetükbe. Akiknek van kapcsolatuk a kibocsátó közeggel, azoknak
az okoz nehézséget, hogy bár anyanyelvük értett nyelvként minden esetben megmarad,
beszélt nyelvként csak bizonyos idô elteltével tudják használni. Az intézményrendszer
egyik nagy hiányossága, hogy nem ad lehetôséget a gyermekeknek anyanyelvüket leg-
alább kis közösségben, szakkörben használni, s kulturális szokásaikat megôrizni, ezért az
anyanyelv beszélt nyelv helyett értett nyelvvé válik, melyet csak valamely külsô kény-
szer – ami legtöbbször a szülô látogatása – aktivizál. 

A bemutatott intézményrendszer alapkoncepciója szerint a veszélyeztetett gyermeke-
ket kiemelik a családjukból, majd az oktatás révén – a rokoni kapcsolatok ápolásának le-
hetôségét fenntartva – integrálják a társadalomba. Mint bemutattam, a település közokta-
tási intézményei alapvetôen nem etnikai alapon tesznek különbséget a gyermekek között,
sokkal jellemzôbb az „otthonos” és a „városi” szembeállítás, melynek egyik oka a sok
esetben hiányos (nyelvi) szocializáció. Ugyanakkor az Alapítvány a magyar származású
gyermekekre fókuszál, s a román és cigány neveltek etnikai és nyelvi identitása sérül. 

A tárgyalt gyermekotthon egy többségében magyarok lakta városban található. Az
Alapítványnak azonban fôleg románok lakta településeken is vannak házai. A késôbbiek-
ben tervezem, hogy megvizsgálom, miként alakul a román neveltek nyelvi identitása ab-
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ban az esetben, ha sem az otthonban, sem a településen nincsenek kisebbségben. Egy in-
tézményrendszeren belüli összehasonlító vizsgálattal – mely különösen érdekes lehet a
csobánkai ház esetében – fel lehetne deríteni, melyek az általánosan mûködô mechaniz-
musok, s melyek azok, amelyek csak a szovátai otthonban vannak jelen. A tisztázás segít-
hetne még többet tenni a neveltek identitásának megôrzéséért, illetve a cigány gyermekek
integrációjáért. 
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ MAPPA

1. BEVEZETÉS

A súlyos társadalmi-gazdasági hátrányokkal küzdô, többgenerációs munkanélküliséggel
sújtott településeken, ahol az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztatóvá lépett elô, 
a rendszeres szociális segélybôl élôk számára a közfoglalkoztatás jelentheti az egyetlen
munkalehetôséget. A közcélú foglalkoztatás, bár önmagában még nem vezet ki a segély–
közfoglalkoztatás–segély körforgásából,a munkaerôpiacra való visszatérést segítheti
azáltal, hogy a közmunkaprogram által kínált, ma már többrétû tevékenység a különbözô
végzettségû szakembereknek nagyobb esélyt ad a saját szakmában való elhelyezkedésre.
További elônye, hogy a programokban való részvétellel a pályakezdôk is gyakorlatot
szerezhetnek. A segély helyett fizetéshez jutó emberek anyagi helyzete stabilizálódhat,
ezáltal nagyobb esélyük lesz majd a versenyszférában elhelyezkedni. A közfoglalkozta-
tottak elsôdleges munkaerô-piaci környezetben dolgoznak, ahol néhányan a program be-
fejezése után végleges munkára lelhetnek (polgármesteri hivatalokban, családsegítô szol-
gálatoknál, kommunális szervezeteknél, stb). 

A korábbi közfoglalkoztatási programok azonban, a kritikusok szerint, nem javították
számottevôen az elhelyezkedési esélyeket, a programban részt vevôk nem végeztek igazi
munkát, mert a programok megalkotói nem számoltak az egyes térségek közötti munka-
erô-piaci különbségekkel. 

Bár egyes kutatók a közfoglalkoztatás korábbi formáit és változó céljait már górcsô
alá vették (közhasznú foglalkoztatás, közcélú munka), a közfoglalkoztatás elsô, átfogó
szakirodalmi értékelésére csak 2010-ben került sor1. A kutatók áttekintették e foglalkoz-
tatási forma történetét, rávilágítottak az „Út a munkához” program eredeti célkitûzéseire,
elemeire, finanszírozási jellegzetességeire, majd a hatékonyságát is megvizsgálták, pon-
tosabban azt, hogy miért nem volt ez a program igazán hatékony. Bár a foglalkoztatás
idôtartama és a kimeneti arányok némiképp növekedtek, foglalkoztatási jellemzôit és 
hatását tekintve ez a program nem sokban különbözik a korábbi közfoglalkoztatási prog-
ramoktól. Hosszú távú fenntarthatósága ezért igencsak kétséges. A vizsgálatok azt is ki-
mutatták, hogy nincs elegendô feladat a közfoglalkoztatottak számára, s a munkák szak-

1 CSOBA J., A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programban, in Esély,
2010/1, 4–24.
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ember- és eszközigénye is korlátozza a lehetôségeket. Az önkormányzatok viszont abban
érdekeltek, hogy akár alacsony hatékonysággal is mûködtessék a rendszert, és a társadal-
milag hasznos feladatok számától függetlenül minél több embert vonjanak be a programba.
Ez a tendencia pedig még inkább helyhez köti a munkaerôt, ahelyett, hogy mobilizálná.
A helyhez kötött és üresjáratokkal mûködô közfoglalkoztatás igazodik a helyi társadalmi
és hatalmi viszonyokhoz, és egyes térségekben fokozza a programban résztvevôk kiszol-
gáltatottságát2. Bár a program hirdetett célja az volt, hogy a közfoglalkoztatottakat segít
visszavezetni a munkaerô-piacra, az erôsen támogatott közfoglalkoztatásnak szinte egyet-
len szereplôje sem érdekelt – sem politikailag, sem gazdaságilag – a reintegrációban.3

A program nem volt képes mérsékelni a települések között megmutatkozó lehetôség-
beli egyenlôtlenségeket. A forráshiány miatt a legnagyobb mértékû munkanélküliségtôl
sújtott falvakban, a leghátrányosabb helyzetû térségekben a közfoglalkoztatott munka-
nélküliek alig szerezhetnek munkatapasztalatot4. A közfoglalkoztatás témakörében szü-
letett legújabb vizsgálatok már az új közfoglalkoztatás rendszerét, a szabályozási gyakor-
lat problémáit veszik górcsô alá, a bérezés, a képzések, a kiválasztás módja mellett a
foglalkoztatottak kiszolgáltatottságának is figyelmet szentelve5. 

Igen tanulságos a különbözô közfoglalkoztatási formák nemzetközi összehasonlítása,
amibôl többek között az is kiderül, hogy Magyarország az egyik legnagyobb munkavál-
lalói tömeget érintô közfoglalkoztatási programot valósította meg Európában. A nemzet-
közi gyakorlatok értékelése számos tanulsággal szolgált. A legtöbb helyen a program
hármas célt követett: részben a lyukas szociális hálót igyekezett beszôni, részben aktivá-
ló, munkaszocializációs eszközként funkcionált, részben pedig munkahelyteremtô szere-
pet töltött be. Hogy éppen melyik cél a domináns, azt a pillanatnyi gazdasági helyzet dönti
el: válság idején természetesen más a fontossági sorrend, mint a fellendülés idôszakában,
amikor is egy-egy program innovatív gyakorlatok elôfutára lehet. A nemzetközi ajánlá-
sok ugyanakkor azt is szem elôtt tartják, hogy a programok ne váljanak a primer munka-
erôpiac konkurenciájává.6

A területi kutatások mellett az elmúlt években közgazdasági vizsgálatok is napvilágot
láttak. Ezek döntôen a közfoglalkoztatás és a versenyképesség kapcsolatát elemzik a
munkaerô-piaci folyamatok tükrében.7 A szerzôk felhívják a figyelmet arra, hogy a köz-
munkaprogramokban részt vevôk mintegy tizede kerül vissza a munkaerô-piacra, míg ez
az arány több mint duplája azok körében, akik nem vesznek részt ilyen programban.

Nézetük szerint az önellátó háztáji gazdálkodás és az ehhez kapcsolódó képességek
oktatása hosszú távon nem vezet eredményre, csak konzerválja a periferikus helyzetet.
Igazi megoldást a fejlett termelôeszközök és a szükséges tudás átadása hozhat: ez a nem-
zetgazdasági felzárkózás egyedüli útja. A jelenlegi rendszer tehát, az olcsó munkaerôvel,
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3 KULINYI M., i.m.
4 VÁRADI M., A közfoglalkoztatás útjai és útvesztôi egy aprófalvas kistérségben, in Esély, 2010/1, 79–99.
5 ZEMPLÉNYI A., Garanciák, jogok, esélyek. A közfoglalkoztatás rendszere az ombudsman helyszíni vizsgá-

lati tapasztalatai alapján, in Munkaügyi Szemle, 2013/2, 78–87.; BAGÓ J., A közfoglalkoztatás célja és szabá-
lyozása, in Munkaügyi Szemle,2013/2, 78–87.

6 KOLTAI L., A közfoglalkoztatás szerepe válság idején az európai országokban, in Munkaügyi Szemle,
2013/1, 27–38.

7 ARTNER A., Közfoglalkoztatás és versenyképesség, in Munkaügyi Szemle, 2013/1, 6–16.
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csupán a rövid távú versenyképességet növeli, a termelékenységen azonban nem javít. 
A tartós foglalkoztatás lehetôségét például szövetkezetek szervezésével lehet megterem-
teni.

Hasonló következtetésre jutnak azok a vizsgálatok is, amelyek a célok és eszközök
közötti ellentmondást elemzik. Az új közfoglalkoztatási programban a négyórás foglal-
koztatás termelési hatékonysága olyan alacsony, hogy szinte minden résztvevô büntetés-
nek tekinti ezt a fajta munkát. Ugyanakkor a hosszabb idejû közfoglalkoztatásra elôirány-
zott keret alig érte el a korábbi húsz százalékát. Az önkormányzatok többsége megmaradt
a csapatos kommunális munka szervezésénél, így az értékteremtô munka és a vissza-
illeszkedés esélye továbbra is illúzió maradt. Amennyiben a kistérségi programok a szo-
ciális gazdaság8 létrejöttét támogatnák, értékük jelentôsen nôhetne. Ehhez azonban olyan
termék, vagy szolgáltatás kifejlesztésére lenne szükség, amelynek elôbb elvégezték a
költség- és haszonelemzését. Jelen helyzetben nemcsak, hogy az önfenntartóvá válásra
nincs esély, de az a veszély is fenyeget, hogy a hasonló profilú kisvállalkozások átmene-
tileg ellehetetlenülnek9.

A történeti (vagyis a gazdasági ciklusokon végigtekintô) és a területi vizsgálatok
egyaránt azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben a közfoglalkoztatás rendszerében ér-
demi fejlôdés sem mennyiségi, sem minôségi értelemben nem mutatható ki. Mindvégig
homogén eszközöket kínált az egyre heterogénebb célcsoportoknak, és visszacsatolás hí-
ján gyakran nem vette figyelembe az eltérô földrajzi fekvésû és gazdasági fejlettségû ön-
kormányzatok kapacitását. A közfoglalkoztatás célja a többnyire rövid távú finanszírozá-
si érdekek és a foglalkoztatási mutatók átmeneti javítása volt. Az eddigi hatásvizsgálatok
az eszközök alacsony kimeneti eredményét bizonyították, s azt is megállapították, hogy 
a rendszer a munkanélküliek és a segélyezettek társadalmi rétegét inkább konzerválta10.
Költséges volt tehát és alacsony hatékonyságú,ez, kínálat-torzító hatásával együtt, ám az
elégtelen piaci kereslet miatt mégis szükség volt rá. A vizsgálatok azt is kiderítették, ho-
gya ciklusokkal összefüggô munkakereslet fellendülése sokkal inkább meghatározza a
kimenetet, mint a munkavállaló jellemzôi, helyzete, vagy motivációja. Mikroszinten
ugyanakkor anticiklikus hatása lehet egy olyasfajta beavatkozásnak, amikor az adott tele-
pülésen feltárják és támogatott munkakörökkel kielégítik a speciális munkaerô-keresle-
tet11. Elsôsorban azok a települések tudtak élni a közfoglalkoztatás adta lehetôségekkel,
amelyek eleve jobb helyzetben voltak, míg ott, ahol hiányoztak a szakemberek, a progra-
mok szinte csak a közterületek rendben tartására korlátozódtak12. Ezek az önkormányza-
tok kevés energiát fektettek a helyi adottságok, igények, lehetôségek feltárására. Általá-
ban elmondható, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb terhet jelent számára 
a közfoglalkoztatás lebonyolítása13.
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9 KULINYI M. i.m.
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Debreceni Egyetem, kézirat, 2013.

11 SZABÓ A., i.m.
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2010/1, 101–118.
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2010/1, 25–45.
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A fent leírtaknak megfelelôen éppen a geográfia feladata lehet, hogy feltárja és a terü-
leti/térségi különbségek mentén monitorozza az új, 2011-tôl induló programok területi
jellemzôit. A statisztikai másodelemzésre és empíriára épülô vizsgálat – ahol a célcsopor-
tok a támogatásban részesülô önkormányzatok, a közfeladatot ellátó intézmények, vala-
mint a munkaügyi kirendeltségek – az alábbi kérdésekre koncentrál:

• Hol és mennyi munkanélkülit sikerül bevonni a közfoglalkoztatásba? 
• A startmunka programok bevezetésével hogyan alakult át a térszerkezet? 
• Hogyan változott a hagyományos közfoglalkoztatás és az új programok aránya? 
• Milyen területi struktúrát mutatnak a startmunka programkülönbözô pillérei? 
• Számolnak-e a programok a térségi munkaerô-piaci különbségekkel?

Mi elsôrendûen fontosnak tartottuk a leghátrányosabb helyzetû térségek számára indított
kistérségi Startmunka mintaprogram vizsgálata. E képzéssel is kiegészített programok
eredeti célja, hogy azoknak teremtsenek állást, akik nem tudnak elhelyezkedni az elsôd-
leges munkaerôpiacon. A mintaprogramok között fontos szerepet töltenek be a mezôgaz-
dasági projektek, amelyek a korábbi átmeneti megélhetést biztosító közfoglalkoztatással
szemben hosszú távon adhatnak munkát az érintetteknek. 

2. KUTATÁSI MÓDSZEREK

A közfoglalkoztatás területileg eltérô lehetôségeinek vizsgálatakor primer és szekunder
módszereket egyaránt alkalmaztunk. A szakirodalmi másodelemzés két lépcsôben tör-
tént. Elsôként az „Út a munkához” program tapasztalatait összegzô kutatások értékelô
elemzését végeztük el, hiszen a program kezdettôl fogva a szakmai, szakpolitikai viták
kereszttüzében állt; szociálpolitikusok, szociológusok, közgazdászok sora hívta fel a fi-
gyelmet a program értékeinek és céljainak problematikus voltára, a megvalósításával járó
veszélyekre, társadalmi kockázatára.. Másodikként az „Út a munkához” programot 2011-
ben felváltó Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elsô tapasztalatait értékelô vizsgála-
tokkal foglalkoztunk, azt is érzékeltetve, hogy a jelen kutatás célkitûzései hogyan illesz-
kednek az eddigi kutatások logikai ívébe. 

A primer vizsgálatok részben szekunder statisztikára épültek. A Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási Fôosztálya által nyilvántartott településszintû közfoglalkoztatási ada-
tokból mindkét nyilvántartott évben (2012 és 2013) az elôzô év december 20-tól a követ-
kezô év szeptember 20-ig az érintettek göngyölt nettó létszámát vettük figyelembe, ami
azért fontos, mert a statisztika egy személyt csak egyszer vesz figyelembe, akkor is, ha
közfoglalkoztatására többször is sor került. A közfoglalkoztatási ráta a közfoglalkoztatot-
tak számának és a település aktív népességének a hányadosa. A statisztika vizsgálja a
közfoglalkoztatottak megoszlását a négy támogatási forma, a nyolc különbözô tevékeny-
ségi pillér, valamint nemek, korcsoportok és iskolai végzettség szerint is (1. táblázat). Az
Excel táblába történô importálást és rendezést követôen, a geoinformatika eszköztárát
felhasználva, QGIS-be, illetve ArcGIS-be14 integrálva hoztuk létre a kartogramokat.
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14 ArcGIS: térinformatikai termékcsalád komplett térképkészítési folyamatok levezénylésére, Quantum
GIS: felhasználóbarát, szabad, geoinformatikai szoftver.
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A vizsgált terület a 33 LHH-s (leghátrányosabb helyzetû) kistérség összesen 715 telepü-
lése. A kérdôívet a teljes célcsoport megkapta, értékelhetô választ 503 település adott. 
A primer vizsgálatok elsô lépcsôje a kérdôívek elkészítése volt. Az önkormányzatok,
mint közfoglalkoztatók számára összeállított kérdôív a programok elônyeit és hátrányait
vizsgálja az alább ismertetett tematikus megközelítésben. Megmutatja, milyen a közfog-
lalkoztatás megítélése, mi a funkciója, és milyenek a jövôbeni reintegrációs és érték-
teremtô lehetôségei. Rávilágít az önkormányzati és vállalkozói szféra változó szerepére
és lehetôségeire. Kiemelten vizsgálja a startmunka program és a helyi/térségi célok kö-
zötti kapcsolatot, és feltárja a helyi/térségi munkaerôpiac felvevôképességét. 

A beérkezett kérdôívek adatainak feldolgozásához elôször a nyitott és zárt kérdések
„elhatárolására”, majd elôbbiek megfelelô kódolására került sor ( a kérdések eredeti szá-
mozása alapján). Utóbbi esetben a gyakrabban elôforduló, többször ismétlôdô válaszok-
hoz rendeltünk kódokat, míg a többi információt rövidített szöveges formában, de szintén
digitális adatbázisban összegeztük. Az adattáblák létrehozásához MS Access 2013 prog-
ramot használtunk. Az adatok rendszerezett lekérdezése, illetve részbeni értékelése szin-
tén ezzel a programmal történt. Idônként, elsôsorban a különbözô válogató és osztályozó
algoritmusok esetében, az adatokat MS Excel-be helyezve, a megfelelô függvények se-
gítségével vizsgáltuk. Több statisztikai mûveletet (korrelációszámítás, hipotézisellenôr-
zés) a gretl (GnuRegression, Econometrics and Time-series Library) program felhaszná-
lásával végeztünk.

3. EREDMÉNYEK

3. 1. A közfoglalkoztatás területi és strukturális jellegzetességei 

3. 1. 1. A közfoglalkoztatás relatív mutatója révén kialakult térszerkezet
A közfoglalkoztatási mutató, tehát az összes közfoglalkoztatott és a vizsgált térség aktív
népességének hányadosa (és a belôle megalkotható térszerkezet) szinte megegyezik a
munkaerôpiac stabilitását/instabilitását jelzô mutatók térbeli struktúrájával. Minél hátrá-
nyosabb helyzetû egy térség munkaerô-piaci szempontból, annál magasabb a közfoglal-
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Támogatási paraméterek

Hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatás Mezôgazdasági 

Országos közfoglalkoztatási program Belvíz-elvezetési

Értékteremtô közfoglalkoztatási program Mezôgazdasági földutak karbantartása

Rövid idejû közfoglalkoztatás Bio- és megújuló energiafelhasználás

Vállalkozásoknál BPJ-ban részesülôk Belterületi közutak karbantartása
foglalkoztatása

Kistérségi startmunka mintaprogram Illegális hulladéklerakók felszámolása

Téli és egyéb értékteremtô közfoglalkoztatás

Helyi sajátosságokra épülô közfoglalkoztatás

Startmunka program-pillérek

1. táblázat: A tanulmányban tárgyalt közfoglalkoztatási formák (szürkével jelölve)
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koztatási rátája. Nem meglepô tehát, hogy a munkaképes korban lévô lakosok arányához
mérten éppen Észak-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád), Észak-Alföl-
dön (Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg), valamint Dél-Dunántúlon
(Baranya) a legnagyobb a közfoglalkoztatotti arány. A dinamikus vizsgálatok arra is rá-
világítanak, hogy ez az arány országosan közel tíz százalékos növekedést mutat. A növe-
kedés is a fent felsorolt térségekben a legjelentôsebb, tehát a térszerkezetben a periféria
irányába történô elmozdulás a legszembetûnôbb változás. A teljes képhez azonban az is
hozzátartozik, hogy ezekben a térségekben (összesített statisztikák alapján) nem a mun-
kaerô-piaci helyzet romlása növelte ilyen mértékben a programokba bevonandók számát,
hanem az újonnan indított program különbözô, elsôsorban persze mezôgazdasági pillérei
biztosítanak egyre több ember számára átmeneti munkalehetôséget. Erre rímel a foglal-
koztatás helyettesítô támogatásban (FHT) részesülôk számának, arányának csökkenése,
amely csökkenés újfent ott a legmarkánsabb, ahol a közfoglalkoztatási mutató, hála a
startmunka programnak, a legnagyobb mértékben nôtt. Mindez ráadásul egy olyan idô-
szakban következett be, amikor az elôzô év hasonló idôszakához képest – ha a bázisévet
100-nak tekintjük – országosan hét százalékponttal csökkent a munkanélküliek aránya.15

Ez a csökkenés azonban területileg differenciált, hiszen a legmarkánsabb javulást éppen 
a fent említett megyék produkálták. Ez azt is elôrevetíti, hogy a kistérségi startmunka
program a remények szerint egyre nagyobb arányban lesz képes értékteremtô munkát ad-
ni a munkaerô-piacról tartósan kiszorulóknak (1–2. ábra).

3. 1. 2. A hosszú és a rövid távú közfoglalkoztatás területi különbségei
A vizsgálat idôpontjáig a 2013-ban bekövetkezô jelentôs csökkenés ellenére országosan
a legtöbb álláskeresô (2012: 66%; 2013: 42%) a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében
talált munkára. Az arányváltozásnak, a súlyvesztésnek a fô oka azon kistérségi munkap-
rogramok beindulása, amelyek sokkal kedvezôbb finanszírozási feltételeik miatt az ön-
kormányzatok számára mára vonzóbbá váltak. 

2012-ben még azok a térségek jártak az élen ebben a kategóriában, amely vidékeken
az országos programok nem szívták el a foglalkoztatottak nagyobb hányadát – így Buda-
pest, valamint Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Békés, illetve Somogy megye.
Mára a helyzet megváltozott, hiszen a startmunka programok elszívó hatásának köszön-
hetôen kétharmadára csökkent a hosszú idôtartamú közfoglalkoztatásban részt vevôk
aránya. Ma Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország fejlettebb térsé-
geiben a legjellemzôbb a közfoglalkoztatásnak ez a fajtája, amelynek a rövid távú közfog-
lalkoztatással szemben az is nagy elônye, hogy igazi, a megélhetést ténylegesen biztosító
munkajövedelemmel jár. A hosszú távú közfoglalkoztatási igény szinte minden települé-
sen megjelenik, elsôsorban az önkormányzati óvodák, iskolák, az idôsgondozás, a szo-
ciális és kulturális szolgáltatások, valamint az önkormányzati/kistérségi közszolgáltatások,
a településrendezés-karbantartás, és az önkormányzati közigazgatás területén. (Nevelôk,
pedagógiai asszisztensek, gondozók, az étkeztetésnél segédkezôk, takarítók és gondnokok,
hivatalsegédek és adminisztrátorok találnak munkára.) A munkalehetôségek körét bôví-
tik még azok a mezô- és erdôgazdasági teendôk is, amelyek az étkeztetést biztosító kony-
ha ellátásáról gondoskodnak, illetve a fûtéshez szükséges fakitermelést végzik.

A rövid távú közfoglalkoztatást sok vád érte az utóbbi években. E forma legfôbb célja
az esetek többségében a finanszírozás elnyerése és a foglalkoztatási mutatók átmeneti ja-
vítása volt. A résztvevôk létszámát a közfoglalkoztatásnak ez a válfaja tudja a leghatéko-
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15 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
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1–2. ábra: A közfoglalkoztatási mutató (az aktív népességre jutó közfoglalkoztatottak száma)
területi különbségei Magyarországon (2012–2013)
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nyabban növelni. Az eddigi hatásvizsgálatok azonban alacsony kimeneti eredményt mu-
tatnakk, éss azt állapítják meg, hogy ez a megoldás a munkanélküliek és a segélyezettek
társadalmi rétegét inkább konzerválta, és mind az önkormányzatok, mind a foglalkozta-
tottak szinte büntetésnek tekintették. A hat órában, vagy rövidebb idôben foglalkoztatot-
tak a rövid távra szóló, idôarányosan csökkentett bér miatt motiválatlanok, folyamatosan
s folyamatosan jelzik, hogy nyolcórás foglalkoztatásban szeretnének részt venni. 

Ráadásul miközben a rövid távú közfoglalkoztatás termelési hatékonysága alacsony, a
gyors rotáció miatt óriási a vele járó adminisztrációs és szervezési költség. A pontos nyil-
vántartás ugyanakkor életbevágó, mivel a szociális törvény szerint meg kell szüntetni az
ellátási jogosultságát annak az FHT-ben részesülônek, aki a felülvizsgálat idôpontját
megelôzô egy évben nem tud igazolni legalább harminc nap keresô tevékenységet. 

Bár országosan a legalacsonyabb, 7% körüli a rövid távú programokban résztvevôk
aránya, egyes területeken jóval magasabb ez a ráta – például. Hajdú-Bihar, Nógrád és
Gyôr-Moson-Sopron megye jó néhány kistérségében és településén. Nem mutatható ki
tehát közvetlen összefüggés az átlagnál magasabb értékek és a területi fejlettsége között. 

Ahol kevesen vesznek részt a közfoglalkoztatásban, a kiugró százalékos értékeknek
sincs relevanciája. Ám ha egy településen több százan kerülnek be a rendszerbe, az átlagot
jócskán meghaladó érték már releváns. Néhány esetben maga az önkormányzat vállalja
az adminisztrációval és szervezéssel járó terheket, csak hogy minél többen teljesíthessék
a támogatás feltételéül szabott 30 napos munkavégzési kötelezettséget. Az álláskeresôk
számára biztosított támogatási lehetôség ugyanis leveszi egy idôre az önkormányzatról
az ellátás terhét. Részben ez motiválhatja ôket, hogy kihasználjanak minden rövid távú
közfoglalkoztatási pályázati lehetôséget. A közfoglalkoztatottak között a „fôállású mun-
kanélküliek” és a tényleges álláskeresôk csoportjai mellett létezik még egy csoport: az
idetartozóknak van rendszeres, be nem vallott jövedelme, de jövedelem-kiegészítésként
kihasználják az FHT által nyújtott lehetôséget is. Ugyanakkor bizonyos szezonalitás is
megfigyelhetô: a téli hónapokban megnô az igény a rövid távú közfoglalkoztatásra. A nyá-
ri hónapokban ugyanis a mezôgazdasági munkák a folyamatos jövedelemszerzésnek szá-
mos formáját kínálják, míg a téli hónapokban a szûkülô lehetôségek a rövid távú közfog-
lalkoztatás irányába terelik a jövedelem nélkül maradt embereket.

Az önkormányzat ezen közben egyfajta „munkatesztet” is végez. Mivel hosszú távon
a program célja a munkanélküliek munkaerô-piaci reintegrációja, nem árt menet közben
képet alkotni a résztvevôk felkészültségi szintjérôl. Azok, akik évek óta nem dolgoznak,
többnyire nem állnak készen rá, hogy a primer munkaerôpiacon boldoguljanak. Az ilyen
típusú rotáció tehát nem csak azért fontos, hogy a résztvevôk jogosultságot szerezzenek 
a segélyre, hanem azért is, hogy az önkormányzatok megismerjék az álláskeresôk alkal-
masságát, megbízhatóságát. A reintegráció érdekében a rövid távú közfoglalkoztatásban
részt vevôket is oktatásban részesítik – például az alapvetô adózási, adminisztrációs is-
mereteket sajátíthatnak el, ami a késôbbiekben növeli munkaerô-piaci esélyeiket (3–5.
ábra).

3. 1. 3. Az országos közfoglalkoztatás és a startmunka programok területi különbségei
Az országos és a hosszú távú közfoglalkoztatásban részt vevôk száma általában fordítot-
tan arányos. Azokban a megyékben, kistérségekben, ahol kevesebben végeznek hosszú
távú közmunkát, az emberek többsége az országos programok keretében dolgozik, ami
csökkenti az önkormányzatok terhét. Az országos programokban a vízügyi ágazat, az er-
dészet, a Magyar Államvasutak, a Magyar Közútkezelô, az Állami Autópálya-kezelô, 
az Országos Rendôr-fôkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság 
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3–4. ábra: A hosszú távú közfoglalkoztatásban résztvevôk területi megoszlása 
(a százalék az összes közfoglalkoztatotthoz viszonyított arányt jelzi) (2012–2013)
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a foglalkoztató16. Az országos programokban részt vevôk aránya, döntôen a kistérségi
munkaprogram beindulása miatt, a korábbi négyötödére csökkent, de Gyôr-Moson-Sop-
ron, Vas, Pest és Csongrád megye egyes kistérségeiben továbbra is jelentôs, sôt, néhány
megyében (pl. Pest és Komárom-Esztergom) egyenesen nôtt.

A magasabb értékek tehát úgy függenek össze a területi fejlettséggel, hogy a leghátrá-
nyosabb helyzetû térségek, amelyek a legerôteljesebben vesznek részt a kistérségi start-
munka programban, alulreprezentáltak az országos foglalkoztatásban (Baranya, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Békés megye). Nyilvánvaló, hogy a Tisza, a Duna, a
Rába, vagy éppen a Maros okán a sárospataki, tokaji, hódmezôvásárhelyi, gyôri, moson-
magyaróvári, kapuvári, vagy makói kistérség adatai az árvízvédelmi munkák miatt átlag
felettiek, s a Dél-Alföld középsô területei is felülreprezentáltak. Ahol a belvízcsatornák
egy területre futnak be, a települési vízrendezéshez, a belterületi csapadék- és belvízelve-
zetéshez kapcsolódó munkákra van nagy igény (kecskeméti, kiskôrösi, kiskunfélegyházi,
kunszentmiklósi térség). Ezekben az esetekben a startmunka programban résztvevôk szá-
ma csökken, mivel a vízügyi ágazat „elszívja” az FHT-sek nagy részét. 
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16 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról.

5. ábra: A rövid távú közfoglalkoztatásban részt vevôk területi megoszlása (2012)

Elôfordul persze, hogy a magasabb értékeket csak egy egyszeri, de kiugróan eredményes
munkaalkalom produkálja, de olyat is láttunk, hogy az önkormányzat és az országos
programok egyes foglalkoztatói, például az erdészetek közötti jó kapcsolat és az ennek
köszönhetô folyamatos munkalehetôség eredményez az átlagosnál jobb mutatókat.
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Természetesen nem csak a leghátrányosabb helyzetû térségek számára vonzó a kistér-
ségi startmunka program, hiszen aa közfoglalkoztatási bért, az ahhoz kapcsolódó járulé-
kokat, továbbá a beruházási és dologi kiadásokat is a Belügyminisztérium állja. Nem vé-
letlen tehát, hogyaz észak-magyarországi (Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén), alföldi és
dél-dunántúli megyékben (Baranya, Somogy) terjedt el a leginkább ez a program-fajta,
nagyobb részt a hosszú távú, kisebb részt a rövid távú programok rovására. Ezt a térstruk-
túrát erôsíti az a körülmény is, hogy a mintaprogramok között hosszú távon munkát adó
mezôgazdasági projektek is szerepelnek, amelyekre éppen a leghátrányosabb helyzetû,
döntôen agrárorientációjú térségekben mutatkozik a legnagyobb igény. 

Nem véletlen az sem, hogy a startmunka program nyolc pillére közül a mezôgazdasá-
gi program a legnépszerûbb. Országos szinten a közfoglalkoztatottak közel egynegyede a
növénytermesztéshez, az állattenyésztéshez, vagy a hagyományos konzerváláshoz kap-
csolódó munkákban vesz rész, területileg azonban meglehetôsen differenciáltan. A Du-
nántúl (elsôsorban Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém és Tolna megye) kevesebb település-
sel, ugyanakkor egy-egy településen az átlagosnál magasabb aránnyal reprezentálja magát,
míg Észak-Alföldön (fôként Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megyében) több település osztozik az országos átlagnál egyébként magasabb érté-
keken. A mezôgazdasági pillér esetében kiemelten fontos, hogy a helyi sajátosságokra fi-
gyelemmel valósítsa meg a nagyüzemi és a háztáji gazdálkodás szimbiózisát, különleges
termékekkel és magas feldolgozottsággal. A mezôgazdasági projektek az alacsony kép-
zettségû emberek számára olyan megoldásokat kínálnak, amelyek elvileg hosszú távon
biztosíthatják megélhetésüket. E projekteken belül a résztvevôk képzésben részesülnek:
tanulhatnak állattartást, növénytermesztést és tartósítást. A mezôgazdasági képzés szer-
vezése, a hagyományos képzés-szervezési formától eltérôen, a résztvevôk munkatapasz-
talatára épülô, gyakorlat-orientált módon történik. A képzési program és az alkalmazott
módszerek igazodnak a célcsoportok speciális igényeihez (alapfokú iskolai végzettség
hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdôk által is használ-
ható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülô elméleti oktatás). 

Hasonlóan magas, szintén közel egynegyedes aránnyal képviselteti magát a belvíz-el-
vezetési munkákhoz kapcsolódó pillér. Közép-Dunántúl egésze, Észak-Magyarország
két megyéje (Nógrád és Heves), valamint Baranya megye országos átlagot meghaladóan
vesz részt a fenti pillérhez kapcsolódó munkákban, amelyek alapvetôen hozzájárulnak 
a településeket és a mezôgazdasági területeket fenyegetô belvizesedés megelôzéséhez. 
A téli közfoglalkoztatás nevû pillér, amely a szezonalitást ellensúlyozza, s biztosítja az
egész éves, folyamatos foglalkoztatást, a startmunka programban résztvevôk 16%-át
érinti. Komárom-Esztergom, Pest és Békés megye értékei jelentôsen meghaladják az or-
szágos átlagértéket. Komárom-Esztergom megyében sajátos aránytalanság figyelhetô meg,
mivel itt a mezôgazdasági munkák részaránya a legalacsonyabb, a téli munkáké a legma-
gasabb. Az utóbb említett két megye kiegyensúlyozottabban él a nyári és a téli közfoglal-
koztatás adta foglalkoztatási munkalehetôségekkel. A kormányzati szándék szerint a téli
közmunkaprogramot azokra a megyékre összpontosítják, amelyekben egyébként is magas
a közfoglalkoztatottak száma. Természetesen ehhez a pillérhez is társul képzés: a nyolc
általánost végzettek alapkompetencia-fejlesztésben részesülnek, de akár OKJ-s szakmá-
kat is elsajátíthatnak. Elsôsorban különbözô ügyintézôi tevékenységek jöhetnek szóba,
míg a betanító képzések zömmel karbantartáshoz, kisgépkezeléshez, varráshoz, illetve
konyhai kisegítô munkákhoz kapcsolódnak. 

Van a startmunka programban két olyan pillér, amely egyelôre a legalacsonyabb rész-
vételi arányt produkálja: a megújuló energia elôállításához kapcsolódó, valamint a helyi

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mappa

TÉSITS RÓBERT – ALPEK B. LEVENTETerületi és strukturális jellegzetességek – A közfoglalkoztatás… (1.)

55

045-060 Tesits  14/7/24 9:06  Page 55



sajátosságokra épülô tevékenységek. Az elôbbiben Hajdú-Bihar, utóbbiban – amely elem
csak 2013-tól része a munkaprogramnak – Tolna megyejár az élen. 

Az önkormányzatok éves költségvetésének összeállításakor minden évben felmerül 
a kérdés, hogy melyik az a kiadási tétel, amelyet csökkenteni lehetne, hogy azután egy 
hiányterületre csoportosíthathassák át a megtakarított pénzt. Iskolák, óvodák, polgármes-
teri hivatalok fûtésének költségkímélô módja a biomassza kazán. A faapríték-égetôk a
földgázzal fûtött berendezéseknél akár 50–70%-kal is olcsóbban üzemelnek, és az intéz-
mény a továbbiakban nincs kiszolgáltatva az intézmény a szolgáltatónak. Ehhez a fûtési
módhoz számos közfoglalkoztatási feladat rendelhetô: fakivágás, apríték-elôállítás, fa-
apríték-gyûjtés, kazánfûtés. És ahol nagyobb mértékben állnak át erre a fûtési módra, az
önkormányzatok nyilvánvalóan több közfoglalkoztatottat tudnak bevonni a munkába.
Ugyanakkor nem hallgathatjuk el, hogy a statisztika félrevezetô is lehet, hiszen a néhány
havi rendszerességgel végrehajtott rotáció miatt a foglalkoztatottak tényleges létszámá-
nak a többszöröse is megjelenhet a kimutatásokban. Nem meglepô hát, hogy míg koráb-
ban a rövid idejû közfoglalkoztatásban, mára a startmunka programban vált általános
gyakorlattá a segélyezettek rotálása, már csak a kedvezôbb finanszírozási feltételek és a
kötetlenebb tevékenységi formák miatt is.

A helyi sajátosságokra épülô tevékenységek elsôdleges célja az értékteremtô, a közös-
ségi szükségletet kielégítô, a település fejlôdését elôsegítô, egyedi programok megvalósí-
tása. A vizsgálat tapasztalatai szerint itt olyan tevékenységi körökben folyik a munka,
amelyek elsôsorban a személyi szolgáltatásokhoz, a házi segítségnyújtáshoz, a háztartási
és kerti kisegítô munkákhoz kapcsolhatók. Ugyanakkor ebbe a pillérbe sorolják az ön-
kormányzati adminisztrátorokat, a konyhai kisegítôket, a település üzemeltetéshez, a kör-
nyezet rendben tartásához és az egészségügyhöz kapcsolódó feladatokat, amelyek szá-
mos önkormányzati intézmény, pl. iskolák, temetôk takarítását, rendbetételét jelenthetik.
Természetesen a tevékenységi kör tovább bôvülhet akár köztéri bútorok, kerítések készí-
tésével, akár erdôtelepítési munkákkal, ahol kezdetben a bozótirtást, majd folyamatosan
a gondozást kell megoldani. Az interjúkból kiderül, hogy az akut, eseti ellátandó felada-
tok magas száma mellett többnyire itt is a két hónaponkénti rotáció áll a kiemelkedô érté-
kek mögött (6–11. ábra).

4. KÖVETKEZTETÉSEK

A jelen vizsgálat a térszerkezet átalakulása szempontjából kritikus, kiemelten fontos idô-
szakban valósult meg. A startmunka programok bevezetése alapvetôen változtatta meg a
térstruktúrát, még inkább a perifériák irányába tolva a hangsúlyt. Ez a térszerkezeti válto-
zás a hosszú idôtartamú közfoglalkoztatás esetében a legmarkánsabb, itt érzékelhetô leg-
inkább a start munkaprogram „elszívó” hatása, a gazdaságilag fejlettebb térségekben
hagyva a hagyományos közfoglalkoztatás súlypontját. Ugyanakkor a rövid távú közfog-
lalkoztatás alacsony termelési hatékonysággal járt, mindemellett óriási volt az adminiszt-
rációs és a szervezési költség. A gyors rotáció lehetôsége miatt a program szükségessége
kiemelkedô volt, ezért nem egy esetben maga az önkormányzat az, amely vállalta az ad-
minisztrációval és szervezéssel járó terheket, azért, hogy minél többen teljesíthessék a tá-
mogatás feltételéül szabott harminc napos munkavégzési kötelezettséget. Más esetekben
az önkormányzat célja ezzel a formával a munkateszt volt. Ha hosszú távon a munkaerô-
piaci reintegráció a szándék, szükséges annak ismerete, hogy ki milyen szinten áll e folya-
matban. Az ilyen típusú rotáció már nem csak a segélyre való jogosultság megszerzése

TÉSITS RÓBERT – ALPEK B. LEVENTE Területi és strukturális jellegzetességek – A közfoglalkoztatás… (1.)

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mappa56

045-060 Tesits  14/7/24 9:06  Page 56



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mappa

TÉSITS RÓBERT – ALPEK B. LEVENTETerületi és strukturális jellegzetességek – A közfoglalkoztatás… (1.)

57

6–7. ábra: Az országos közfoglalkoztatási programban részt vevôk területi megoszlása
(2012–2013)
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9. ábra: A startmunka program mezôgazdasági pillérének területi megoszlása (2013)

8. ábra: A startmunka program területi megoszlása (2013)
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11. ábra: A startmunka program téli közfoglalkoztatási pillérének területi megoszlása (2013)

10. ábra: A startmunka program belvíz-elvezetési pillérének területi megoszlása (2013)

045-060 Tesits  14/7/24 9:06  Page 59



miatt volt tehát fontos, hanem azért is, hogy megismerjék az álláskeresôk alkalmasságát,
megbízhatóságát. 

Nem meglepô azonban az a tendencia, hogy míg korábban a rövid idejû közfoglalkoz-
tatás játszotta a fô szerepet a segélyezettek rotálásában, mára ezt a szerepet a startmunka
program valamelyik pillére kezdi átvenni. Ennek oka minden bizonnyal a természetesen
a hagyományos közfoglalkoztatásnál szükséges önrész miatti kedvezôbb finanszírozási
feltételekben és a kötetlenebb tevékenységi formákban keresendô. Az interjúk tapasztala-
taiból kiderül, hogy valójában az akut, eseti ellátandó feladatokhoz rendelt tevékenységi
körök magas száma mellett többnyire itt is a két hónapos személycserék állnak a kiemel-
kedô értékek mögött.

Nem meglepô az sem, hogy a közfoglalkoztatási mutató, tehát az összes közfoglalkoz-
tatott és a vizsgált térség aktív népességének hányadosa adta térszerkezet szinte meg-
egyezik a munkaerôpiac stabilitását/instabilitását jelzô mutatók adta térbeli struktúrával.
Minél hátrányosabb helyzetû egy térség munkaerôpiaci szempontból, annál magasabb a
közfoglalkoztatási rátája. A mutató növekedése is e térségekben a legjelentôsebb, tehát 
a térszerkezetben a periféria irányába történô elmozdulás a legszembetûnôbb változás. 
A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy ezekben a térségekben (összesített sta-
tisztikák alapján) nem a munkaerôpiaci helyzet romlása növeleredményezte ilyen mér-
tékben a programokba bevonandók számát, hanem az újonnan indított program különbö-
zô, elsôsorban persze mezôgazdasági pillérei biztosítanak egyre több ember számára
átmeneti munkalehetôséget, ami reményt nyújt rá,. Ez azt is elôrevetíti, hogy a kistérségi
startmunka program egyre nagyobb arányban lesz képes a remények szerint értékteremtô
munkát adni a munkaerôpiacról tartósan kiszorulóknak számára. Hogy mennyire reális
ez az elvárás, azzal tanulmányunk második része foglalkozik majd.
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Tanulmányomban Hárompatak1, egy Moldva és Gyimes határán elhelyezkedô néprajzi
kistáj római katolikus felekezetû lakosságának kalendáriumi szokásait vizsgálom.2 A ku-
tatott települések – Kostelek, Magyarcsügés, és Gyepece – hagyományai (pl. viselet,
ének- és tánckultúra, népszokások) a gyimesi kultúra sajátosságait hordozzák, ezért a be-
vezetô részben röviden írok Gyimes néprajzi jellemzôirôl, kitérve hárompataki vonatko-
zásokra is. Ezt követôen a három vizsgált települést mutatom be, majd a már csak emlé-
kezetben meglevô, valamint a még élô szokásokat ismertetem Szent György naptól Szent
Mihály napig.3

GYIMES ELHELYEZKEDÉSE, A LAKOSSÁG BETELEPÜLÉSE, 
ÖSSZETÉTELE ÉS FOGLALKOZÁSA

A gyimesi csángók a Csíki havasokból Moldvába futó Tatros folyó völgyében a Gyime-
si-szorosban élô magyarok. Mintegy 1000 m magasságban találjuk meg telepeiket. Leg-
nagyobb településeik Gyimesfelsôlok, Gyimesközéplok, és Gyimesbükk. A települések
lakói a folyó néhány száz méter széles, 30 km hosszú fôvölgyében és annak mellékágai-
ban, az ún. patakokban, szétszórt házcsoportokban élnek. Területük eredetileg öt szom-
szédos csíki székely község tulajdona volt. (Kósa L. 1982. II.:362) 

A gyimesi csángók a 17. századtól kezdték legelôbérletként benépesíteni mai lakóhe-
lyüket. Orbán Balázs megállapítása szerint a 18. század végéig e terület lakatlan volt. Egy
Tankó nevû család települt le elsônek. 1870 körül a lakosok számát 4000-re becsülték, de

1 A Hárompataknak nevezett telepek a Csíki havasokban jöttek létre a 18. század második felétôl. Elsô lako-
sai feltehetôen zsellérek, havasi betyárok, katonaszökevények, szegénylegények, a társadalom kitaszítottjai
voltak. Az Erdély és a Moldvai Fejedelemség határán álló, lassan falvakká szervezôdô havasi tanyák lakossága
származását tekintve vegyes (magyar és román). Az 1850-es évektôl többségében görög katolikus, az 1940-es
évektôl római katolikus és ortodox, ahogyan a helybeliek jellemzôen mondják: „Fele román, fele katolikus.”
(bôvebben lásd: Ilyés Zoltán Hárompatak település-, népesség és akkulturáció története. in Tomisa I. szerk.
2003.) 

2 A néprajzi terepmunka 2002–2005 között történt.
3 2002-ben két fôiskolai hallgató (Apor Vilmos Katolikus Fôiskola, Zsámbék) is elkísért néprajzi gyûjtô-

utamra.

Gyimes és Moldva határán
– Hárompatak jeles napi, ünnepi szokásai
Szent György naptól Szent Mihály napig

KARÁCSONY-MOLNÁR ERIKA
Apor Vilmos Katolikus Fôiskola
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mivel minden családban bôséges volt a gyermekáldás, erôteljesen gyarapodtak. A letele-
pülés okairól Orbán Balázs így ír: „…az elsô odatelepülô jólléte, a székely elôtt oly ked-
venc havasias élet, s már elszigeteltségüknél fogva is szabadabb és függetlenebb lét,
mindinkább vonzotta és vonzza oda a székelyt, s Csík falvai túlnépesedésének szegényebb
része olyan nagy mértékben húzódik ide, hogy völgyekben is, hol e században [19. szá-
zad] alig volt egy-két ház, most már [1869] 50-60 lak emelkedik. Minden ily kis falu új
meg új gyarmatokat bocsát ki, melyek mind több tért fognak fel a vadon új irtványaiban;
ekként évrôl évre szaporodik a népesség a betelepülôk sokasága által, …mely oly nagy,
hogy az utóbbi tíz év alatt csak a 2361 lelket számláló Gyimesloki egyházközösségben
évenkint 40-74 egyénnel szaporodott a népesség, ide nem értve az új települôket.”4

A Gyimesi-szoros lakossága nagyobb részben csíki székelyekbôl, kisebb részben
moldvai magyarokból és románokból származik, ezt bizonyítja mûveltségük sok eleme.
Csak ez a magyar néprajzi csoport tudott olyan életmódot kialakítani, mellyel ezt a ma-
gasságot meghódította anélkül, hogy a román havasi pásztorok életformáját átvette volna.
Csekély termôföldjük miatt fôfoglalkozásuk a havasi állattenyésztés és a fakitermelés.
Az állatokat a Havasokban levô nyári és ôszi szállásokon tartják, télen, havasi szénán te-
leltetik. A csángók marhákat, lovakat tartanak, és kevés juhot. A gyimesi csángók juhai-
nak híres gyapjáért nem kellett vevô után járni, mert helybe mentek, és az átlagnál maga-
sabb árat fizettek érte. A ház körüli kertekben elsôsorban burgonyát (pityókát), zöldséget
termesztettek. A zab, a rozs és az árpa nemigen ért be a zord klímájú határban. Ezen kívül
erdei munkával, fuvarral és idegenben végzett idénymunkával keresték kenyerüket és
számos telepesrajt bocsátva ki magukból. Székelyföldön sokfelé gyimesiek a pásztorok.
Szinte napjainkig mindenben önellátásra törekedtek, maguk építették fel házaikat, szállá-
saikat, készítették bútoraikat, házi eszközeiket, teljes testi és ágyi ruházatukat. A népi
kultúra zárt helyzete folytán a székely paraszti mûveltség archaikus rétegeit ôrizték meg.5

A GYIMESI CSÁNGÓK TÁNCAI ÉS ZENÉJE

A gyimesi csángók elzárt körülmények között régies fokon ôrizték meg székelyes tánc-
kultúrájukat, határhelyzetük révén pedig számos kárpáti és moldvai hatást is befogadva
alakították ki sajátos kultúrájukat, amely településeik szétszórtsága ellenére is igen egy-
séges. Nemcsak táncaik és táncéletük régiessége, hanem feltûnô gazdagsága miatt is ki-
emelkednek a magyar népcsoportok közül: eddig 35 féle táncalkalmukat és 30 táncfajtá-
jukat tartják számon a kutatók. A gyimesi tánc- és zenekultúra kutatása mintegy hatvan
éve indult meg,6 de a részletes gyûjtésre, rögzítésre a hatvanas évektôl került sor.7

Tánckincsük három stílusrétege: 1. magyaros, illetve erdélyi férfi- és páros táncok; 
2. romános, illetve balkáni lánctáncok; 3. közép-európai, németes, polgári jellegû, szabá-
lyozott páros táncok.

1. A magyaros, Kárpát-medencei táncrétegbe a rögtönzött férfi- és páros táncaik tartoz-
nak: a féloláhos és a verbunk, a lassú és sebes magyaros, a csárdás, a kettôs jártatója
és sirülôje, valamint a lakodalmi mars és a pantomimikus medvés tánc. Táncéletükben 
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a legnagyobb szerepet a lassú és sebes magyaros, a kettôs jártatója és sirülôje s újabban 
a csárdás tölti be. A többi tánc csak alkalmi jellegû, egyszer-egyszer fordul elô a táncmu-
latságokban. A gyimesi féloláhos és a verbunk az erdélyi férfitáncok legegyszerûbb, régi-
es típusai közé tartozik. 

A közepes tempójú féloláhost hangszeres kanásztáncdallamok kísérik, a gyorsabb
tempójú verbunkot pedig székely verbunkdallamok. A gyimesi csángók sajátos páros
tánca az aszimmetrikus ritmusú lassú magyaros és az ezt követô 2/4 ütemû sebes magya-
ros. A lassú magyarost fôként régi stílusú, énekelt alakban is ismert 8, 11 szótagos dalla-
mok kísérik, a sebes magyaros dallamai pedig hangszeres jellegûek. A két tánc motívum-
kincse – a tempó- és ritmikai különbségektôl eltekintve – hasonló: az óramutató járásával
ellentétes irányban körbe járó sétálás (egy- és kétlépésés motívum) váltakozik figurázás-
sal és páros forgással. A figurázás mindig a muzsikások elôtt páronként történik. Ez a rit-
ka, régies táncpár csak napjainkban kezd hasonulni a lassú és sebes csárdáshoz. 

A kettôs jártatóját és sirülôjét hangszeres kanásztáncdallamok kísérik, s a férfiak köz-
ben ujjogtatnak. A gardon szinkópás ritmusát a tánc követi. 

2. A balkáni jellegû táncaikat a kárpáti és moldvai románságtól kölcsönözték: a héjszát, 
s korobjászkát, a tiszti héjszát, a legényest, a csúfost, a békási ruszkát, a féloláhos héjszát,
a hosszúhavasit, a régi héjszát és a kerekest. A váll-, derék- vagy övfogással járt táncok
nagyobb részét nyitott láncban, félkör vagy vonal alakzatban, néhányat pedig zárt körben
táncolják. 

3. A harmadik, legfiatalabb táncréteget a kötött szerkezetû közép-európai, németes, pol-
gári eredetû páros táncok jelentik: a háromsirülôs, az egytoppantós, a háromtoppantós, 
a hétlépés, a Balánkáé, a csoszogtatós, a porka, a talján porka és sebese, a moldvai és a
porkája, a sánta németes és a sormagyar. Összefoglaló nevük aprók, zárt szerkezetük és
csekély idôtartamuk miatt. A párok egymás mögött felsorakozva körben, oszloposan el-
helyezkedve teljesen egyöntetûen táncolnak. E táncokhoz egyetlen állandó dallam kap-
csolódik, többségük nyugati, mûzenei vagy román eredetû.

A gyimesi csángók táncélete a leggazdagabb a magyar népcsoportok közül: a sokféle
táncalkalom egész életüket, még hétköznapjaikat, munkaalkalmaikat is átszövi. A gyere-
kek részére télen serketáncot és kosarasbált, nyáron gyereklakodalmat szerveznek. Az if-
júság társas élete az ôszi-téli idôszak ún. gyûlésein, pl. fonógyûlés vagy guzsajas zajlik. 
A kemény havasi élet egymásrautaltsága számtalan munkaalkalmat teremtett. A kaláka-
táncok egy része az ún. munkáskalákák befejezése (pl.: fonó), amikor a közös munkával
kisegített gazda a résztvevôknek táncot rendez. A valamilyen terményben hiányt szenve-
dô gazda ún. lopókalákát rendez, s a táncmulatságban részt vevôk a szükséges termékkel
fizetnek a mulatságért (pl. pityókaszedô, kenderszedô kaláka). A nagyobb szervezett
táncmulatságok, a fogadott táncok ideje ôsztôl húshagyatig tart, amikor még hétköznap is
tartanak táncot. Tavasztól pedig a havasi kalibáknál s a faluban is rendeznek táncot csûr-
ben vagy szabad ég alatt.

Egy kosteleki asszony a táncalkalmakról a következôket mesélte: „Nyáron csûrökbe
táncoltunk. Majdnem minden vasárnap volt tánc. Csak muzsikás és gardonyos zenélt.
Csárdást, németest, hétlépetûst, gólyát, hosszú havasit, szilvást, tiszti szilvást, táncoltak
rá. Délután volt a táncmulatság, mert este hétre a lányoknak haza kellett menniük. Ôsszel
már este tartották a bálokat, szabad volt estétôl reggelig a táncban lenni. Ez az idôszak
Szent Andrásig tartott.” (Ak.: Tímár Á.)
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A gyimesi zenekar sajátos összetétele, játékmódja és zenei anyaga különösen régies, 
a régi csíki székely zene leghívebb megôrzôje. Egy mozsikás (hegedûs) és egy ütôgardo-
nos játszik együtt, rendszerint a prímás a feleségével. A gardont pálcával ütik, s így a kis-
bôgô dobszerû kíséretet szolgáltat. Gyimesen több cigány- és paraszt hegedûs mûködik,
mert nagy területen szétszórt gyimesi településeken szükség van sok zenészre. E zené-
szek azonban nemcsak a muzsikálásból élnek. A legjobb prímásokat Gyimesközéplokon
találjuk.8 A gyimesi csángók között sok olyan dal maradt meg, amely nehéz sorsukat
énekli. Kallós Zoltán a következôket állapítja meg: „Mindenkinek megvan a maga keser-
ves dallama és szövege. Külön említhetjük a szöveget és a dallamot is. A dallam mintegy
keretül szolgál a szöveg összerakásánál. A meglevô ismert anyagot mindenki a maga ízlé-
se szerint gyúrja és formálja. Azonos szótagszámú dallamhoz azonos tartalmú, a dallam
szótagszámának megfelelô szöveget kapcsolnak össze. Mindenki azt a dallamot választja,
amelyik neki legjobban tetszik. Szöveg tekintetében pedig azt, amelyik a legjobban ráillik
az ô sorsára. Mintegy társadalmi önéletrajz. Nem titkol el sem örömet, sem bánatot. Épp
úgy beszél a bôségrôl is, mint a szorongatott szükségrôl… Az a fiatal, akit nem engedtek
összeházasodni szíve választottjával, inkább elbúdokolt bé Moldvába. Vagy ha nem akart
a császár katonája lenni. De lehet más oka is, hogy idegen földre bujdosson. Így keletkez-
tek aztán a búcsú- és bujdosó dalok. Ezenkívül a hegyi pásztorkodás is bô alkalmat nyújt
az éneklésre és gondolkozásra. A csángó leány vagy legény egymagában pásztorkodva 
a havason, olyanokat énekel, hogy csengenek a sziklák a hangjától.” A gyimesi csángó
megszokta a szabadságot a havasokon, és annak elvesztésébe még akkor sem könnyen
nyugszik bele, ha valamelyik faluba kell beköltöznie. Ezért vallotta egy Csíkba férjhez
ment csángó asszony: „Ott sûrûn vannak, mint faluban szokás, nem olyan gyéren, mint itt
nálunk. Alig várom ide jöjjek, hogy itt kiénekelhessem magam. Benn a faluban nem es le-
het még keseregni se. Mikor kint a hegyen énekelhetek, úgy érzem, hogy fellegen járok,
mint a madár.” Temetéskor a hegedûsök, a mozsikások keserveseket játszanak a virrasz-
tóban, amihez nem énekel senki szöveget. A koporsót gyászmarssal, halotti marssal kísé-
rik ki a temetôbe. Andrásfalvy Bertalan megállapítása szerint a gyimesi keservesek a szo-
rongató bánatot a keserves költôi képek fokozzák, a magános ember megindultságát
nemegyszer a kitörô sírásig mélyítik. Ebben az alaktalan, kifejezés igényével felindult
bánatfeszültség mintegy kisül és végbemegy az arisztotelészi katarzis, mely bizonyos
megtisztulást, megnyugvást jelent.”9

GYIMESI CSÁNGÓ VISELET

Viseletük középkorias, hasonló a moldvai csángókéhoz. Az asszonyok hosszú inget vi-
seltek, ennek felsô részét hímezték, alsó része alsószoknyaként szolgált. Erre szabatlan,
téglalap alakú gyapjúszôttest, a kerekítôt vagy katrincát terítettek, melyet szôtt, széles
övvel szorítottak le derékban. A katrinca egyik vége mintegy arasznyi szélesen takarta a
másik végét, hogy könnyebben járjanak az így kialakított szûk szoknyában, egyik sarkát
feltûzték az övhöz. A férfiak is hosszú, csaknem térdig érô inget viseltek, amit a szûk fe-
hér nadrág, a harisnya fölött hordtak, és széles övvel, gyûszûvel szorítottak le derekukon.
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Télen szûrposztó zekét, szokmányt és különféle bôrmelleseket, bundákat viseltek, lábu-
kon csizmát, régebben bocskort.10

Orbán Balázs így ír a gyimesi csángók viseletérôl: „A férfiak fejökön szalagokkal, szi-
nes zsinórokkal felczifrázott széles karimáju kalapot viselnek, hosszu, térden alól érô var-
ratos inget, bô redôkben lehulló harisnyát (fehér gyapju szövetü nadrág,) ünnepnapokon
csizmát, mivesnap (hétköznap) bocskort hordanak, melyet pórázzal (szôrkötô) kötnek fel.
Az ingre czifrán kivarrott hosszu bôrmellény, erre télen fekete zeke, vagy a gazdagabbak-
nál hosszu fehér bôrbunda jön. A nôk öltözete még sokkal sajátságosabb. A menyecskék
fejökön tarka kartonból készült, s a halántékon alól fodros csipkével ékitett fôkötôt visel-
nek, melyre nyárban kecscsel illesztett fehér kendôt, télen szines kendôt kötnek, menyecs-
kék (férjes nôk) ily fôkötô nélkül soha a háztól ki nem lépnek. A leányok azonban mindig
hajadon fôvel járnak, nyárban csak is oláhosan kivarrott czifra inget hordanak, melyre
télen czifra virágosan himzett bôrbundát öltenek. Rokolya helyett katrinczát viselnek, ez
gyapjuszövet, melynek közepe fekete, két oldala fekete, veres, sárga és kék vonalzatokban
alkalmazott himzéssel ékeskedik, ezen egy darabból álló katrinczát mûizléssel, festôi re-
dôzeteket alkotólag tudják magukhoz illeszteni, s széles zöld vagy veres övvel szorítják
derekukra, erre jön aztán öltözetük legkaczérabb, legékesebb alkatrésze a bernyész, egy
általuk szôtt czifra himzésekkel, izletes arabeskekkel ékesitett 2 hüvelyk széles felsô öv,
mely az alákötött zöld és veres kendôn igen szépen veszi ki magát. A bernyész szép és izle-
tes elkészítésére igen nagy hangsúlyt fektetnek a leányok, ez egy az, melyben társnéikat
túlszárnyalhatják, s melylyel varrásbeli ügyességüket feltüntethetik. Lábbeliül dologidô-
ben koriká-ra (térdig érô gyapjuharisnya) kötött bocskort, ünnepnapokon piros csizmát
hordanak. A leírt öltöny kiegészitô része esôs idôben a csuklya.”11

Egy kosteleki asszony így jellemezte viseletüket: „A férfi csángó viselet: kézelôs alsó-
ing, a kézelôje ki van varrva és kilátszik a felsôing alól. A felsôing is ki van varrva, alul is,
és ki van eresztve, nincs beletûrve a nadrágba. A derékszíj bôrbôl van, vagy szövik. 
A szôttgagyát fehér gyapotból szövik. A lábukra félcipôt, a fejükre bokrétás kalapot tesz-
nek. A bokréta papírból vagy virágból, muskátliból volt. A nôi viselet: katrinca, csángós
ing, megráncolva a nyakánál. Az ing gallérja és pendely alja is ki van hímezve. A katrin-
cába fel van tûrve a pendely. Az öv szélesebb, mint a bernyóc. Az övet alul megkötik, erre
ráteszik a katrincát és a bernyóccal megkötik. Fejükre piros rózsás kendôt tesznek, lá-
bukra félcipôt és harisnyát.” (Ak.: Tímár V.) 

GYIMESI CSÁNGÓ SZÔTTESEK

Gyimesben készülnek csíkozott, fekete alapú gyapjúszôttesek a katrincák számára, vala-
mint szélesebb és keskenyebb gyapjúból szôtt övek és bernécek a katrinca lefogására.
Gyapjútakaróik közt vannak olyanok, amelyek a régebbi székely festékesek geometrikus
mintáit idézik, másoknak kisebb vagy nagyobb kockás mintái vannak. A gyimesi csán-
gók rúdravalóin az egyszerû sorokból, „H” alakú elemekbôl alkotott sávok, valamint a
színezés meglepô hasonlatosságot mutat a palóc halottas párnák szôtteseivel, tehát régies,
kezdetleges, a takácsszôttes által nem befolyásolt szôttesek.12
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HÁROMPATAK – GYEPECE, KOSTELEK, MAGYARCSÜGÉS

Hárompatak13 néven foglaljuk össze Gyimes és Moldva határán, a Gyimesi-szorostól dél-
re fekvô, a Tatrosba igyekvô patakok felsô folyásánál, Csíki havasokban, az ún. Három-
patak völgyben elhelyezkedô havasi telepeket: Gyepece, Kostelek, Magyarcsügés telepü-
léseket. Lakóik fôleg állattartásból és fakitermelésbôl élnek. Kultúrájukban az archaikus
csíki és gyimesi jellegek és román elemek is keverednek. 
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Gyepece (Pajistea) a település neve feltehetôen a gyepû szó -ce kicsinyítôvel képzett
alakja. A 18. század végén, a 19. század elején itt letelepedett pásztorok telepébôl alakult
ki. Neve 1913-ban Gyepecze volt, ekkor közigazgatásilag Csík vármegyéhez tartozott,
majd 1956-tól Bákó megyéhez csatolták. A falu lakossága mára erôsen megfogyatkozott,
2002-ben 37 lakosa volt. 

Kostelek (Coknea) a falubeliek emlékezete szerint a település a nevét az állatokat ôri-
zô, körülvevô koskarámról, kosárról nyerte. Elsô írásos említése 1771-bôl származik.
Kezdetben önálló közigazgatási egység, késôbb Csíkszépvíz községhez tartozik. 1952-
ben az akkori nemzetpolitika részeként a Bákó megyei Ágas (Agbk) községhez csatolják,
ahová ma is tartozik. A Bákó megyéhez való csatolással egy idôben megszüntetik a ma-
gyar nyelvû oktatást is. Kosteleken jelenleg egy óvoda, egy általános iskola mûködik.14

A régebbi generációk nagycsalád modelljét a mai fiatalok nem követik, így egyre csök-
ken a születések száma. 2002-ben 570 lakosa volt, felekezetük szerint római katolikus 
és az ortodox vallásúak. Mindkét felekezet saját templommal és temetôvel rendelkezik.
A római katolikus szertartás magyar nyelven folyik.

Magyarcsügés (románul Cbdbrekti) Palánka és Gyepece közt fekvô település. Nevét
1888-ban említette elôször oklevél Csügés telep néven. 1913-ban Csügés, 1970-ben Ma-
gyarcsügés néven írták. 2002-ben 111 lakosa volt.

SZENT GYÖRGYTÔL SZENT MIHÁLYIG
– JELES NAPI, ÜNNEPI SZOKÁSOK HÁROMPATAKON

Április – Szent György hava

Április 24. – Szent György napja
Sárkányölô Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, fegy-
verkovácsok, szíjjártók, vándorlegények és utóbb a cserkészek patrónusa volt. Legendája
szerint legyôzi a sárkányt, és kiszabadítja fogságából a királylányt. 

Hárompatakon Szent György napján elmennek a templomba, lisztet, fokhagymát, sót
szenteltetnek a pappal. Odaadják a teheneknek, hogy a vadállatoktól, a villámtól, a beteg-
ségtôl megôrizze ôket a jó Isten. A fokhagymával keresztet rajzolnak a hátukra, majd fel-
szúrják az istállógerendára. Úgy hitték, hogy amennyivel Szent György napja elôtt „gör-
get” (villámlik), annyi héttel Szent Mihály napja után leesik a hó. Ezen a napon még nem
hajtják ki az állatokat, csak május közepe táján, amikor a fûzfa kihajt. Úgy tartják, hogy
Szent György napján nem szabad állatot, lovat vagy ökröt befogni, mert elpusztul. Min-
dez igazolására több megtörtént esetet tartanak számon. „Édesanyám mondta, hogy volt
itt valaki, aki béfogta az ökreit, s ment az erdôbe. A másik mondta, hogy ma van Szent
György napja, hogy fogtad be ezt az állatot? Nem baj, Szent Györgyöt hazahúzatom 
az ökreimmel! Délután, amikor jött haza, húzatta az egyik ökrét, megütte valami vagy el-
törött a lába. Húzatta az egyik ökörrel haza a másikat.” (Ak.: Kádár O.) A néphit szerint,
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ha egy hosszú láncot tesznek a kapuhoz, és azon hajtják keresztül az állatokat, akkor nem
eszik meg a farkasok és a vadállatok. Gyepecén szentelt vizet adnak az állatoknak, hogy
megóvják ôket a vadállatoktól. 

Nagyböjt, húsvét
A nagyböjt a keresztény egyházban a húsvéti elôkészület ideje, böjtöléssel, egyházi és
népi ájtatosságok végzésével. Jézus 40 napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére
tartja az egyház. A negyven napos böjt a 7. századtól vált szokássá, 1091-ben II. Orbán
pápa iktatta törvénybe, hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart. Utolsó elôtti hete a vi-
rághét, amely a virágvasárnappal zárul. Ezt követi a húsvétvasárnapig tartó nagyhét. 
A húsvét mozgóünnep, melynek idôpontját 325-ben a niceai zsinat a tavaszi napéjegyen-
lôséget követô holdtölte utáni elsô vasárnapban állapította meg. Így a húsvét március 22-
e és április 25-e közötti idôre eshet. 

A nagyböjt elsô napja hamvazószerda. A templomban az elmúlt évi szentelt barka ha-
muját a pap megszenteli. Megérinti az emberek fejét, és keresztet rajzol a homlokukra:
„Emlékezzél ember, hogy porból lettél, és a porba térsz vissza!” szavak kíséretében.
„Meghammaz a papbácsi, mindenkinek a fejét meghinti hamuval.” (Ak.: Tímár Á.) Min-
den pénteken, minden vasárnap keresztúti ájtatosságot végeznek nagypéntekig. „A pén-
teki mise elôtt elvégzik a keresztúti ájtatosságot. Vasárnap a mise után végzik el. Máskor
a fájdalmas rózsafüzért szokták elmondani a templomban és otthon is. 1978-ig voltak ró-
zsafüzér társulatok. A templomban advent vasárnapjától kezdik mondani az örvendetest,
egészen nagyböjtig, hamvazószerdáig. Hamvazószerdától húsvétig mondják a fájdalma-
sat, húsvét után pedig a dicsôségeset. Házilag viszont, 5 hónapig kellett elvégezni minden
tizedet, aztán cseréltek. A templomban cserélték ki a rózsafüzéreket. A rózsafüzért este
mondták. Volt úgy is, hogy a társulatosok összegyûltek egy házhoz. Most már nincs ró-
zsafüzér társulat, ha valaki akarja, magányosan elvégzi. Én minden este elmondok egy
rózsafüzért. Hétfôn az örvendetest, kedden a fájdalmasat, szerdán a dicsôségeset, és így
tovább. Vasárnap a templomban a dicsôségeset.” (Ak.: Tímár Á.)

A böjti idôben, sötét ruhában, s fekete fejkendôben jártak. Azt mondták, „az Úr Jézus-
nak a szenvedése”, s ezért járnak sötét ruhában. A nagyböjtben tilos volt bálokat, mulat-
ságokat rendezni. Szerdán és pénteken szigorúan böjtöltek. Régebben „még az edényt is
kifôzték a tejtôl.” Teát, kenyeret, mákos tésztát készítettek, pityókát, paszulyt, káposztát
ettek ilyenkor, olajjal vagy vajjal fôztek. „Van, aki a tejet sem issza, mert az a húsból
van, a tehénbôl. Csak azt, ami a földbôl van, azt szabad enni. Én a böjtöt úgy tartom,
hogy egy nap csak egyszer lakjék jól az ember.” (Ak.: Tímár V.)

Virágvasárnap – Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét elôtti ún. virágvasárnap.
A római egyház elnevezése szerint Dominica palmarum, azaz pálma vasárnap. Pálma-
ágas körmeneteket már a 6. században tartottak, a pálmaszentelés pedig a 7. századi bob-
biói misekönyv szerint ismert volt. A szentelt pálmát zivatar, villámcsapás, tûz és külön-
féle varázslás ellen használták. A szentelt pálmát nálunk a barka helyettesíti. 

A barkát mindenki egyénileg viszi a templomba. A harangozók is szednek, és az oltár
elé teszik, ha valakinek nincs, onnan vehet. A káplán megszenteli a barkát, kiosztják, ki-
vonulnak vele, és közben énekelnek: „Hozsánna a magasságban, áldott, aki jô az Úr ne-
vében.” (Ak.: Tímár V.) Megkerülik a templomot, és utána kezdôdik a mise. A barkaágas
kivonulással Jézus Jeruzsálembe vonulására emlékeznek. 
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A szentelt barkát felhasználják, mennydörgés, villámlás, jégesô elhárítására is. „Virág-
vasárnapján, amikor megszentelték a barkát, egy-egy jó marékkal hazahoztuk, és amikor
jött a nagy idô, egy-egy ágacskát tettünk a fûtôbe, a tûzbe. Azt mondták, hogy ameddig 
a füstje elszáll, addig a jég nem veri el a határt. Imádságot is mondtak hozzá.” (Ak.: Fe-
kete M.) „A barkát bévittük a házba, s vázában tartottuk. Amikor görgetett, villámlott,
akkor édesanyám hozott ki egy-egy szálat, tett be a tûzbe. Azt mondták, annak a füstje
ahol elmén, ott nem üti meg a villám, nem történik semmi. Ezért nagyba’ tartottuk a bar-
kát, én még most is annak tartom. A Mi Atyánkat, Üdvözlégyet, Most segíts meg Máriát
mondom hozzá.” (Ak.: Kádár O.) 

Amikor bedobták a barkát a tûzbe, imádkoztak mellette, az Úr angyalát mondták el: 

Az Úr angyala köszönté Szûz Máriát, és méhébe fogadá szentlélektôl Szent fiát. 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. 
Asszonyunk Szûz Mária, Istennek Szent anyja,
imádkozzál érettünk bûnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
Íme az úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok
között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szûz Mária, Istennek
Szent anyja, imádkozzál érettünk bûnösökért, most és halálunk óráján, ámen. 

Imádkozzál érettünk Istennek Szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretei-
re. Könyörögjünk. Kérünk téged Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy
akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak Jézus Krisztusnak megtestesülését meg-
ismertük az ô kínszenvedéseit, s keresztje által a feltámadás dicsôségébe vitessünk,
ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által, ámen.” (Ak.: Tímár V.)

Nagyhét
Nagyhéten nagytakarítást végeznek az asszonyok a házban. Port törölnek, ablakot mos-
nak, és mindent megsúrolnak. A férfiak kint dolgoznak a ház körül. Elmennek az erdôbe,
fát vágnak, elrendezik az állatokat. Hétfôtôl csütörtökig be kell fejezni a munkát. Nagy-
csütörtöktôl kezdve kilenc csütörtökön át nem végezhetnek semmiféle mezôgazdasági
munkát és a földeken sem dolgozhatnak. Azt tartják, hogy ha a hagyományt megszegnék,
a jég elverné a határt. 

Nagypénteken nem szabad dolgozni, a tojásírást szabad csak elkezdeni. „Csak a to-
jásírással szabad dolgozni, mert úgy tartják, hogy nagypénteken még a fecske se repül.”
Nagypéntektôl Húsvétvasárnapig még szöget beverni is tilos volt. (Ak.: Tímár Á.)

Hárompatakon a megfôtt tojásokat, ún. viaszos kesicével (pálcára erôsített fémcsövecs-
ke) megírják és megfestik. Miután ez kész, letörlik a viaszt, és ott marad a minta fehéren.
Tojásfestôvel, gyapjúfestôvel vagy hagymalevéllel festik a tojásokat. Általában csak pi-
rosat festenek. A magyarázatok szerint, azért ilyet, mert Jézus vére hullott rá. „Egy ma-
gyarcsügési néni piros-fehér-zöld tojást is tudott festeni. Elôször megírta a fehér tojást
viasszal, és belerakta a zöld festékbe. Kivette a zöld festékbôl, de nem pucolta le, hanem
írt rá még mintát, és így beletette a piros festékbe. Mikor kivette a piros festékbôl, és meg-
törölte, piros-fehér-zöld színû lett.” (Ak.: Tímár V.) „A piros tojást nem volt szabad meg-
együk húsvét napján, csak másodnapján. Azt mondták, szagos a szád, ha piros tojást
eszel..” (Ak.: Kádár O.) 
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g) Kettôs tulipán h) Tubarózsa

2. ábra: Hímestojás-minták
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Nagyszombaton vágják le a bárányt. Nagypénteken nem vághatnak, mert úgy tartják,
hogy „pénteken vért ne eresszen el senki.” E napon a készülnek az Úr Jézus feltámadásá-
ra, a templomi szertartás este kilenc órakor kezdôdik. (Ak.: Tímár V.) 

Égô gyertyával megkerülik a templomot, közben énekelnek: Feltámadt Krisztus e na-
pon, alleluja… A harangok szólnak, míg visszavonul a körmenet a templomba.

Húsvétvasárnap – Ételszentelés
Kenyeret, kalácsot, süteményt, bárányt sütnek, töltött káposztát fôznek erre az ünnepre.
Az áldozati jellegû eledel, a bárány, Jézus jelképe. „Nem is volna szabad csontot törni
benne, egybe meg kellene sütni.” (Ak.: Tímár V.) Kosárban viszik a báránysültet, a kalá-
csot, a kenyeret, és a bort a templomba az ételszentelésre. Aki messzebb lakik, az nagy-
szombaton este viszi az ételt a szentelésre, aki közelebb lakik a templomhoz, az vasárnap
a reggeli misén szentel. Az ételen kívül vizet és tüzet is szentelnek ilyenkor a templom-
ban. Vasárnap reggel szentelt ételt esznek. „Báránysültet ettünk. Édesanyám fôzött még
báránylevest tárkonyosan. Bordájából, gerincébôl készítette, olyan tejfölös eresztéket
csinált rája, megsavanyította ecettel, babérlevelet tett bele és tárkonyt. A fejét mi sose et-
tük meg. A többi részét megsütötte vagy csinált belôle tokányt. Én bárányból kimondottan
csak sültet csinálok. A húsvéti fô eledel a bárány. Ha nem volt bárány, vágtak pulykát,
tyúkot is.” (Ak.: Kádár O.)

Húsvéthétfô – Locsolás
A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak. 
A magyar nyelvterületen valamikor vízbevetô, vízbehányó hétfônek nevezték húsvét hét-
fôjét, ami utal a locsolás egykori módjára, hogy gyakran a kúthoz, vályúhoz vitték a lá-
nyokat, és egész vödör vízzel leöntötték ôket. Eredete részint a keresztelésre, részint arra
a legendára utal, amely szerint a Jézus feltámadását hirdetô jeruzsálemi asszonyokat lo-
csolással akarták a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját ôrzô katonák vízzel öntötték
le a feltámadás hírét vivô asszonyokat. Húsvéthétfôn járnak a gyerekek, a „rózsavizezôk”
kölnivel locsolni. Köszönnek, majd elmondják a locsolóverset. Jutalmul hímes tojást15

adnak a locsolóknak. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Hallottam, egy virágszál ki akar száradni,
meg szabad-e öntözni? (Ak.: Tímár P.)

„Én kis kertész legény vagyok, öntözgetni járogatok. 
Egyebet se kívánok, csak egy piros tojást várok!” (Ak.: Tímár Á.)

Gyepecén nem járnak locsolni. „Csak a pap bácsi szokott meglocsolni, piros tojást adunk
neki. Kosteleken láttam, hogy járnak a gyerekek.” (Ak.: Fekete R.)

Húsvéti bál
Húsvét másodnapján bált rendeznek. Fôleg a fiatalok mennek a bálba. „Régen is voltak
bálok, de akkor még muzsikás és gardonyos zenélt (hegedû és gardon). Csárdást, néme-
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test, hétlépetûst, gólyát, hosszú havasit, szilvást, tiszti szilvást, „alunyelut” táncoltak rá.”
(Ak.: Tímár Á.)

Május – Pünkösd hava

Május 1. – Jakab napja, Jakab-ág
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma és szerelmi ajándék is lehet. A ma-
gyar nyelvterületen általában május elsejére virradóra állították. A 15. századtól kezdô-
dôen szólnak forrásaink a májusfa állításáról, a szokás azonban bizonyosan régebbi.16

A májusfát mindhárom településen Jakab-ágnak nevezik. Állítása az utóbbi egy-két
évtizedben kezdett kimaradni. A legények éjszaka vágták ki az erdôn a fát, általában
ezüstfenyôt, és titokban állították fel a lányos ház udvarába. A földbe szúrták, és színes
krepp-papírral díszítették. „Este elmentünk, levágtuk a fát, ezüstfenyôt. Fiatal fát keres-
tünk, amelyik szépen nézett ki. Mindenki egyedül ment. Likat csináltunk, s a Jakab-ágat
felüttük, s otthagytuk anélkül, hogy tudja a lány, hogy ki vitte oda.” Piros és zöld gyapjú-
fonalból bojtot kötöttek rá és a fa tetejére tették. (Ak.: Korbuly Gy)

Kosteleken csak egy fa állhatott egy lány udvarában. Ha a fiú látta, hogy ott már van
egy fa, ahová tenni akart, akkor ô nem állíthatta oda a sajátját. Magyarcsügésen volt
olyan eset, hogy egy legény ellopta a fenyôt egy ház elôl, és másik lányhoz vitte. Volt, aki
belevágta az ágba a nevét, amirôl tudták, hogy kitôl származik. Gyepecén volt olyan lány,
akinek 3-4 Jakab-ág is állt az udvarában. A leányok a fáért cserébe egy szép hímzett zseb-
kendôt adtak a legényeknek, amit saját maguk varrtak. Ez azt jelentette, hogy a lány is vi-
szonozza a szerelmet. Másnap a lány meghívta a legényt a házukhoz, megköszönte a Ja-
kab-ágat és megkínálta süteménnyel, borral. Kosteleken a legény megkérdezte a lánytól,
hogy elfogadja-e a Jakab-ágat. Ha igent mondott, akkor fogadta az udvarlást. A Jakab-
ágat addig hagyták felállítva, míg a tûlevelek hullani nem kezdtek. A leányok míg férjhez
nem mentek, kaphattak Jakab-ágat. 

A vénlányoknak száraz ágat tettek, hogy kicsúfolják ôket. „Amelyik leány száraz ágat
kapott, s reggel meglátta, gyorsan eldugta, hogy ne csúfolkodjanak rajta. Aki meghalad-
ta a 25 évet, az már vénlány volt. Vénlány maradhatott az is, aki szép leány volt, jól elin-
dult, aztán válogatott, mindenkit kikosarazott. Aztán mindenki kikerülte. Elérte a 25 évet,
megvénült, végül nem kellett senkinek. Úgy mondták a régiek, hogy a leány 20 évig válo-
gat, s 20 év után várogat.” (Ak.: Kádár O.) 

Pünkösd
Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemene-
tele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.17 A húsvétot követô ötvenedik napra esik
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16 Egy 19. századi szokásgyûjtemény a májusfa eredetét így írja le: „Szent Jakab és Szent Fülöp midôn térít-
getni jártak, útitársuk lett Valburga nevû szûz hajadon; ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan sze-
mélynek nyilváníták, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elûzze a gúnyolódókat, elôvette vándorbotját, le-
tûzte a földbe, elôtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midôn a pogányok szeme láttára
leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja virradójára (május elsején). Nôtlen ifjak ez idôtôl ez
okon szoktak magas zöldfát jó magaviseletû hajadonok ablaka elôtt felállítani, még pedig ha lehet, észrevétle-
nül”. In: Résô Ensel S. 1867:198.

17 Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték
meg pünkösdöt: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen
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pünkösd, amely mozgóünnep május 10-e és június 13-a között. Ilyenkor több régi búcsú-
járóhelyen, pl. Csíksomlyón, Máriaradnán búcsút tartottak.

Mindhárom településrôl aki csak tud, elmegy a csíksomlyói búcsúra. Az 1950-es
években gyalog jártak a hegyeken keresztül, mintegy 40 km-t kellett megtenniük. Pénte-
ken reggel indultak, és általában estére értek oda. Bementek a csíksomlyói kegytemplom-
ba, ott imádkoztak, és énekeltek, aki álmos volt, elaludt a padokban. Szombaton reggel
„aki akar, kimegy a Jézus-hágóhoz a Somlyó-hegyre, és elmondja a keresztútját, esetleg
az olvasót.” A szent mise 11-kor vagy fél 12-kor kezdôdik. Vasárnap hajnalban kimen-
nek a Szentléleket várni, amirôl úgy tartják, hogy galamb képében jelenik meg. 1957-tôl
1990-ig tiltották, hogy az emberek a búcsúba menjenek. „Azért akkor is mentek, csak ke-
vesebben, mint most.” (Ak.: Tímár V.) Nyírfaágat hoztak az otthoniaknak, mézespogá-
csát, cukorkát, ajándékot a gyerekeknek. A megszentelt nyírfaág a gonosz, rossz szelle-
meket távol tartja a háztól.

Június – Szent Iván hava

Június 8. – Medárd napja
Közismert idôjárásjósló nap. A néphit szerint, ha ezen a napon esik az esô, akkor negyven
napig esni fog, ellenkezô esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. 

Június 10. – Margit napja
A vértanú Szent Margit ünnepe, általában esôs napnak tartják. A magyarcsügésiek pisis
Margitnak hívják. „Ha ezen a napon esik, akkor hat hétig megint így kell kínlódjunk,
hogy es.” (Ak.: Kádár O.)

Július – Szent Jakab hava

Július 20. – Illés napja
Illés az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája, akirôl a Királyok második könyve így ír:
„egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal… Így ment föl Illés forgószélben az ég-
be”18 Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon, illetve e nap táján gyakoriak a vi-
harok. E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezôn dolgo-
zik, abba belecsap a villám, a termést elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettôl a naptól,
hogy a vihar szétveri, vagy a villám felgyújtja a kazlakat. Mindhárom településen szá-
mon tartják, hogy görgeteg és villámlás várható. Ezen a napon, illetve július 22-én, Mag-
dolna napján, sem dolgoznak, nem raknak fel szénát a padlásra, nem rakják össze rakás-
ba, mert azt mondják, hogy „megüti az Isten ítéletje, beleüt a villám.” (Ak.: Kádár O.)
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hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbôl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg elôttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak”
(Ap.Csel. 2. 1–7). A Jeruzsálemben tartózkodók meglepôdve vették észre, hogy amit az apostolok beszélnek,
ki-ki a maga nyelvén érti. Elôállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Beszédének hatására sokan megtértek, és
belôlük alakultak az elsô keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. A középkorban a
szél zúgását, ami a Szentlélek eljövetelét elôzte meg, kürtökkel, harsonákkal utánozták. A „tüzes nyelveket” pe-
dig égô kócok dobálásával, melyeket a templom padlásáról eresztettek a hívek közé. (Bálint S. 1976. 342–343)

18 2Kir 2, 9–12.
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Augusztus – Kisasszony hava

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja
Nagyboldogasszony a legrégibb Mária ünnepünk, ezen a napon Mária mennybemenete-
lét ünnepli az egyház. Templomlátogató nap, ilyenkor a család apraja-nagyja a misére
megy.

Augusztus 20. – Szent István napja
Államalapító királyunk ünnepe. Mindhárom településen az utolsó nyári napként tartják
számon. Ettôl a naptól kezdve lehûl a levegô, megváltozik az idôjárás. 

Szeptember – Szent Mihály hava

Szeptember 29. – Szent Mihály napja

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint ô a túlvilágra költözô lélek kísérô-
társa, bírája. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. Ez a nap a pásztorok elszámol-
tatásának, szegôdtetésének idôpontja is volt. 

Szent Mihály napján hazahajtják a juhokat a hegyekrôl. A pásztor füljegy alapján vá-
lasztja ki a juhait. A gazda tavasszal fogadja fel a juhok mellé a pásztort. „Szent Mihály-
kor hazaadja a pásztor a juhokat, és elszámol velük a gazdával. Ha fejôsek a juhok, akkor
költséget ad a pásztor. Elôre megegyezik a gazdával, hogy 5, 6, vagy 8 kg sajtot ad. Ha
egy juh hiányzik ôsszel, akkor meg kell fizetni a gazdájának. Ha sok elveszett, akkor kár-
ba veszett a nyári munkája. Mikor hazahajtják a juhokat, Szent Mihály napján, megün-
neplik a gazdák és a pásztorok. Sajtot, ordát, kenyeret esznek, és pálinkát isznak hozzá.”
(Ak.: Tímár V.)

Végezetül megállapítható, hogy az egykori jeles napi ünnepi szokásoknak napjainkban
már csak töredéke él. Ezek közé tartozik pl. Magyarcsügésen a karácsonyi éneklés, mely
egyszer sem maradt ki, megtartotta a fiatalság. Kosteleken azonban az utolsó tíz évben
hagyták el, ugyanúgy mint a betlehemes játékot. Magyarcsügésen a legutóbbi idôkben
még egy idôs ember járt aprószentekelni, de fôként adománykérô céllal, hiszen szegény
ember volt. Gyepecén már harminc éve elhagyták ezt a szokást. A Jakab-ág állítása az
utóbbi egy-két évtizedben kezdett kimaradni. Kosteleken még élô szokás a szüreti felvo-
nulás és a bál, melyet szeptember végén, október elején tartanak. Több jeles napi szokás-
nál megfigyelhetô a román hatás, ilyen pl. az urálás. 

A vizsgált három településen egy radikális életmódváltás történik napjainkban, mely-
nek velejárója az utóbbi évtizedben felgyorsult akkulturációs folyamat. Ezt a tendenciát 
a különbözô politikai, gazdasági és társadalmi okok – melyeket jelen tanulmánynak nem
volt célja ismertetni – csak megerôsítik. A kultúra sok vonatkozása még meghatározó
szerepet játszik, pl. a hagyományos viselet, a családi és a kalendáris ünnepek megmaradt
elemei, azonban mindezeknek napjainkban rohamosan csökken a jelentôsége. A fiatalabb
nemzedékre egyre nagyobb hatással vannak a polgárosultabb értékek, egyre kevésbé van
meg a belsô igénye, hogy ôrizze és éltesse a szüleitôl, nagyszüleitôl rá maradt hagyomá-
nyokat. 

KARÁCSONY-MOLNÁR ERIKA Gyimes és Moldva határán – Hárompatak jeles napi, ünnepi szokásai…
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Adatközlôk névsora

Oláh János Kostelek, (1938. jan. 8.) 
Tímár Ágnes, szül.: Csilip Ágnes Kostelek (1937. febr. 10.)
Tímár Pál Kostelek (1935.)
Erdélyi Ilona Kostelek (1931. jan. 18.)
Gercu Mária, szül.: Bodor Mária Kostelek (1971.)
Tímár Veronka, szül.: Vaszi Veronka Kostelek (1936. márc. 24.)
Fekete Mária Magyarcsügés (1938. dec. 22.)
Kádár Olga Magyarcsügés, (1942. júl. 2.)
Korbuly György Magyarcsügés (1928.)
Fekete Rozália Gyepece (1933.)

Irodalom

ANDRÁSFALVY Bertalan, Néprajzi alapismeretek. Budapest, é. n. 
A bukovinai székelyek kultúrájáról Népi kultúra – Népi Társadalom 1973/7., 7–24. 

BALASSA Iván, A határainkon túli magyarok néprajza. Budapest 1989. 
BÁLINT Sándor, Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest 1976.

Ünnepi kalendárium I–II. Budapest 1977.
BOSNYÁK Sándor, A gyimesvölgyi magyarok hitvilága. Folklór Archívum 14. 68–157. Budapest. 
DINCSÉR Oszkár, Két csíki hangszer. Budapest 1943.
ERDÉLYI Péter Zoltán, A bundás nagy állat ünnepei. Mûvelôdés XLVI. évf. 1994/2. sz. 46–48.
FELFÖLDI László – PESOVÁR Ernô: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Budapest

1997.
FÉL Edit – HOFER Tamás, csángó szôttesek In: Magyar Néprajzi Lexikon 1. 454. Budapest 1979.
KALLÓS Zoltán, Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi közlemények. 51. sz. 1960/3–51. 
KALLÓS Zoltán – MARTIN György A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi tanulmá-

nyok, Budapest 1969–1970.
KÓSA László, Gyimesi csángók In: Magyar Néprajzi Lexikon 2. 362. Budapest 1979.
MARTIN György, Csángó táncok In: Magyar Néprajzi Lexikon 1. 454–458. Budapest 1979.
MOLNÁR István, Magyar tánchagyományok. Budapest 1947.
ORBÁN Balázs, A Székelyföld leírása, történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból.

II. Pest, 1869.
POZSONY Ferenc, Újesztendei szokások a moldvai csángóknál. In: Kriza János Néprajzi Társaság

évkönyve 5. 1997, 303–323.
„Adok nektek aranyvesszôt…” Csíkszereda

RÉSÔ ENSEL Sándor, Magyarországi népszokások. Pest, 1867.
TOMISA Ilona (szerk.), Hárompatak – Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán.

MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest 2003.  
VÁMSZER Géza, A gyimesi csángók eredete, települése és gazdasági viszonyai. Láthatár, 1940.

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ mappa

KARÁCSONY-MOLNÁR ERIKAGyimes és Moldva határán – Hárompatak jeles napi, ünnepi szokásai…

75

061-075 Karacsony  14/7/24 9:07  Page 75



SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ RECENZIÓ76

▼  BERAN FERENC – LENHARDT VILMOS

Az ember útja – Az Egyház társadalmi tanítása
Szent István Társulat, Budapest 2012

Különleges kötetet választ az az olvasó, aki akár saját útjának,
akár az egyház üzenetének keresése közben Beran Ferenc és Len-
hardt Vilmos megújult könyvét veszi kezébe. A szerzôpáros 
Az Egyház társadalmi tanítása címû írását már közel tíz évvel ez-
elôtt megjelentette, azóta számos felsôoktatási intézményben ok-
tatják. Az új kiadást az indokolta, hogy az eltelt idôszak történel-
mi-társadalmi változásainak köszönhetôen az egyház szociális
tevékenysége is gazdagodott, s ez új kiadványokban (amilyen pél-
dául Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma), valamint
XVI. Benedek pápa Caritas in veritate kezdetû szociális encikli-
kájában is megmutatkozik. Szükségessé vált tehát a korábbi kötet
gondolatainak frissítése, kiegészítése.

Beran Ferenc teológiai tanár pályája kezdetén a Mûszaki Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki oklevelet, s elôbb kutatómérnökként, majd tudományos munkatársként dolgo-
zott. Már ekkor foglalkoztatta az értékek mibenléte, s hogy miként tükrözôdnek az ember
magatartásban, cselekedetekben. „Emberi útján” harmincas éveinek elejét taposta, ami-
kor pappá szentelték; a késôbbiekben az erkölcsteológiát és a szociálteológiát* választot-
ta szakterületéül, s ez utóbbi kapcsán kötôdött össze munkássága szerzôtársáéhoz, Len-
hardt Vilmoséval. Többek közt a a lelkiismeret nevelésével, a munka teológiájával, a
politikai és az ökológiai etikával, valamint a társadalometikai értékeknek és alapelveknek
a kérdéskörével foglalkozik.

Az ember útjának könyve ahhoz az emberhez szól, aki az értékvesztett világban keresi
a helyét, egy olyan világban, melyben a gazdaság már nem nyereséges, a munkát nem
mindenki becsüli, s a szûkebb közösségek – például a család – egyre kevésbé tud védel-
met nyújtani. De ahhoz az emberhez is szól ez a könyv, aki meghallja a Gondviselés
hangját, üzenetét, érti a hit, az egyház nyelvét. Élete nehéz helyzeteiben, akár kríziseiben
is felfedezi a Gondviselés szavát, amely arra inti, hogy ne feledkezzék meg az igazi érté-
kekrôl, melyeket a jóléti társadalom igyekszik elfedni a szeme elôl. 

* A szociálteológia olyan teológiai tudományág, amely az egyház társadalomra vonatkozó ismereteit vizs-
gálja. Társadalmi jelenségekkel és erkölcsi törvényekkel foglalkozik, tárgyát a kinyilatkoztatás fényében vizs-
gálja, így forrásai például a Szentírás, az egyház hivatalos tanítása és pápai enciklikák, megnyilatkozások, vala-
mint teológusok tanításai.
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Az ember útjának könyve szerint az egyház feladata, hogy irányt mutasson a kritikus
helyzetbe került embernek. „Ezt abban a hitben teszi, hogy az Isten által adott kinyilat-
koztatás tartalmazza azokat a biztos erkölcsi értékeket, iránymutatásokat, amelyeket kö-
vetve az ember nem tévedhet el, és a Szentlélek segítséget ad ahhoz, hogy azokat egyén-
ként és közösségben egyaránt meg is valósítsa.” 

A kötet jól tagolt egységekre oszlik. Az alapvetô szociológiai, szociálteológiai fogal-
mak magyarázatát követôen a kereszténység társadalmi üzenetét vizsgálják a szerzôk, az-
után az Ó- és Újszövetség korára, majd a közép- és újkori társadalmakra jellemzô etikai
normákat elemzik. Megvizsgálják például, hogy melyik korra, társadalmi berendezke-
désre volt jellemzô az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság tisztelete, mikor
mennyire tartották fontosnak a szegények felkarolását és jogaik védelmét, az egyenlôsé-
get vagy a békét. A szociális igazságosság érvényesítése, melynek során a szegények, az
özvegyek, az árvák, a betegek és sérültek kiemelt figyelmet kapnak jogaik érvényesítésé-
hez, az üdvösséghez is közelebb vezet. Azok az emberek, akik értik, megértik és maguké-
vá teszik ezeket az elveket és értékeket, önmagukat is jobbá tudják tenni, ami s mindez
emberi kapcsolataikra is is ugyancsak jótékonyan hat. Fontos üzenete ez a kötetnek.

Az Újszövetségben az Isten és az ember közötti kapcsolat „még személyesebbé vá-
lik”. Isten barátsággal érkezett, így közvetlenebb kapcsolata lehet az emberrel. Talán
ezért is lehet képes az ember arra, hogy legyôzze önzését és szeretettel forduljon ember-
társai felé, hogy ne a „természet szava”, hanem „a szívbe írt törvény” legyen a meghatá-
rozó.

A Szentírás a ma emberének társadalmi problémáira is választ tud adni: „a felmerülô
új problémákat Krisztus tanítása alapján és a józan értelmi megfontolás után” lehet meg-
oldani, ebben pedig a kiáradt Szentlélek nyújt segítséget az emberi értelemnek. 

A kötet ezt követôen a keresztény tanítás alappillérein nyugvó szociológiai és etikai
modelleket és alapelveket mutatja be. A szociáletikában nagy hangsúlyt kap az egyete-
messég, a társadalmi szerzôdés és a hasznosság elve. Társadalometikai szempontból pe-
dig nagyon fontos az igazság ismerete, és az igazságosság gyakorlása is. Ahhoz, hogy
ezek az értékek megvalósulhassanak, szolidaritásra, a szubszidiaritásra, a közjó elveinek
érvényesítésére van szükség.

A kötet utolsó nagy egységében a szociális enciklikák megszületésének körülményei-
rôl és tartalmáról olvashatunk, valamint arról, mi az üzenetük a mai kor embere számára.

Az elsô pápai körlevél XIII. Leó nevéhez kapcsolódik, s a korszakot meghatározó ipa-
ri forradalomnak köszönhetôen kiemelt témája a munkához való viszonyulás, a fizikai
munka értéke, a munkaadók és a munkavállalók jogai és kötelességei, a tulajdon jogossá-
ga, ugyanakkor a közjó biztosításának és a szociális nyomor felszámolásának imperativu-
sa. Ennek az enciklikának óriási a történelmi szerepe – Magyarországon például a hatásá-
ra sorra alakultak olyan szervezetek, amelyek vállalt feladata a szociális gondoskodás. 

Késôbbi enciklikák is foglalkoznak a gazdasági élettel, a tulajdonviszonyokkal, a
munkával, az emberi jogokkal, illetve a békével, mely utóbbbihoz XII. Pius pápa a követ-
kezô szellemes megállapítást fûzi: „A békével még nem veszett el semmi, de a háborúval
minden elveszhet”. Jó volna, ha a ma emberei is megértenék ezt az üzenetet, s egy-egy
konfliktushelyzetben a saját érdekek érvényesítése helyett a békére, kompromisszumra
törekednének.

VI. Pál pápa a béke szerepét az ember fejlôdésének egyik feltételeként említi. Teljes
értékû fejlôdésnek ugyanakkor csak az egyidejû szellemi és lelki fejlôdést tekinti, amely
a „nevelés és önnevelés” közös eredménye. „A béke új neve a fejlôdés… melyben az em-
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ber találjon rá a szeretet, a barátság, az imádság, az elmélkedés értékeire és önmagára is”
– írja. 

II. János Pál pápa a késôbbiekben megerôsíti „a fejlôdés a béke új elnevezése” gondo-
latát, hangsúlyozza a fejlôdés erkölcsi és kulturális jellegét, és arra hívja fel a figyelmet,
hogy az embernek a birtoklás helyett „a létezésben” kell kiteljesednie. „A fejlôdésnek a
szolidaritás és a szabadság keretében kell haladnia… és az Isten és a felebarát iránti sze-
reteten kell alapulnia, mert csak így valósulhat meg a szeretet civilizációja.”

A fejlôdés a személyiségben és az általa végzett tevékenységben is megmutatkozhat.
II. János Pál pápa egy másik enciklikájában így ír a munka szerepérôl és fontosságáról: 
„a munka az ember életének egyik alapjelensége… értékét elsôdlegesen a személyes jel-
leg, tehát a munka közben önmagát kiteljesítô tevékenység adja meg.” Vagyis nem a
munka jellege vagy a teljesítmény a fontos, hanem a munkát végzô személy, aki becsüle-
tességével „másokért vállalt áldozatos tevékenységet” végez. 

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 2004-ben jelent meg. Ez a mû a ko-
rábbi szociális enciklikáknak a társadalom hét szegmensére – család, munka, gazdaság,
politikai közösség, nemzeti közösség, környezetvédelem, béke – vonatkozó tanítását ve-
szi szemügyre, különbséget téve a társadalometikai elvek és az ôket megalapozó értékek
között. Hangsúlyozza a szeretet légkörének és a szociális érzékenységnek, a személyes
jellegnek, valamint az igazságosságnak és az alázatnak a fontosságát.

XVI. Benedek pápa 2009-ben megjelent szociális enciklikája korunk válságát elemzi.
Ennek gyökerét magában az emberben látja, a kivezetô utat pedig az igazságra épülô sze-
retetben. Az igazi fejlôdés szellemi, lelki gyarapodást jelent, s hogy minden embernek ré-
sze lehessen benne, ahhoz önzetlenségre, kölcsönös bizalomra és a jövôbe vetett remény-
re van szükség. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Az ember útja – Az Egyház társadalmi tanítása
c. kötet részletgazdag áttekintést nyújt az egyháznak a társadalommal, a békével, a szív-
vel végzett munkával kapcsolatos erkölcsi tanításairól. A rendszerezett gondolatokat
mindannyiszor a Szentírásból vett idézetek támasztják alá, így válhat teljessé a könyv
üzenetének mélyebb megértése és átélése.

Fehér Ágota

▼  FÁBIÁNNÉ ANDRÓNYI KATALIN – DR. BALOGH ZOLTÁN

Romológiai ismeretek
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Szent István Társulat, Budapest ????

A cigányság tarthatatlan élethelyzete és a sok helyütt kialakult együttélési konfliktusok,
az értetlenség és a szélsôséges indulatok égetôen sürgôssé teszik, hogy a többségi társa-
dalom hiteles képet kapjon a legnagyobb lélekszámú magyarországi kisebbségrôl. Ehhez
nyújt segítséget ez a könyv, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Ka-
rán látott napvilágot, a Szociális Képzési Tanszék gondozásában, a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program keretében. A Szociális Tanulmányok címmel, Lakner Zoltán soro-
zatszerkesztésében megjelent, hét önálló kötetbôl álló sorozat elsô, tankönyvként is
használható darabját tartja kezében az olvasó, amely online formában is hozzáférhetô. 
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Deklarált célja, hogy a leendô segítô szakembereknek, vagy bármely értelmiségi pá-
lyára készülô hallgatónak segítsen a cigányság megismerésében és megértésében.

A könyv felépítése
A fejezetek vitaindító kérdésekkel kezdôdnek, s ellenôrzô kérdésekkel zárulnak, ame-

lyeken a hallgatók saját tudásukat mérhetik.
A sikeres együttmûködés feltétele az elôítélet-mentesség, amit a cigányság kultúrá-

jának és valós társadalmi helyzetének bemutatásával kívánnak elérni a könyv szerzôi. 
Az elsô fejezet ezért – egyelôre általánosságban – az elôítélettel, a diszkriminációval és 
a rasszizmussal foglalkozik.

A második fejezettôl már kifejezetten a cigányságról van szó: a csoport meghatározá-
sáról, az etnikai identitásról, valamint arról, hogy ki tekinthetô valójában cigánynak.

A történeti áttekintést tartalmazó – harmadik – fejezet a cigányság eredetével és ván-
dorlásával foglalkozik, valamint azzal, hogy milyen volt a cigányok fogadtatása Európá-
ban. Ennek a fejezetnek a szerzôje a mai elôítéletek történelmi gyökereit kutatja, mintegy
a negyedik fejezetben tárgyaltak felvezetéseként, amikor is a roma csoportok zártságára,
a többségi társadalommal szembeni bizalmatlanságára keres magyarázatot, s felvázolja a
kisebbségi léttel összefüggésben kialakult, speciális roma értékrendet. 

Az ötödik fejezet a magyarországi cigányság közelmúltbéli és jelenlegi helyzetét mu-
tatja be, különös tekintettel a romák iskolázottságára, munkaerô-piaci helyzetére és lak-
hatási körülményeire.

A könyv utolsó – hatodik – fejezete némileg elkülönül az elôzôktôl (szerzôje is más:
míg az 1–5. fejezet Fábiánné Andrónyi Katalin munkája, a 6. fejezet szerzôje a jogász
végzettségû dr. Balogh Zoltán), s a kisebbségi jogok és jogalkotás magyarországi gya-
korlatát mutatja be, amelynek ismerete különösen fontos és hasznos a segítô szakembe-
rek számára.

A könyv hátrányai
Az A4-es formátum miatt nem túl kényelmes kézben tartani a kiadványt, s a benne talál-
ható képek színes nyomtatásban látványosabbak, szemléletesebbek lennének. A tan-
anyagban szereplô olvasmányok hol kifejezetten rövidek, fél-egyoldalasak, hol a 3-4 ol-
dalt is elérik, és némiképp véletlenszerûnek tûnik, hogy hova jutott irodalmi szemelvény,
és hova nem.

A könyv erényei
Képekkel, irodalmi szemelvényekkel és történeti dokumentumokkal egyaránt gazdagon
illusztrált. Bôségesen merít azokból a romológiai tanulmányokból – természetesen a for-
rás megjelölésével –, amelyek az elmúlt húsz évben születtek, így hát az érdeklôdô hall-
gatók „szörfözhetnek” e témába vágó írások és szerzôk között. A szöveg olvasmányos,
tudományossága ellenére könnyen érthetô. 

Lakner Zoltán
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▼  PAUL STEPHENS

Szociálpedagógia: Szív és fej
Bremen 2013

A megkapó és beszédes cím várakozást kelt, s a könyv nem okoz csalódást. A Szív és fej
egy olyan sorozat darabjaként látott napvilágot, amely a szociálpedagógiát, a szociális
munkát és a szociálpolitikát mint egy nagy egész komplementer területeit vizsgálja. Szer-
zônk is ezt teszi: a három tudományterület elméleti és pragmatikus összehasonlításán ke-
resztül közelít a szociálpedagógiához.

Munkája mérföldkô lehet a szociálpedagógia történetében, ugyanis az elsô olyan an-
gol nyelven megjelent szociálpedagógiai tankönyv, amely a tudományág elméleti és gya-
korlati ismereteit igyekszik összegezni. A szociálpedagógia elmélete és gyakorlata híre-
sen a német ajkú országokhoz kötôdik, hiszen ott született, az angol ajkú és hagyományú
társadalmak inkább a szociális munka terén jeleskednek. (Hazánkban elmélet és gyakor-
lat egyaránt jelen van, hol egymással versengve, hol egymást kiegészítve.)

A könyv szerzôje, Paul Stephens egy norvégiai egyetem szociálpedagógiai tanszéké-
nek a vezetôje. Amint elôszavában írja, az a célja, hogy a „szociálpedagógia rejtélyeit
megfejtse”. (1. o.) Azt is elárulja, hogy azért szereti annyira ezt tudományt/szakmát, mert
a „szociálpedagógia küldetése, hogy azoknak, akiknek ma a legkevesebbje van, holnapra
több legyen”.

A szerzô hét fejezetben foglalja össze a szociálpedagógia elméleti alapjait és gyakor-
lati teendôit. A jól áttekinthetô felépítés könnyíti e tankönyv használatát. Írója a legfonto-
sabb definíciókat bekeretezve kiemeli, s ugyanígy keretbe foglalja a legfontosabb kérdé-
seket is, valamint minden fejezethez a gyakorlati életbôl merített feladatokat kapcsol. 

A Bevezetô fejezetben Stephens a szociális munka és a szociálpedagógia közti határ-
vonalat igyekszik meghúzni. Hamalainent idézi*, aki szerint a szociálpedagógia a szociá-
lis munka oktatásának meta-teóriája, egy olyan szakmai oktatásé, amely a szociális prob-
lémákat a szociálpedagógia szemüvegén át figyeli meg s igyekszik megérteni, ezáltal
hidat verve a két szakma között. A szociális munkás, miközben persze praktikus segítsé-
get is nyújt a gondozottnak (például megfelelô kerekesszéket talál neki), a vele való kom-
munikációban (szociál)pedagógiai elveket érvényesít.

Stephens beszámol arról is, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie az angol
nyelvterületre érkezett szociálpedagógiának, hiszen tudvalevô, hogy az Angol Királyság-
ban kizárólag a szociális munkának voltak hagyományai. 

Miután felvázolta történeti fejlôdését, a következôképpen definiálja könyve alapfogal-
mát: „A szociálpedagógia egy olyan tantárgy és gyakorlat, mely pedagógiai megoldáso-
kat alakít ki és alkalmaz a szociális problémákra” (18. o.) A szociálpedagógus „felelôssé-
ge, hogy segítsen másoknak, hogy segíthessenek önmagukon. (…) Erkölcsi ítélethozás
nélkül (…) a személyek együttmûködésével és beleegyezésével olyan módon változtatja
meg életük bizonyos aspektusait, melybôl hasznuk származik”. (27. o.)

A következô fejezetben Stephens a szakma elméleti alapjait vázolja. Elsôként Natorp-
nak, a szociálpedagógia „szülôatyjának” munkásságáról szól, aki rendkívülien fontosnak
tartotta a csoportos munkát, mert úgy gondolta, hogy az emberek potenciálisan képesek
felelôsséget vállalni egymásért. A fejezet a „fej-szív-kéz” trilógiára épül, mely a holiszti-

RECENZIÓ Paul Stephens: Szociálpedagógia: Szív és fej

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ❚ 2014/1–2. ❚ RECENZIÓ80

* HAMALAINEN, M., ????????

076-084 Recenzio  14/7/24 9:08  Page 80



kus szociálpedagógiai munka három szintjét jelképezi. ( 42–43. o.) Hogy mi a helyes és a
jó, inkább érezzük (’Szív’) semmint megtanuljuk (’Fej’). A szociálpedagógusnak a fej ra-
cionalitását és a szív szenvedélyességét kell ötvöznie magában.

A gyakorlati munka vezérmotívumai: a „tanult tehetetlenség” elleni küzdelem és az
énhatékonyság ( self-efficacy) segítése, valamint a csoportok öntevékenységének fejlesz-
tése. A gyakorlati munka a szociálpedagógia alapelveire és értékrendjére épül, amely
kontinensenként és országonként is különbözô. Stephens összeveti Anglia és az USA, az
afrikai, a dél-amerikai és az északi államok szociálpolitikai alapelveit. 

Külön fejezetben foglalkozik a szociálpedagógiai kommunikációval, amelynek –
visszatérve a szív és fej metaforájához – két fajtáját különbözteti meg: az érzelmi kom-
munikációt, amely a rapportot, vagyis a kölcsönös bizalom és az érzelmi affinitás meg-
születését segíti elô, és az instrumentálisat, mely a konkrét problémához kapcsolódó in-
formációcserét jelenti. Beszél a társadalmi kommunikáció speciális fajtáiról is, például
arról, ahogyan a politikusok a marginális társadalmi csoportokat megszólítják, s az ehhez
a kommunikációs formához kapcsolódó hibáztatási játszmákról (’blame game’).

A 6. fejezetben a nemzetek közti összehasonlítás tanulságait összegzi. A nemzetetközi
szociálpedagógiai programok összevetéséhez Rose tízpontos szempontlistáját javasolja*.
Angliában akkor mondható majd sikeresnek a szociálpedagógia, ha kiderül, hogy hatha-
tósan tudja támogatni a brit társadalompolitikát és a szociális munkát.

Összegzésében Stephens visszatér Natorp 1904-es definíciójához, amelyhez hozzáfû-
zi a sajátját: „A szociálpedagógia a szociáltudományos vizsgálata a tervezett és rögtön-
zött szocializációnak, mely a normák és értékek szociális tanulásán, illetve az érzelmi in-
ternalizáción keresztül valósul meg.” (142. o.) 

Hollósi Cecília

▼  BÍRÓ ANDRÁS – NICOLAE GHEORGHE – MARTIN KOVATS

Az áldozati szereptôl a polgári tudatig – A roma integráció útja
Kossuth Kiadó 2014

„Ennek a könyvnek nem az a jelentôsége, hogy kiadják… hanem hogy vitatkoznak-e róla
romák a kávészünetben, olyan romák, akik civil szervezetek irodáiban dolgoznak, és
olyan romák, akik a romák széles rétegeivel érintkeznek” – mondja a záró esszét író Želj-
ko Jovanovix. (205. o.) A könyv maga is vitairatok csokra, célja pedig nem több, de nem
is kevesebb, mint hogy párbeszédet generáljon a romák társadalmi, gazdasági és politikai
integrációjáról, számot vetve az eddig elért sikerekkel és elszenvedett kudarcokkal. 
A könyv annak a három éven át zajló vitának az anyagát adja közre, amelyet Bíró András
hivatásos újságíró esszéje robbantott ki, s amelyre elsôként Nicolae Gheorghe roma szár-
mazású szociológus és Martin Kovats politológus reagált. A 2011-ben Romániában meg-
tartott kétnapos mûhelybeszélgetés során e három esszébôl kiindulva vitatták meg a szer-
zôk más aktivistákkal és értelmiségiekkel a roma integráció kulcsfontosságú kérdéseit. 
A könyv negyedik fejezete tartalmazza ennek az eszmecserének a szerkesztett változatát,
majd Željko Jovanovix roma aktivista rövid reflexiója zárja a kötetet.
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Háromféle „szemüvegen” keresztül vizsgálja a roma kérdést a három esszéíró: a har-
madik világban járt, emigrált újságíró, a romániai roma szociológus és aktivista, valamint
az angol, de Magyarországon is többször kutató politológus. 

Az elsô írást Bíró András jegyzi, aki harminc évig élt emigrációban, s ezalatt számos
fejlesztési projektben mûködött közre a harmadik világban. Hazatérése után létrehozta az
Autonómia Alapítványt (AA), amely kiemelten támogatta a magyarországi romák integ-
rációját. A módszer alapfeltevése, hogy az emberben rejlô tudás bizonyos társadalmi kö-
rülmények között nem törhet a felszínre, s az aktivista, a szociálpedagógus feladata, hogy
valahogy mégis napvilágra segítse. A feladat megoldásához egy módszert, egy technikát
rendeltek: az aktivista nem direkt tanácsokkal irányítja a segítendô személyt, hanem cél-
zott kérdésekkel ébreszti rá, miként javíthatna a saját életén, s közben azt is sugallja, hogy
az illetô képes a változtatásra. Ehhez a munkához sok idôre, energiára és tiszteletre van
szükség. Az AA arra törekedett, hogy „a romákkal partnerségben váljon támogató és fej-
lesztési ügynökséggé.” (29. o.) Felkérésére helyi roma szervezetek jövedelemteremtô
programok és projektek indítására pályáztak. Az AA sikereit és kudarcait vizsgálva el-
mondható, hogy „a strukturális hátrányok és az elôítéletekbôl fakadó problémák, vala-
mint az úttörô kezdeményezések elkerülhetetlen gyengeségei dacára […] az elsô lehetô-
séget jelentette a magyar romák számára, hogy […] autonóm szereplôkké váljanak a
szélesebb civil társadalom kontextusában”. (33. o.) Az AA módszere ugyan nem az egye-
dül üdvözítô, de jól szolgálja a roma emberekkel való horizontális kommunikációt,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a romák kilépjenek a passzív, áldozati, elszenvedô
szerepbôl, és azontúl tudatos, önmaguk sorsát alakító társadalmi, politikai szereplôkké
legyenek. A fô cél tehát az, hogy a romák megszabaduljanak az elszenvedô lét történeti-
mentalitásbeli örökségétôl, és a roma szervezôdések autonóm, cselekvô mozgalmakká
váljanak. Bíró szerint ehhez roma etnikai pártok, mozgalmak és koalíciók létrehozására
van szükség, amelyek alulról jövô kezdeményezésekre támaszkodnak, átlátható és kon-
szenzuson alapuló politikát folytatnak.

Nicolae Gheorghe romániai roma szociológus élettapasztalatai alapján más oldalról
közelíti meg a roma integrációt. Ô a roma népre úgy tekint, mint egy világméretû diasz-
pórára, s emiatt úgy véli, hogy „a roma aktivizmusnak kozmopolita – vagy legalább euró-
pai – perspektívában kell gondolkodnia”. (53. o.) A politikai vezetôk és a roma aktivisták
a romákat „egy területileg nem meghatározható kisebbségként, terület nélküli nemzet-
ként vagy állam nélküli népként” (69. o.) definiálják, akik speciális nemzetközi védelem-
re szorulnak. Ennek érdekében jöttek létre az olyan európai szintû szervezetek, amilyen
például a Roma Jogok Európai Kartája vagy az Európai Romák és Vándorlók Fóruma.
Ezeknek a nemzetközi szervezeteknek azonban többnyire nincs sok beleszólásuk az
egyes országok politikájába. Az elmúlt évtizedben a romák önszervezôdése két, egymás-
sal szemben álló modellt követett. Az egyik az etnikai nacionalista, melynek legfôbb cél-
ja, hogy a romákat különálló, EU-alapokból támogatott, európai entitásként ismerjék el, a
másik a „civil” paradigma, amelynek értelmében a romákért a nemzeti kormányok vise-
lik a felelôsséget , hiszen ôk is az illetô ország állampolgárai. Az etnikai alapú megköze-
lítés és hozzáállás nemegyszer hozott nehéz helyzetbe nemzetállamokat – például a mig-
ráció kapcsán. A szerzô az Olaszországban történtekkel illusztrálja, milyen abszurd
helyzetet teremthet, ha az etnikai alapú megítélés jegyében egy kalap alá vesznek minden
romát. Olaszországba több hullámban, nagy számban vándoroltak be cigányok az EU-
polgárt megilletô szabad helyváltoztatás jogán, majd Itáliában a helyi, olasz állampolgár-
sággal rendelkezô, vándorló életmódot folytató romákkal, szintókkal megegyezô „nomadi”
kategóriába sorolták ôket, holott hazájukban letelepedett életmódot folytattak s legtöbb-
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jük eredeti állampolgárságát is megtartotta. A „nomadi” státusz lehetôvé tette, hogy legá-
lis táborokban szállást igényeljenek, és szociális lakhatást is kérvényezzenek. A helyi
közigazgatás mind nehezebb helyzetbe került, hiszen egyre több és nagyobb befogadó-
táborok létrehozására kényszerült, nem beszélve az infrastruktúráról, az egészségügyi el-
látásról, iskolákról, amit szintén biztosítania kellett. Gheorghe szerint a romániai kiván-
dorló romákra a román állampolgárokra vonatkozó törvények vonatkoznak, még akkor
is, ha más országokban tartózkodnak, és integrációjukért a román állam a felelôs. Mint
látjuk, Gheorghe egyik modell mellé sem teszi le egyértelmûen a voksát, de az utóbbi
idôben a civil modellt részesíti elônyben, azon meggondolásból, hogy az állampolgári jo-
gokat kodifikálták, és betartásukat biztosítják, míg az etnikai kisebbség lehetséges jogai
tisztázatlanok. Részt vett a Pakiv Európai Roma Alap (késôbb Pakiv Európai Hálózat)
létrehozásában, melynek három fô célkitûzése: jövedelemteremtô tevékenységek támo-
gatása (az AA-hoz hasonlóan) helyi kisvállalkozások mikrohitelhez juttatásával; valami-
féle szervezeti kultúra kialakítása a roma közösségi formációk és a demokratikus minták
ötvözésével; olyan potenciális roma vezetôk képzése, akik közösségszervezôkként idô-
vel önjáróvá teszik a folyamatot. A romákkal kapcsolatos, országokon átívelô problé-
mákkal (kivándorlás, rasszizmus) nyilvánvalóan nem csak helyi, hanem európai szinten
is foglalkozni kell, a kifejezetten helyi gondokat viszont (jövedelemszerzés, bûnözés,
diszkrimináció) a romák állampolgári jogaiból és kötelességeibôl adódóan egy-egy or-
szágon belül kell megoldani. Segíteni kell az alulról épülô szervezetek létrejöttét , majd
azt is, hogy képesek legyenek pénzforrások bevonására és kezelésére. „Ahhoz, hogy
fennmaradjon az egyensúly az eltérô helyi kontextusok és a romákról mint Európa legna-
gyobb kisebbségérôl szóló koncepció között, a legjobb kompromisszum az, ha a helyi és
regionális hatóságok kicserélik egymással a jó gyakorlatokat, és ezekbôl így fokozatosan
elfogadott irányelvek lehetnek.” (105. o.)

A harmadik vitaindító esszét Dr. Martin Kovats angol politológus jegyzi, aki doktori
disszertációját a késô kommunista és posztkommunista Magyarországon kialakuló roma
politikáról írta. Többször járt Magyarországon, politikaelméletet tanított Angliában, és
közremûködött a nemzeti romaintegrációs stratégiák EU-s keretrendszerének kialakítá-
sában. Szerinte a romákat mint egy új politikai identitást relatíve könnyû a fôsodorbeli
politikába integrálni, mind intellektuálisan, mind intézményesen, de ez a sikeres politikai
„integráció” nem vezetett el a társadalmi, gazdasági integrációhoz, a roma emberek in-
tegrációjához. Ennek egyik oka, hogy a politika fôsodrába került romák (és nem-romák)
többnyire nem viselik szívükön a kirekesztettek társadalmi, gazdasági integrációját. A ci-
gány politikusok a „roma ügyet” sok esetben csak saját céljaik elérésére használják, a
többi romát csupán szavazóbázisnak tekintik. A roma identitáson alapuló politika Kovats
szerint akkor válhat progresszív erôvé, ha elfordul az etnikai alapon való politizálástól és
nem csak a romák közt keres szövetségeseket. Ezáltal csökken annak a veszélye is, hogy
a hagyományos romaellenes elôítéletek következtében marginalizálódik. A roma aktivis-
ták ne bábuk legyenek mások játszmájában, hanem az övékkel azonos érdekeket képvise-
lô szervezetek szövetségesei: az etnikai alapú politizálást fel kell váltania a közös érde-
kek politikájának.

A három szerzô sok kérdésben nem ért egyet, (például, hogy etnikai vagy állampolgá-
ri alapon politizáljanak-e a romák), de mindhárman úgy gondolják, hogy a romáknak
nem szabad tovább játszaniuk az áldozat szerepét – még ha rövid távon hasznot is húzhat-
nak ebbôl az attitûdbôl –, és aktív, önmagukat érvényesítô és képviselô politikai szerep-
lôkké, „polgárokká” kell válniuk. 
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