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A tantárgy oktatásának célja:  
A hallgató a magyarországi kisebbség-történeten belül speciálisan a magyar romák történelmével és kulturális 
kötődéseivel a társadalomban foglalkozik. Az oktatásban súlyponti helyet foglal el az, ahogyan elemezzük a 
mai magyar valóságban a cigánysággal összefüggő előítéleteket és sztereotípiákat, együtt romboljuk le a 
kialakult mítoszokat. Ehhez azonban alapozó ismeretekre van szükség, így egy olyan történelmi visszatekintés 
elengedhetetlen, mely a cigányság hazai megjelenésétől kezdve egészen a cigány holokauszt kérdésköréig 
terjed. A nemzetközi összefüggések mezőjében elhelyezve tovább mélyíthetők a mai cigánykérdésről szóló 
diskurzusok. Fontos, hogy ne csak egyes eseteket, hanem a struktúrát vizsgáljuk meg közösen és azt, hogy 
van-e kitörés, elmozdulás a 21. század szegénységpolitikájában. 
 
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
Ismeretek: többség-kisebbség viszonya, cigányság társadalomtörténete, az előítéletek formái. Képességek: 
kritikai elemzés és vitakultúra. Attitűd: társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevétele, 
méltányosság szemlélete.  Autonómia: önálló kutatómunka néhány részterületen. 
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Kurzustematika:  

1.A „cigánykérdés” születése és állomásai 
2.Cigányösszeírások Magyarországon (1893., Kemény István-féle kutatások, 1971.) 
3.Cigánykutatások civilizatorikus és kritikai megközelítései 
4.Oktatási helyzetkép, integráció-szegregáció dilemmái 
5. A „kívülállás” kultúrája 
6. Megbélyegzés-történetek (Gyöngyöspata, Olaszliszka, Érpatak, stb.) és a szegénységpolitika 

 
Követelmények, értékelés módja: 

- 70 %-os részvétel 
- a szóbeli vizsgát ki lehet váltani egy választott témában írt kb.10 oldalas, önálló véleményt 

megfogalmazó dolgozattal 
- értékelés módja: szóbeli vizsga, vagy beadott írásmű 
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