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A kisebbsé gekr l szóló törvé ny l993-ban a cigányság-
nak más  shonos magyarországi nemzetisé gekkel
azonos iogokat adott, A törvé ny tette lehet Vé  a már
korábban megfoga]mazott feladatot, hogy a cigányság
kulturális öröksé gé nek megóvása, ápolása é s örökí té -
se, a cigánysággal kapcsolatos kutatások a fels okta-
táS SZintjé n is megszervez djenek, A Pé csi Tudomány-
egyetemet ré szjnt a dé l-dunántú Ii té rsé gben é l  ci_
gányság nagy száma é s migrációiuk sajátosságai (pl, a
té rsé gben alakult ki aZ e]S  tisztán cigány telepü]é s),
ré szint hagyomán yai várnaqa E]emé r ré sz]eteiben vi-
tatott, de ú ttör nek tekinthet  munkássága -, ré szint
aZ itteni orSZágoS, S t nemzetköZi jelent sé g  projek-
tek, m jnt a Candhi Gimnázium, vagy a mánfai Collegium
Martineum, a haté kony civil szervezetek, valamint a vá-
ros1 cigány önkormányzat é s annak kulturá]js tevé -
kenysé ge tetté k kjváltké ppen alkalmassá ilyen tanu1-
mányok megszervezé sé re.

El bb a Nyelvtudományi Tanszé k keretein belü]
szerveztünk kurzusokat, A m ködé s pé nzügyi felté -
teleit aZ egyetem költsé gveté sé nek szerkezeté be be-
é pü]t korábbi miniszté riumi támogatáS, a ké s bbi mi-
niszté riumi é s egyé b támogatások biztosí tották,

A tanterv a té ma komplexitását tükróZ  tantárgy-
b]okkok bejktatásával, a megfelel  módszertani kere-
tek é s ismeretek megszerzé sé nek lehet sé gé t kí vánia
biztosí tani, Ez a Kar különböz  tanszé keinek é s prog_
ram jainak 

1 nyelvtudományi, né praizi, szociálpo]itikai,
pszichológiai, po]jto]ógia tanszé kek é s el adóik)
együttm ködé sé t é s kü]s  szakemberek vendé gokta,
tóké nt való meghí vását egyaránt szüksé gessé  teite.

A romológia egyetemi szakké nt a humán tudomá-
nyok cigánysággal kapcsolatos kutatási eredmé nyeit
integrálja aZ egyetemi oktatásba, Erre akad né hány
pé lda más európai egyetemeken is, A legjelent sebb
é s a legnagyobb mú ]tú  a Centre des Recherches
Tsiganes, amely a párizsi Descartes Egyetemen m kó-
dik, é s a cigánysággal kapcsolatos európai kutatáso-
kat, fejleszté seket is figyelemmel kí sé ri

A magyarországi cigányság magas száma, a té rsé g
cigányságára jí ányuió tudományos kutatások je]ent s
(a XVIL SzáZadra visszanyú ló) hagyományai, napjaink
fontos é s nemzetköZileg eIlsmert magyar kutatáSai
különösen indokolták, hogy hazánkban is megszerve-
z djé k a tudományos kutatást é S egyetemi oktatáSt
integráló szak.

AZ egyetemi szak lé tesí té sé Vel é s indí tásáva] a ci-
gány tanu]mányok oktatása a fe]s oktatás ké t SZintjé n
közel tellessé  Vált. 2000 nyarán vé gül iS aZ oktatáSi
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miniszter hozzájárult romológia szak alapí tásához é s
indí tásához, A harmadik szintnek, doktori program
szervezé sé nek felté tele az egyetemi szak alapí tása é s
jndí tása: a 200l-es tané Vt l a Mu ltidiSzCiplináIiS böl_
csé szeti doktori program kereté ben valósult meg Az
egyetem felvette ebben a té makörben az els  dokto-
randuszokat.

A szak cé lcsoportját els sorban aZ egyetem társa-
dalomtudományi é s tanárszakiain tanuló djákjai ké -
pezik, A kurzusok nyitottak (feIvehet k é s te]iesí the-
t k) más karok hallgatói számára js, A valamennyi
hallgató tantervé ben választható ú gynevezett m velt-
sé gi tárgyak,,társada]omtudomány" é s,,kultú ra''
blokkjaiban szerepel az általunk meghirdetett kurzu-
sok többsé ge,

Egy-egy kurzus tehát több szak tantervé be is be-
é pí thet : pi, a né pralz, a szociális munkás é s szociá|,
politikus,ké pzé s, az a]kaImazott nyelvé szet, a kulturá-
lis antropológia, a tanárké pzé s területé n.

A romo]ógia szak lé tesí té sé t az a]ábbiak indokoIták,
n) szüksé g van a cigányság iránt é rdekl d , a velük

foglalkozó gyakorlati szakemberek, szaké rtelmisé giek
(pedagógusok, m vel dé sszervez k szocjális munká-
sok, kommunikációs szakemberek stb,J fe]ké szí té sé re;

ú ) szüksé g van a cigányságra vonatkozó tudomá-
nyos ismeretek elmé lyí té sé re, a kutatási eszköztár b -
ví té sé re, a tudományos kutatáS eredmé nyeinek ma-
gas szint , szeruezett oktatására;

r) a cigányság teljes emancipációjának megvalósí -
tásához szüksé g van autonóm inté zmé nyekre, í gy f is,
kolai, egyetemi szakra é s szaklelei s tanszé kre isl

d) a f iskoiai szlnt  ké pzettsé ggel rendelkez  peda-
gógusok szakirányú  továbbké pzé sen szerzett jsmere-
teinek egyetemi szint  folytatása é s befejezé se;

e) az inté zmé nyhálózat {közoktatás, né pjólé t, né p-
egé sZSé gügy, igazságszolgáltatáS, köZigazgatás, Stb,)
vezet inek oktatásal

l) a tanár szakos hallgatók továbbké pzé se;
4) a kutatás iránt elkötelezett, é rdekl d  é s tehet-

sé ges haligatók számára doktorl program szervezé se,
AZ itt szerzett diploma valamely más szakon szer-

Zett ké pzettsé get egé szí ti ki; jogosultságot biztosí t a
cigánysággal kapcsolatos szaké rtelmisé gi munkák
vé gzé sé re az els  szakké pzettsé g területé n, illetve
önállóan, Felhasználható a köZigazgatáSba n, köZokta-
tásban a heiyi é s a kisebbsé gi önkormányzaiokban,
alapí tványokban, a pártok apparátusaiban, civj] szer-
Vezetekben, az egé szsé gügyben, a né piólé t terüIetein,
a té Isé gi fejIeszté sekben, heiyi feileszté si programok
kidolgozásában, a konfliktuskeze]é sben, a gyermek-
é s ifiú ságvé deiemben, a honvé dsé g, illetve a rend r-
sé g apparátusaiban.
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A jelenlegi helqzet

A romológia szak alapí tását az oktatásé rt felel s mi-
niszteí  2000 nyarán ú gy engedé lyezte, hogy csak má-
sik szakkal együtt Vehet  fel, tehát egyszakos
,,romológust" nem ké pezünk,

Már ebben az é vben e]indult a ké pzé s a dipJomával
rendelkez k egyetemi felké szí té sé ben, levelez  ké pzé -
si formában, havi egy hé tvé gi konzultációval, A ké pzé s
három tané ves, Az ú l szak iránti é rdekl dé st jelzi,
hogy erre a költsé gté í í té ses ké pzé sre már az els  é v-
ben negyven hallgatót vettünk fel, akiknek mintegy a
fele roma, Hallgatóink óvón k, tanárok, ú jságí rók,
rend rök, tisztvise] k, az egé szsé gügyben vagy a bün-
teté S-Vé gí ehajtásban dolgozók, AZ e] ttünk á]]ó tan-
é vben hasonló számú  é s megoszlású  hallgató jelent-
kezett, A nappali tagozatú  ké pzé sben jelenleg mint-
egy harminc romoiógia szakos hallgató vesz ré szt, kö-
Zöttük iS ielent s arányban vannak a roma/cigány fia-
talok,

Fontos programunk a pedagógus-továbbké pzé s. Az
állami költsé gveté s csak hivatalosan akkreditált prog-
í amokat finanszí roz. amilyen a mi programunk is. Az
elmú lt ké t é vben né gy Csoport, öSSZeSen mintegy
százhú sz pedagógus számára szerueztünk ilyen to-
vábbké pzé st,

számos kutatást vezetünk, é s több, más által szer-
vezettbe is bekapcsolódunk, s ezekben hallgatóink is
ré szt vesznek. Kiadtunk egy vaskos, egyetemi tan-
anyagké nt használható szöVeggy itemé nyt, Van Saját
iegyzet-Sorozatunk, több konferenciát szerveztünk, é s
szervezünk,

A ké pzé s tartalrna é s az oktatók

A romológia ké pzé s né gy nagyobb tartalmi blokkot
ölel fel

Az els  az általánoS társadaIomtudományi ké pzé st
foglalja magábani szocioLógia, politológia, pedagó-
gia, pszichológia, szociálpszichológia, né prajz, kultu-
rális antropo]ógia, nyelvé szet, jogtudomány é s de,
mográfia szerepel benne, Ezeket az általános beveze-
t  té maköröket hallgatóink az egyetem megfelel  tan-
szé kein, a legjobb professzoroknál hal]gathatiák.

A következ  tantárgyi csoport a társadalomtudo-
mányoknak a cigány/roma né pessé gre, általában az
etnikai kisebbsé gekre é s a nemzetköZi, különösen az
európai helyzetre vonatkozó ismereteit foglalja magá-
ban, Ebben a csoportban kapnak helyet olyan tárgyak,
mint a kis nyelvek helyzete Európában, az el í té letek
é s csoportközi vlszonyok, a hátrányos helyzet ek ke-
zelé se az oktatásban, a szociál- é s fog]alkoztatáspoli-
tika, a társadalom ré tegz dé se, a társadalmi é s terü-
1eti mobiiitás, a szubkultú rák é s a kisebbsé gpolitikák,

A következ  té maköI a sz kebben é rte]mezett
romológiai ismereteket közvetí ti. lde taroznak a ci-
gány/roma közössé gre irányuló antropológiai, né prai-
Zi, törté neti kutatások, a cigány nyelVek Magyarorszá-
gon é s Európában, az összehasonlí tó nyelvé szet, a
szocia]izáció, Ré sze a kisebbsé gi helyzetek vizsgálata
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a társadalomban é s inté zmé nyeiben, a cigány/roma
né pi é s magas m vé szet, az irodalom, a kulturá]js au-
tonómia, az é rdeké rvé nyesí té s é s önkormányzatiság
is.

A nye]VoktatáS, illetve nyelvé szeti tanulmányok ké ,
pezik a negyedik csoportot, amelyben a hangsú ly a
magyarországi cigány nyelvek oktatásán van. Minden
hallgató, aki diplomát akar kapni akár a nappali ta,
gozatú  alapké pzé sben, akár a feln ttoktatásban -, kö-
teles nyelwizsgát tenni a Magyarolszágon áliamilag
elismert cigány nyelvek egyiké b l, a 1ováriból vagy a
beásból, a másikból pedig koiJokviumon számot adni,

A tanszé knek mindössze három f állású  oktatója
van, az önál]ó romológiai tárgyak iöbbsé gé t meghi
vott el adók oktatják, Nagy el relé pé st jelent, hogy
már öt o1yan tanárunk van, akik az egyetem doktori is-
koláinak hallgatói, í gy felké szülé sükhöz tartozik a sze-
mináriumok Vezeté se iS. A meghí Vott ei adók, tekin-
té lyes kutatói é s oktatói té májuknak,

Fontosnak tartjuk aZ oktatás é s kutatás min sé gi
követelmé nyeinek te]iesí té sé n belú l, hogy miné l több
cigány/roma tanárral találkozhassanak hallgatóink.
csak felké szült emberek közvetí tik hitelesen azt a ma-
gatartáSi modellt é S é ietpályát, amely nyitva áll min-
den cigány fiatal el tt, é s amely mintaké nt szolgálhat
a nem cigány hallgatók számára is, EZé II ké í tük fel
vendé gtanárnak pé ]dáu1 a pé csi Cigány Kisebbsé gi
Önkormányzat e]nöké t is, Me]lette ké t roma dokto-
randusz is tanáraink köré be tartozik, Cigány etnikumú
program-menedzserünk is, é s azok az adminisztráció-
nak - egyé bké nt a megyei Munkaügyi Központ által fi-
nanszí rozott - dolgozói is,

AZ egyetem büszke ránk é s erejé t l tell en támo,
gat, Támogatást kapunk kormányzati szervekt l, ala,
pí tványoktól iS Ezeké rt a támogatásoké rt azonban kü-
lön teljesí tmé nyeket kel] felmutatnunk, ldé n a BTK, a
Romológia Tanszé k munkájára alapozva olyan nagy
összeg  Phare-pályázatot nyert el, amely a roma/ci-
gány diákok szakkollé giumának, tutori rendszeré nek
é s munkapiaci integrálásának ei segí té sé re irányul, A
Romológia Tanszé k ré szt VesZ aZ egyetem többi nyer-
tes Phare-programjának megvalósí tásában, a té rsé g
é s az ország más pontjainak proiektjeiben is, Va]a-
mennyien arra törekszünk, hogy tudományos é s szak-
mai bázist adjunk mindazon okos é s jó er feszí té s,
nek, innovációnak, amelyeket a té rsé gben hivatalos
vagy önkormányzati szervek, civil szeruez dé sek for-
málnak ki,

Hogyan tudjuk mindezt megoldani? A rejté iy nyitja a
programokban ré szt vev k lelkesedé sé ben, elkötelezett-
sé gé ben kereshet , A Tanszé k nem a három f állású
oktatót foglalja magában, hanem azokat a kollé gákat,
akik é vek óta - ióformán szimboiikus óradí jaké rt - szí n-
vonalas teljesí tmé n),t nyú itanak a munkában.

Hibáinkról, hiányosságainkról é s nehé zsé geinkr l
is sokáig lehetne beszé lni, A hosszú  sorból csak egyet
emelek ki: mindeddig nem jutoit elegend  energiánk
nemzetközi kapcsolatok kialakí tására, Nagy segí tsé get
jelentene számunkra, ha a konferencia ré sztvev inek
é rdekl dé sé t felke]tené k er feszí té seink,


