
TapaszTalaTaikról, véleményükről beszélnek hallgaTóink

Foglalkozni kell 
a roma kisebbség helyzetével

Nemrégiben a Sapientia – EMTE 
szakkollégiumi műhelyének 
tagjai részt vettek a budapesti 
szabaDiskola civil kutatói által 
szervezett Kritikai Roma Tanul-
mányok című képzési hétvégén. 
a világirodalom, szociológia és 
kommunikáció szakosokból álló 
csíkszeredai szakkollégiumi mű-
hely egyik kiemelt célja a romák 
művészeti és társadalmi ábrá-
zolásának kritikai vizsgálata, a 
kirekesztés és marginalizáció 
törvényszerűségeinek, továbbá 
a roma kulturális és művésze-
ti örökségnek a megismerése. 
kovasch boglárka és Csergő Ta-
más szakkollégistákkal beszél-
gettünk a budapesti képzésen 
szerzett tapasztalataikról.

– Mi a személyes viszonyotok, 
milyen személyes tapasztalataitok 
voltak eddig a roma kultúrával és 
társadalmunk roma kisebbséghez 
tartozó tag jaival?

CS. T.: – Ami azt illeti, elég-
gé vegyes tapasztalataim vannak a 
roma közösségekkel kapcsolatban. 
Részben Magyarországon nőttem 
fel, részben pedig itt Erdélyben, 
így mindig is szembetűnő volt az 
a különbség, ami a magyarorszá-
gi, illetve romániai cigányságot 
illeti. Magyarországon – főleg a 
fővárosban és annak agglomerá-
tumaiban – van egyféle vegyü-
lés, keveredés „fehérek” és romák 
között, ami akár a tereket, akár a 
munkahelyeket vagy az életvitelt 
illeti. Az agglomerátumon be-
lüli kisvárosok ban ez a jelenség 
egy kicsit más, viszont a főváros 
munkásnegyedeiben abszolút jel-
lemző. Olyan kisvárosban nőttem 
fel, ahol voltak cigány barátaim, 
szomszédaim, akik ugyan nem 
voltak teljes értékű tagjai a ma-
gyar társadalomnak, mert egy ösz-
szetartóbb cigányközösségről volt 
szó, akik mintha a közösségen 
kívül nem is szerettek volna ko-
molyabb kontaktusba lépni a do-
mináns kultúrával. Viszont igye-
keztek jó szomszédok lenni, akár 
jó barátok is, olyan emberek, akik 
– noha más a közösségi berendez-
kedése és kultúrája – egyféle békés 
együtt, vagy inkább egymás mel-
lett létezést szorgalmaztak volna. 

Ez a „kicsit más” jelenség viszont a 
főváros munkásnegyedeiben más-
képp jelenik meg, inkább a mun-
kásosztálybeli magyar közösséghez 
asszimilálódtak, emellett megtart-
va a saját roma közösségekhez való 
viszonyaikat is. Különösebb elvá-
rásaim nem voltak a képzési hét-
végével kapcsolatosan, teljesen na-
ivan álltam a történésekhez, talán 
annyi elképzelésem volt, hogy – az 
előadás kritikai jellegéből fakadó-
an – több figyelmet fordítanak a 
romaintegrációs problémára, ami 
részben meg is történt.

K. B.: – Sepsiszentgyörgyön 
nőttem fel, közel az Őrkő utcához, 
ahol egy nyomorúságos cigányte-
lep van. Az első találkozásomat a 
romákkal áthatotta a félelem és 
a sajnálat. Nem dolgoznak, nem 
tanulnak, nem szocializálódnak, 
még a saját kultúrájukat és hagyo-
mányukat sem ápolják. Régen azt 
hittem, minden roma ilyen, mert 
ezt láttam és ezt hallottam. A 
helyzet romlott, egyre erőszako-
sabbak lettek, egyre hangosabbak, 
és ezzel egyenesen arányban nőtt 
a félelem, a lenézés és az elutasítás 
az irányukba. Kiszorították őket 
a város, a társadalom szélére, ezért 
nem tanulnak, és nő bennük az az 
érzés, hogy nekik nincs helyük a 
társadalomban. Ez ördögi kör, 
amiből ki kell törni.

– A képzés során előadások 
hangzottak el, interaktív foglal-
kozásokon vettünk részt, továbbá 
filmeket is néztünk. Ezek közül 
melyek voltak azok, amelyek a leg-
inkább megmozgattak, elgondol-
kodtattak titeket és miért?

K. B.: – A képzéshétvégén na-
gyon pozitív tapasztalat volt, hogy 
nem csupán előadások hangzottak 
el, hanem a mi véleményünk is szá-
mított. Érdekes témákkal foglal-
koztunk. Rögtön megfogott az első 
téma, érdekes volt hallani a roma 
résztvevők és előadók véleményét, 
tapasztalatait a megnevezésükről, 
az őket ért megkülönböztetésekről. 
Nehéz volt számomra objektíven 
hozzáállni a kirekesztéshez, mert 
– mint említettem – a személyes 
tapasztalataim nem a már integ-
rálódott romákkal kapcsolatosak. 

Ennek ellenére az ő helyzetük is 
megérintett. A roma LMBTQ 
kérdésköre olyasmi, amire, beval-
lom, soha nem gondoltam, ezért 
Máté Dezső előadása különösen 
felkeltette az érdeklődésem. A 
filmeket tekintve, jó volt látni 
olyan romaközösségeket, ame-
lyek gyakorolják a tradícióikat, a 
hagyományos mesterségeiket és 
büszkék cigány hovatartozásukra. 
Szakomat tekintve természetesen 
a romaábrázolás az irodalomban 
téma érintett meg legjobban Or-
sós János Róbert előadásában. 
Meglepett, hogy mennyire kései-
ek az első roma irodalmi feljegy-
zések. Sajnálom, hogy a képzés 
végén Szűcs Teri előadásán nem 
vehettem részt, mert szörnyű, de 
nagyon releváns témáról marad-
tam le: a roma holokausztról.

Cs. T.: – Az előadássorozatról 
annyit: nem gondoltam volna, 
hogy ténylegesen roma reprezen-
tánsai, illetve előadói is lesznek 
az eseménynek. Annak ellenére, 
hogy ezek a személyek az általuk 
elmesélt történetek/tapasztalatok 
alapján nem mélyszegénységben/
putriban nőttek fel, előadásaik-
ban mégis ezekkel a kérdésekkel 

foglalkoztak. Itt nem arról van 
szó, hogy nem hiteles, amit ők 
átéltek, viszont sérelmezve nyilat-
koztak. Az akadémiai berkekben 
a romákat sokszor azért kérdője-
lezik meg, mert e tapasztalások 
mentén bevezetnek egy úgyneve-
zett suffer discourse-ot, ami elle-
hetetleníti a roma téma objektív 
vizsgálatát. Itt sem a hitelességü-
ket kérdőjelezem meg, csupán ar-
ról a tényről beszélek, hogy azok 
az értelmiségi/középosztálybeli 
romák, akiknek módjukban áll 
eljutni akadémiai szintekig, mi-
lyen tapasztalataik vannak arról 
a romákat sújtó szegregációról, 
megbélyegzettségről, ami tulaj-
donképpen a valódi probléma. Ez 
igen kacifántos probléma, hiszen 
azok a romák, akik akadémiai 
szintig eljutnak, még ha kulturá-
lisan teljes értékű tagjai is a roma 
közösségeknek, meg kell jegyezni, 
hogy ők teljes értékű tagjai a „fe-
hér” társadalomnak is. Ezeket a 
szubjektív gondolatokat félretéve, 
fül- és szemtanúja lehettem sok 
érdekes előadásnak. Egyikük bete-
kintést engedett a romaság integ-
rációs politikájának magyarországi 
történéseibe, ami magába foglalta 
a magyar–roma, valamint a roma–
roma párbeszéd múltbéli nehéz-
ségeit is, valamint megmutatta a 
jelenkor ezzel kapcsolatos lehe-
tőségeit, akadályait. Láthattunk 
rövidfilmeket is a romaábrázolás-
ról, amely szintén tanulságos volt, 
már csak abból a szempontból is, 
hogy a domináns kultúra milyen 
eszközökkel próbálja megjelení-
teni a romaság viszontagságait 
vagy elferdíteni annak valóságát. 
Talán a legelgondolkodtatóbb a 
Szafari című film volt, amelyben 
az operatőri munka egyféle kriti-
kává alakul át; a fehér és a roma 
kultúra problémájának megköze-
lítési stratégiájává.

– Hogyan látjátok ti, Székely-
földön élő fiatal értelmiségiek, mit 
tudtok tenni, mivel tudtok hozzá-
járulni ahhoz, hogy a romák és a 

többségi társadalom közti feszült 
viszony pozitív irányba változzon?

K. B.: – Egyénileg nem sok 
lehetőséget látok, ez olyan kérdés, 
amelyet közösségként kell kezelni. 
Minél több emberrel meg kell értet-
ni, és a két félnek együtt kell megol-
dást találnia rá. A még nem integ-
rálódott romáknak segítséget kell 
nyújtani a munkakeresésben, hogy 
önállóan eltarthassák magukat, a 
többieket támogatni, az integráló-
dottakat pedig a társadalom része-
ként kezelni. Kezdésként fontos, 
hogy minél többen foglalkozzunk 
a témával és beszéljünk róla, ezért 
volt nagyon jó és hasznos tapasz-
talat a képzéshétvége. Én minden-
képpen bizakodó vagyok, remélem, 
hogy a társadalom fejlődése maga 
után vonja az elfogadóbb, szaba-
dabb gondolkodásmódot.

Cs. T.: – Az a gond, hogy itt 
Romániában, még inkább Székely-
földön óriási – még hatalmasabb, 
mint Magyarországon – társadal-
mi szakadék húzódik romák és fe-
hérek között. Habár nem nagyon 
vagyok tisztában azzal, hogy itt 
milyen a politikai megközelítése a 
problémának, de ahogy azt meg-
figyeltem és mások elmondásából 
is leszűrtem, ténylegesen a társada-
lom „rákfenéjeként” kezelik a ro-
maságot, és ez a felfogás halmozot-
tan jellemző a székelyföldi közös-
ségekre. Meg akarnak szabadulni a 
problémától, el akarják maguktól 
távolítani, nem létezővé nyilvání-
tani, egyszóval a szőnyeg alá sö-
pörni. Valójában ez sokat elárul 
az ország hozzáállásáról. Ezután 
én is osztom Bogi véleményét, itt 
az egyéni „felvilágosítás” lenne az 
egyetlen út, hogy elemi szinten 
próbáljuk valahogy összeforraszta-
ni a kisebb-nagyobb fehér és roma 
közösségeket, lokálisan tevékeny-
kedjünk, és ne akarjunk globális 
megoldást találni, mert vélemé-
nyem szerint az csak visszaéléseket 
von maga után.
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