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Napjaink tartalmát tekintve egyik szinte
közhelynek számító és tapasztalatom sze-
rint mégis oly kevés visszhangra találó
megállapítása Kolosi Tamástól és Szelényi
Ivántól (Hogyan legyünk milliárdosok?,
Corvina, 2010), hogy „Magyarországon
minden kétséget kizáróan a romák fizették
a legnagyobb árat a rendszerváltásért. (…)
A roma társadalom túlnyomó többsége a
társadalomból való kizártság olyan mérté-
két tapasztalta meg, ami tudomásunk sze-
rint az európai cigányság most már csak-
nem ezeréves történetében, békeidõben
szinte példa nélkül álló.” A kétségtelen tény
ignorálásának okai szerteágazóak ugyan,
de úgy vélem, nem kis részben abból szár-
maztathatók, hogy miközben a közéletben
egyre több szó esik a „romakérdésrõl”, ma-
gukról a romákról semmit, vagy csak alig
többet tudunk. Legfeljebb becsléseink
vannak arról, hogy végül is hányan vannak,
arra vonatkozóan pedig – néhány tisztelet-
re méltó kutatót kivéve – leginkább csak
feltevéseink, hogy miként, mibõl, hol és mi-
ért így élnek. A kérdésekre egzakt válaszok
hiányában évtizedek, sõt évszázadok alatt
részleteiben is „kidolgozott” sztereotípiák-

kal és azokból kinõtt, erõsen beágyazódott,
mondhatni elpusztíthatatlanná vált elõítéle-
tekkel válaszolunk.

A nagy többség valami furcsa, az átla-
gostól sok mindenben eltérõ, külsõ jegyei-
ben is jól megkülönböztethetõ, a társadal-
mi lét perifériáján élõ, kétséges egziszten-
ciájú, a szegénység, a bûnözés „szagát”
árasztó csoport képét idézi fel a cigány szó
kapcsán, amihez olykor romantikus, de
többnyire indulatos, elutasító érzelmeket
társít. Ugyanakkor pontosan tudja, hogy
ezek az érzelmek nyilvánosan nem vállal-
hatók, de nem azért, mert ez a kép és vi-
szonyulás a tényleges tapasztalatoknak és
tényeknek legfeljebb esetileg felel meg,
hanem mert nem illendõ, sõt szankcionál-
ható, szankcionálandó. A fejekben emiatt
felhalmozódó ellentmondások jelenlétét
mutatja a magán- és néha nyilvános szférá-
ban megfogalmazott negatív tartalmú kije-
lentéseket követõ „de ismerek sok rendes
cigányt is” jellegû önfelmentõ megnyilatko-
zás, ami az azt megelõzõ, többnyire deho-
nesztáló állítás tartalmát ugyan gyengíteni
szándékozik, de paradox módon éppen
helybenhagyja, kétségek nélkülivé teszi. 
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Ez a képlet nem magyar specifikum. Eu-
rópa legtöbb országában jelen van, és ha
különbözõ mértékben is, de kifejti hatását
Finnországtól Törökországig, Oroszor-
szágtól Nagy-Britanniáig. A kiváltó ok a ci-
gányság több száz éves európai történel-
mében gyökerezik, melyben szinte orszá-
goktól független közös jellemzõ a társadal-
mon kívüliség, a megtûrtség, a lesajnálás,
a kriminalizálás, a kirekesztés, a „kéznél
lévõ” bûnbak szerep, az egyenlõtlen hely-
zetbõl történõ kollektív kitörés lehetõségé-
nek hiánya. Kár lenne tagadni, ezek a
cseppet sem pozitív jellemzõk, és a hozzá-
juk szorosan kötõdõ stigmák alig változtak
az eltelt évek során. Bár hatásuk a cigány
népességre korszakoktól függõen hullám-
zó intenzitású, a szóban megnyilvánuló
elõítélettõl, az elforduláson, majd a fizikai
erõszakon át egészen a kiirtás kísérletéig
napjainkban ismét erõsödõ diszkrimináci-
óval kell szembenézniük.

A magyarországi hatóságok egészen a
huszadik század közepéig rendészeti
és/vagy szegénypolitikai kérdésnek tekin-
tették a vándorló, illetve falu- vagy város-
szélen megtelepedõ cigányság ügyét.

Az 1960-as években elinduló és rendre
kudarccal végzõdõ romaprogramok csak
alig léptek túl ezen a szemléletmódon. A
faluvégi putrik felszámolása abból a felté-
telezésbõl indult ki, hogy a környezet, az
anyagi tárgyi világ, és benne kiemelten a
lakáshoz jutás egyfajta automatizmusként
az életvitelt is képes olyan mederbe terel-
ni, amelyben a korábbi kitaszítottság oldó-
dik, és a környezet által kínált minta hatá-
sára egyfajta öngerjesztõ asszimiláció zaj-
lik le. Ehelyett a korábbi cigánysorok új he-
lyekre, leginkább a lokális közösségek bel-
sejébe kerültek, a roma nagycsaládok
megbomlottak, és ráadásul a többségi tár-
sadalomnak éppen a program léte és lefo-
lyása miatt fokozódó ellenszenvével talál-

koztak. Az újabb és újabb próbálkozások
azonban egy nem szándékolt, de kétség-
telenül integráló erejû hozadékkal is jártak.
A lakóhely-változtatás kényszere részben
szétzilálta a korábbi, a közösség tagjainak
szoros kapcsolatán alapuló megélhetést
szolgáló foglalkozási szisztémát, részben
urbanizálta a cigányság egy részét. Ezzel
párhuzamosan a gazdaság intenzív fej-
lesztése olyan munkaerõ-felszívó hatást
gyakorolt, ami a korábbi közegébõl kiraga-
dott, nagyrészt képzetlen cigány lakosság
számára is utat nyitott nemcsak a szerve-
zett munka világába, de a korábban szá-
mukra alig elképzelhetõ képzettségek
megszerzése felé is. A napi, heti, kétheti
ingázások gondjaival, bajaival is terhelt
„feketevonatok” korszaka furcsa mód az
integráció esélyét is magában foglalta, és
bár tradicionális okokból alapvetõen a ci-
gány férfiakat érintette meg, az õ foglal-
koztatottságuk és iskolázottságuk egé-
szen a rendszerváltásig növekedõ tenden-
ciát mutatott.

A rendszerváltás foglalkoztatási sokkja
ennek a „lopakodó” integrációnak vetett vé-
get. A rövid idõ alatt megszûnõ egy-másfél-
millió munkahely törvényszerûen azt is je-
lentette, hogy a megélhetésüket elvesztõk
között ott találhattuk szinte teljes egészében
a jellemzõen a munkamegosztás legalacso-
nyabb szintjeihez kötõdõ és legkevésbé
képzettnek mondható, utazási költséget és
munkásszállót igénylõ roma populációt is. 

A kistelepülésekre és városi szlamoso-
dott kerületekbe kényszerûen visszahúzó-
dó cigányság rosszabb helyzetben találta
magát, mint amibõl elindult. Munkalehetõ-
sége gyakorlatilag nullára redukálódott, az
alkalmi munka és segély kettõse pedig las-
san, de biztosan sodorta a mindent vissza-
fordíthatatlanul elnyelõ mélyszegénység
felé. A rendre megfogalmazott és a jó
szándék ellenére, összetett okoknál fogva
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kevés eredményt hozó célzott felzárkózta-
tási törekvések képtelenek voltak érdem-
ben változtatni a helyzetükön. Eközben a
többségi társadalom egyre kevesebb tole-
ranciával szemlélte az erre a célra elköltött
milliárdok felemésztõdését, és a mégoly
gyengén is, de létezõ szolidaritás átadta,
átadja a helyét a türelmetlenségbõl és az
ismételten felszínre kerülõ elõítéletbõl táp-
lálkozó indulatnak velük szemben. Az el-
múlt húsz év kilátástalanságában ugyan-
akkor felnõtt egy olyan nemzedék, mely
önerejébõl már képtelen megfelelni a mun-
ka világa által diktált elvárásoknak. Ala-
csony iskolázottsága, korlátozott szociali-
zációja, közvetlen környezetének mintái,
és az elõítéletektõl vezérelt kirekesztettsé-
ge alkalmatlanná teszi az integrációra. A
helyzet megoldatlanságából, megoldha-
tatlanságából eredõ kölcsönös gyanakvás
és idõrõl idõre felbukkanó vádaskodás pe-
dig olyan feszültség forrásává válik, ami
megjósolhatóan robbanáshoz vezet. Külö-
nösen akkor, amikor a hasonló társadalmi
számkivetettséget megélõ csoportok tag-
jai – önfelmentõ attitûdjüknek engedve –
bennük találják meg minden bajok forrá-
sát, ezért a még náluk is kiszolgáltatottab-
bak kisebb ellenállásának irányába élik ki
tehetetlenségük dühét.

A 2008-ban kirobbanó pénzügyi válság
hatására a helyzet fokozottan elmérgesed-
ni látszik. A szûkülõ források megszerzé-
séért és felhasználásáért folyó intenzív
versenyben egyre kevésbé lehet konfliktu-
sok kockázata nélkül integrációs törekvé-
seket megfogalmazni, elfogadtatni és elin-
dítani. Ugyanis a társadalmi rendszereket
és alrendszereket érintõen már maga a
megfogalmazás, tervezés sem egyszerû
feladat, mert példák sorával igazolható élõ
tapasztalat, hogy a manifeszt célok meg-
valósítása olyan nem szándékolt és
diszfunkcionális hozadékokat is eredmé-

nyez, amelyek az emberi cselekvések bo-
nyolult egymásra hatása miatt nehezen fel-
mérhetõk és kikövetkeztethetõk, de ami a
nagyobbik baj, a szándékolt eredmény eli-
minálásának kockázatával is járnak. A tár-
sadalmi és társas viszonyok, az egyéni
szándékok és törekvések erõvektorainak
együttes eredõje képes felülírni, sõt akár
ellenkezõ értelmûvé is tenni a legragyo-
góbb eredménnyel kecsegtetõ programo-
kat is. Ennek lehetõség szerinti elkerülése
érdekében a tervek kihordása, elfogadta-
tása normális esetben annyi idõt és ener-
giát igényel, hogy az jelenleg kivitelezhe-
tetlennek látszik.

A dilemma feloldására jelenleg három
párhuzamosan zajló cselekvéssor jelent-
heti a megoldást. Ez egyrészt a legnehe-
zebb helyzetben lévõk minimális életfeltét-
eleinek a biztosítását (segély: pénz és
naturália), másrészt a kitörni szándékozók
és arra képesek integrációjának kezdõ lé-
péseit (közmunkaprogram, képzés), har-
madrészt egy átgondolt és sokszorosan
egyeztetett integrációs – és tegyük hozzá:
antidiszkriminációs – stratégia kidolgozá-
sát, bevezetését jelenti. 

Ez utóbbi valószínûleg a három közül a
legkisebb kihívás, mert részben a jövõre
vonatkozik, ezért teret enged a legváltoza-
tosabb ötletek megfogalmazásának és
megfontolásának, részben pedig jól illeszt-
hetõ a magyar soros elnökség kezdemé-
nyezésére az Európai Unió által befoga-
dott programba. Ily módon lehetõség nyílik
olyan tapasztalatok, illetve megoldások
megismerésére és adaptálására, amelye-
ket a tagországok sikerrel alkalmaztak
már. Ez azonban fordítva is igaz, elkerülhe-
tõk a buktatók is. 

A minimális életfeltételek biztosítása arra
a morális kérdésre adott válasz, hogy le-
mondhatunk-e a végleg leszakadók és ez-
zel együtt önerõbõl felzárkózni már nem
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tudók tíz- esetleg százezreirõl, ideértve a
nem roma népesség hasonló helyzetû tag-
jait is. Vállalható-e a társadalom szöveté-
nek felfeslése, a kohézió megbomlása és
ezzel akár az éhséglázadás kockázata,
vagy kényszerûen tudomásul vesszük,
hogy egy elveszett nemzedékrõl kell gon-
doskodnunk. Az igazi nehézséget az fogja
jelenteni, hogy ki és milyen kritériumok
alapján dönti majd el az ehhez a csoport-
hoz tartozást, továbbá mit is jelent, tartal-
maz a minimális életfeltételek kitétel.

Az arra képesek és hajlandók integráci-
ójának sürgõs beindítása elkerülhetetlen,
de kockázatos lépés. Egyrészt, mert ma-
gában hordozza ismét a szûkös források
szerény vagy alig érzékelhetõ eredményt
hozó felhasználásának a veszélyét, és en-
nek eltûrése nagy erõpróbát jelenthet a
terheket közvetve viselõ többség számára.
Másrészt, mert nem terjeszthetõ ki a cél-
csoport egészére, és ezzel biztosan fe-
szültséget gerjeszt. Ráadásul a kimaradók
összemoshatóvá válnak a felzárkózni nem
tudókkal, hiszen ellátásukat másként alig-
ha lehetne biztosítani. Ezzel egyszersmind
deklasszáljuk is õket. Harmadrészt, mert a
képzés irányainak meghatározásakor na-
gyon precíz gazdasági prognózisokra, az-
az munkaerõ-szükségleti elõrelátásra kel-
lene támaszkodni, ami az ország különbö-
zõ térségeiben, településein nagyon eltérõ
lehet. Hasonló a helyzet a közmunka tény-
leges tartalmát illetõen is, ha nem akarjuk
az alibi munka látszatát kelteni, ami megint
csak ellenszenvet keltene a többségben.
Ebbõl kifolyólag egy erõs központi irányítá-
si modell, ami a források felügyeletét híva-
tott biztosítani, nem tud igazán hatékonyan
mûködni. Hiszen a fõvárosból, de még a
közelebb elhelyezkedõ munkaügyi köz-
pontból is szinte lehetetlen megítélni, hogy
mondjuk a Zemplén lábánál elterülõ
Makkoshotyka községben milyen közmun-

ka szervezhetõ, és ott a közeli jövõben mi-
lyen szakmák képviselõi számíthatnak
munkahelyre. Az irányítás decentralizálása
viszont felülrõl tenné átláthatatlanná a
rendszert, ami a források hatékony fel-
használását kérdõjelezi meg. A kettõ kö-
zötti átmenet pedig merev, nehézkes mû-
ködést eredményezne. Nem kizárt, hogy a
döntések már meghozataluk pillanatában
idejüket múlják, korrekcióra szorulnak. Elõ-
fordulhat az a végletes helyzet, hogy már a
korrekció szükségességének felismerése
is idõbe telik, megalkotása, jóváhagyatá-
sa, formába öntése, eljuttatása a végrehaj-
tás helyére éppen addig zajlik, míg ismét
új helyzetre kellene reagálni. 

A fentiekben mindössze csak felvillanta-
ni kívántam mindazokat a kétségeket, amik
az integráció gyakorlatának mindennapjait
kísérik. Bár tökéletesen helytálló, hibátla-
nul mûködtethetõ recepteket nem ismerek,
úgy vélem a magyar társadalom egyik leg-
nagyobb foglalkoztatója, a Magyar Hon-
védség sok tekintetben megoldást jelent-
hetne a romaintegrációban. Elõször is
azért, mert már csaknem egy évtizedes ta-
pasztalatot halmozott fel ezen a területen.
(A Honvédelmi Minisztérium Humánpoliti-
kai Helyettes Államtitkárának stábjában,
már a kilencvenes évek végétõl dolgozó
munkatárs, 2002 decemberétõl romaügyi
referensként egy további munkatárs segít-
ségére támaszkodva mint referatúra a mi-
nisztériumi struktúra részévé vált. Az azóta
eltelt évek többször módosították a felépí-
tést, de a feladat és az azért felelõs sze-
mély mindvégig létezett és létezik.)

Másodszor azért, mert létezõ programok-
kal és megfontolásra, kipróbálásra érde-
mes elképzelésekkel rendelkezik. Harmad-
szor pedig azért, mert országos kiterjedésû
szervezetrendszer lévén mindenki számára
elérhetõ közelségben van. Negyedszer pe-
dig azért, mert szervezeti sajátosságainál
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fogva folyamatosan képesnek mutatkozik
az elõítéletek féken tartására.

A romák integrációjának oktatási és fog-
lalkoztatási dimenziójában egyaránt fel-
adatokat felvállaló honvédség különösen
az önkéntes haderõre történõ kialakítása
óta fordít kiemelt figyelmet arra, hogy ci-
gány fiataloknak kínálható lehetõségeket
tegyen elérhetõvé. Ennek szellemében a
laktanyai nyílt napok mellett az általános és
középiskolák „KatonaSuli” programjain, az
esélyegyenlõségi táborok szervezésén, al-
kotói pályázatokon keresztül az esélyt te-
remtõ ösztöndíjakig nagyon sokfélekép-
pen igyekszik megszólalni, és megszólíta-
ni a potenciális érdeklõdõket.

Ha sorra vesszük ezeket a lehetõségeket
és programokat, láthatjuk, hogy elsõsor-
ban a toborzást, az érdeklõdés felkeltését
célozzák, és egyúttal bemutatják azt az
utat is, amelyen elindulva beteljesedhet a
katonává válás felébresztett vágya. Ez
utóbbi azért is lényeges eleme ennek a te-
vékenységnek, mert nem egyszerûen a ci-
gány fiatalok megnyerése és bevonultatá-
sa áll a haderõ érdekében, hanem az arra
alkalmas és képes jelöltek szolgálatba állí-
tása a szervezet eminens érdeke. 

Ha számba vesszük a katonai szolgálat
különbözõ szintjeihez rendelt követelmé-
nyek kemény jellemzõit – képzettség, fizi-
kai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság
–, akkor megállapíthatjuk, hogy a cigány fi-
atalok jelentõs része komoly hátrányokkal
indul ebben a megméretésben. Éppen
ezért a kompromisszumok megkötése he-
lyett a hátrányok leküzdését, de legalább-
is csökkentését kell a célzott toborzómun-
ka legfontosabb céljaként megjelölnünk.
Erre kínál felzárkóztatási lehetõséget a
„KatonaSuli” közoktatási és felsõoktatási
komponense, melynek keretében lehetõ-
ség van olyan ismeretek elsajátítására,
melyek amellett, hogy a képzés szerves

részét képezik, egyúttal felkészülést is je-
lentenek egy esetleges katonai életútra.
Hasonló megfontolásból ugyancsak ide
sorolhatjuk az esélyegyenlõségi táborok
élményt adó, közösséget teremtõ gyakor-
latát, vagy a hátrányos helyzet csökkenté-
se érdekében létrehozott Lippai Balázs-
ösztöndíjat is.

A már megnyerteket fogadó közeg to-
borzó, alkalmasságot elbíráló, kiképzõ és
foglalkoztató alrendszerei sajátos módon
nemcsak szervezetileg, hanem földrajzi ér-
telemben is elkülönülnek egymástól. En-
nek elõnye talán akkor érthetõ meg legin-
kább, ha a gyakran hallható panasszal vet-
jük össze, miszerint az álláshirdetésre je-
lentkezõ, és telefonon még pozitív választ
kapó roma érdeklõdõnek az állásinterjúra
érkezve a „már betöltöttük” állítással kell
szembesülnie. A honvédség fent említett
szervezeti elemei nem egy személyben és
fõként nem szubjektív módon döntenek az
alkalmazásról, hanem mintegy kézrõl kéz-
re adják, normák mentén minõsítik a jelöl-
tet mindaddig, míg ennek a folyamatnak
az eredményeként el nem érkezik a „ren-
deltetési helyére”. Az egyik döntés csak
annyiban befolyásolja a jelentkezõ tovább-
lépését a rendszerben, hogy az elõírt nor-
mának megfelel-e, vagy sem. Szó sem
esik bõrszínrõl, rasszhoz, nemhez tarto-
zásról, a végsõ szó kimondója jogi, szak-
mai érvek mentén teszi a dolgát. Sem a ké-
sõbbi munkahelyi vezetõ, sem a leendõ
munkatársak nem részesei a felvételi pro-
cedúrának és a kiképzésnek. A rendszer
ebben a tekintetben vak, és ez így van jól,
sõt olyan elõny, amire a közszolgálaton kí-
vül kevés példát lehetne hozni.

Hogy mi történik a szolgálati helyeken,
abba az ott dolgozók kivételével mélysé-
geiben csak kevesen látnak bele. Az azon-
ban tény, hogy a felszínen szinte sosem je-
lenik meg a romaellenesség motívuma, és
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bár a parancsnokok és a munkahelyi veze-
tõk gyakran hajlamosak ezt nagyon pozitív
jelként hangsúlyozni, gyanítható, hogy
nincs egészen igazuk. Nem kétséges,
hogy az érvényben lévõ szigorú szabályo-
zás lefojtja ezeket a jelenségeket, és en-
nek következtében nem kerülnek ki a kis-
közösségek és személyközi viszonyok rej-
tett világából. Nincs okunk azonban azt ál-
lítani, hogy a társadalom egészére jellem-
zõ konfliktusok a haderõn belül biztosan
nincsenek jelen. Ugyanakkor a közös fel-
adatok jellege, az egymásrautaltság, a
bajtársi viszony minden bizonnyal jelentõ-
sen tompítja õket. A lefojtottság, a fedõ
alatt tartás viszont kockázatot is jelent, ép-
pen ezért a minisztérium felelõs vezetõi
idõrõl idõre igyekeznek képet alkotni róla.
Ennek egyik lehetséges eszközeként a
szociológiai adatfelvételeket és a rájuk ala-
pozott elemzéseket veszik igénybe.

Az elmúlt években két vizsgálat is célul
tûzte ki a roma származásúak hadseregen
belüli helyzetének feltárását. Mindkét vizs-
gálatot a ZMNE Stratégiai Védelmi Kutató-
intézet végezte el, a HM humánpolitikai he-
lyettes államtitkára, illetve Kommunikációs
és Toborzó Fõosztály megbízásából. Elsõ
alkalommal 2004-ben indult feltáró jellegû,
empirikus adatokon nyugvó kutatás, mely-
nek célcsoportjában az akkor még szolgá-
latot teljesítõ sorozott katonák éppen úgy
helyett kaptak, mint szerzõdéses, vagy hi-
vatásos bajtársaik. Az alapkoncepció ki-
alakítása több dimenzió mentén mozgott.
A család és az otthon szociokulturális jel-
lemzõinek, a mássággal való találkozás
személyes szintjeinek rögzítése, a romák-
kal kapcsolatos attitûdök és vélekedések
feltérképezése és végül, de nem utolsó
sorban a romák hadseregbeli szerepének
megismerése egyfajta gondolati ívként je-
lent meg a problémamegfogalmazás, a
kérdõívkészítés, az adatgyûjtés, adatfel-

dolgozás és adatelemzés minden egyes
szakaszában.

Négy évvel késõbb újra lehetõség volt a
romákkal kapcsolatos vélekedések rögzí-
tésére. Ezúttal a 2004-es vizsgálat néhány
– a romákkal kapcsolatos attitûdökkel és
vélekedésekkel kapcsolatos – kérdése
szerepelt változatlan formában, a Magyar
Honvédségben szolgálatot teljesítõ szer-
zõdéses és hivatásos katonákhoz eljutta-
tott kérdõívben.

Anélkül, hogy a két vizsgálat minden
eredményeinek egészét ide idézném, egy-
fajta végkövetkeztetésként elmondható,
hogy a hat és fél, valamint két és fél évvel
ezelõtt rögzített pillanatfelvételek alapján,
szemben a felszínen megjelenõ csalóka
képpel, a társadalom egészéhez hasonló-
an a Magyar Honvédség sem mentes az
elõítéletességtõl, mint ahogy vélhetõen so-
ha nem is volt az. Nyíltan vállalt ellen-
szenvrõl jellemzõen csak minden tizedik
válaszadó számolt be, ám nem elsõsorban
ennek a vélekedéseken nyugvó, erõsen a
személyiségbe ágyazott viszonyulásnak a
kimutatható mértéke jelent veszélyt, ha-
nem az a látencia, amelynek természetét,
változékonyságát megbízhatóan nem vol-
tunk képesek feltárni. 

A felszínen megjelenõ elõítéletesség in-
tézményes eszközökkel kezelhetõ, vissza-
szorítható, a csak személyes viszonyok-
ban tetten érhetõ azonban ilyen egyszerû
módon nem redukálható. Valószínûsítõ,
hogy az önkéntes haderõ ténye és így az
egymással hosszútávon kapcsolatba kerü-
lõ személyek állandósult interakciói képe-
sek lesznek részben vagy egészben elimi-
nálni azokat a képzeteket, vélekedéseket,
amelyek nem a valós tényekbõl tapaszta-
lati úton szerzett, hanem a túláltalánosított
és szelektíven rögzített, hozzáköltéstõl és
illogikus gondolkodástól sem mentes is-
meretekbõl indulnak ki.                         
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