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A tantárgy oktatásának célja:  

A roma népismeret alapjainak elsajátítása után a magyarországi történelem (amely nem külön cigány és 

magyar történelem) jelentősebb gazdasági, társadalmi és politikai útelágazásait és fordulatait azon speciális 

nézőpontból vizsgáljuk, hogy az miképp hatott a hazai cigányság/romák és a többség viszonyára, a 

„kisebbség” társadalmi beépülésére, állampolgári és nemzetiségi jogainak érvényesülésére. A hallgató 

megismerheti a roma polgárjogi mozgalmak emancipációs küzdelmeit. Elsajátíthatja a romákkal kapcsolatos 

nézőpontok nem egysíkú és redukált, hanem árnyalt és komplex megközelítéseit. Felismerheti az etnikai 

(„faji”) elnyomás és a szociális, a társadalmi egyenlőtlenségek (strukturális) újratermelődése közötti 

különbséget. Sok kérdést tehet föl, pl: 

- kiket tekintünk cigányoknak és mitől, miért (voltak) cigányok azok, akiket annak tekintünk; 

- miben áll a roma identitás: az önkép, és a külső előítéletes kép konfliktusa; 

- az asszimiláció ellentéte az integráció, vagy a szegregáció, miért sikertelenek a roma törekvések, 

- nem sértő és gagyi a szegénységgel azonosítani a korszerű roma identitást? - És ezekre a kérdésekre 

közösen fogjuk keresni a válaszokat. 

Ezenközben kiváló romafolk és világzene, valamint kortárs roma képzőművészeti alkotások teszik 

hangulatosabbá az együttlétet. 

 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: roma kult. antropológia alapismeretek, roma politikatörténeti alapinformációk, cigány/roma 

integrációs koncepciók, az állami roma politikák és az előítéletek formái. A társadalmi frusztrációk lélektana. 

Képességek: kritikai elemzés és vitakultúra. Attitűd: a paternalista, rasszista beállítódások kontra 

köztársaságpárti, egyenlőségelvű. A társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevétele, a 

roma méltóság tisztelete.  Autonómia: önálló kutatómunka néhány részterületen. 
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Kurzustematika:  

1. A romák/cigányok a világban 

2. A hazai történeti ismeretek  

3. Érvényesülési stratégiák, az elismerés, a befogadás kultúrája 

4. Cigányösszeírások Magyarországon (1893., Kemény István-féle kutatások, 1971., 1993-94) 

5. Ki a cigány? Mi a cigány? 

      6. A roma polgárjogi mozgalmak Magyarországon 

7. Megbélyegzés-történetek (Gyöngyöspata, Olaszliszka, Érpatak, stb.) és a polgárjogi mozgalom 
 

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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