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Mniejszość romska na Węgrzech

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie wybranych aspektów życia społeczności 
romskiej na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i przyczyn braku wobec niej 
akceptacji ze strony większości społeczeństwa. Zjawisko to nie jest oczywiście jednorodne. 
Nie brak osób, grup czy organizacji, zajmujących się integracją Romów ze społeczeństwem, 
które, traktując wyrozumiale ich nawet społecznie niejednoznaczne zachowania czy czyny, 
niejako przerzucają odpowiedzialność za napięty stan stosunków Romowie – reszta społe-
czeństwa na społeczeństwo właśnie, które oceniane jest przez te grupy, jako nieprzygotowane 
do radzenia sobie z tym problemem.  

Na wstępie warto podkreślić, że kwestię mniejszości cygańskiej/romskiej na Węgrzech 
w jej prawnych aspektach (o czym będzie mowa poniżej), omawiać można tylko w ramach 
regulacji prawnych przyjętych dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych żyjących 
na Węgrzech. Występuje tutaj jednak pewna asymetria wynikająca z tego, że mniejszość rom-
ska jest nadal najmniej przystosowaną społecznie grupą co sprawia, że obowiązujące regulacje 
prawne w sposób pełniejszy odpowiadają oczekiwaniom i rozwiązywaniu problemów pozosta-
łych grup mniejszościowych. Wydaje się, że dobrą ilustracją tej tezy jest fakt, iż zdecydowana 
większość skarg zgłaszanych Parlamentarnemu Rzecznikowi Praw Mniejszości Narodowych, 
to skargi składane właśnie przez Romów.

W niniejszym opracowaniu posługuję się zamiennie terminami Cygan i Rom. Wypada do-
dać, że na Węgrzech stosuje się powszechnie określenie Cygan, uważając, że jest ono najpeł-
niej związane z tradycją i nawiązuje do najdawniejszego nazewnictwa. 

Historycznie rzecz biorąc, pojawienie się i proces stopniowego osiedlania się Romów na 
Nizinie Panońskiej, czy na terenie historycznych Węgier rozpoczął się w XIV w., ale ponie-
waż na osiadły tryb życia większość Romów w tym kraju zdecydowała się stosunkowo późno, 
problemy związane z ich obecnością mogły być wyjaśniane i szerzej podejmowane właściwie 
dopiero od XIX wieku. W 1893 r. sporządzono pierwszy spis ludności narodowości romskiej, 
a ściślej romskiej mniejszości etnicznej, ponieważ pojęcie „mniejszość narodowa” zarezerwo-
wane jest właściwie dla tych grup, które mają swoją ojczyznę, czego o Romach powiedzieć nie 
można. Jedną z przyczyn braku społecznej akceptacji jest, oprócz wielu czynników społecz-
nych i ekonomicznych, ów syndrom „wygnania” i brak możliwości powrotu do kraju przod-
ków, ponieważ on nie istnieje. Taka sytuacja była też jedną z przyczyn, dla której Romowie 
zmuszeni byli do pogodzenia się z ich w jakimś sensie „obcością”, czy to na Węgrzech czy 
w innym kraju. Musieli przywyknąć do radzenia sobie i życia w niesprzyjających warunkach 
społecznych i ciągłej walki o przetrwanie, pozostając na marginesie społeczeństwa. Sytuacja 
ta sprawiała, że mając bardzo skromne zaplecze ekonomiczne, właściwie nie akceptowali 
norm społecznych obowiązujących w ich otoczeniu. To właśnie owo „nieprzystawanie” do 
reszty społeczeństwa i kontestacja własnej odrębności były przyczynami konfl iktów między 
Romami, a ludnością miejscową. Romowie dawniej uważali też, że asymilacja z miejscową 
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ludnością, stanowiącą większość jest naganna, co więcej zabroniona. Była to zatem paradok-
salna sytuacja, polegająca na tym, że uparcie trwali przy dziedzictwie, które wpływało na ich 
marginalizację społeczną.

Dość interesujące są wyniki wspomnianego już spisu ludności romskiej z 1893 r. Okaza-
ło się, że znaczna część Romów żyła z najemnej pracy na roli. Dotyczyło to jednej trzeciej 
ze 173 tys. mężczyzn w wieku powyżej 15 lat. Znajdowali oni zatrudnienie przede wszyst-
kim w gospodarstwach chłopskich i szlacheckich. Tego typu praca nie oznaczała stabilizacji 
w zatrudnieniu i nie miała charakteru stałego, ponieważ była sezonowa. Spis dowiódł także, 
że pojawiła się nowa grupa, a mianowicie romscy rolnicy, pracujący „na swoim”. Było ich 
wprawdzie niewielu, 2200, ale mieli oni szanse na utrzymanie się i niezależność. W rzemiośle, 
głównie w branżach metalowych, pracowało ponad 50 tys. Romów, dużo było kowali, 17 tys. 
pracowało przy produkcji cegieł i w innych obszarach przemysłu budowlanego. Znaczna część 
Romów zajmowała się ręczną produkcją przedmiotów z drewna – była to od dawna branża 
uznana za tradycyjnie uprawianą przez Romów. Ze spisu wynikało, że muzyków cygańskich 
było wówczas około 17 tys. Ze względu na usługowy charakter ich pracy, żyli głównie na 
obszarze pomiędzy Dunajem i Cisą, gdzie węgierska ludność chłopska miała lepszą sytuację 
fi nansową, a proces rozwoju mieszczaństwa postępował szybciej. Zarówno praca w rzemio-
śle, przemyśle jak i działalność artystyczna (muzyka) w tym okresie nie dawały możliwości 
stałego utrzymania się i utrwalały ekonomiczną zależność Romów od ludności węgierskiej.1 

Prawne usankcjonowanie sytuacji mniejszości romskiej na Węgrzech zmieniało się w prze-
szłości w sposób skrajny: od tworzenia możliwości zatrudnienia na dogodnych warunkach przy 
produkcji broni dla potrzeb państwa, po daleko posuniętą nietolerancję wobec nieosiadłych 
Romów. W pewnych okresach byli oni zagrożeni nawet karą śmierci w przypadku ponownego 
pojawienia się na określonych obszarach, czy w miejscach objętych zakazem. Chciano w ten 
sposób doprowadzić do zaniku odrębnej kasty Cyganów wędrownych. Zmuszając ich do osia-
dłego trybu życia, zakładano, że będą pod pełniejszą kontrolą władz. Podejmowano też próby 
ich dezintegracji rodzinnej. Cesarzowa Maria Teresa wydała rozporządzenie, by dzieci cygań-
skie odbierać rodzicom i przekazywać je na wychowanie węgierskim rodzinom chłopskim. 
I chociaż w praktyce nie zostało ono zrealizowane, to jednak stanowi dobry przykład na dość 
skrajne podejście do problemu i nieznajomość podstawowych zasad współżycia społecznego. 
Ta zmienność dowodzi, że poszczególni władcy traktowali Romów czysto instrumentalnie, 
nie stosując wobec nich norm  społecznych, które stosowano wobec ludności węgierskiej. 
W efekcie był to jeden z wielu czynników dyskryminacyjnych, będący kolejnym argumentem 
na rzecz oporu, czy niechęci Romów wobec władz.

Wiąże się z tym pewien paradoks: w przeszłości ustawodawca narzucał Romom niekiedy 
trudne do spełnienia, a zarazem dyskryminujące regulacje prawne, oczekując ich pełnej akcep-
tacji i społecznej spolegliwości. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że społeczność 
romska była stale tylko krzywdzona i marginalizowana, a całą winę za konfl ikty pomiędzy Cy-
ganami a ludnością miejscową ponosił ustawodawca, a na niższym poziomie, aparat admini-
stracyjny, czy wreszcie osoby należące do tzw. większości. Działania ustawodawcy dowodziły 
często braku znajomości realiów i nieliczenia się z konsekwencjami podejmowanych działań 
legislacyjnych. Trzeba powiedzieć, że obie strony tego konfl iktu społecznego popełniały błędy 
i czynią to do dziś – kwestię tę należy widzieć w jej złożoności i co za tym idzie, nie powinno 
się wyciągać uproszczonych wniosków.   

1  „A társadalom peremén, Képek a magyarországi cigányok eletéből, válogatás a Néprajzi Muzeum archiv 
felvételeiből, A képeket válogatta és a bevezetőt irta: Szuhay Péter”, Budapest 1989 – (Na skraju społeczeństwa, 
Zdjęcia z życia węgierskich Cyganów, Wybór ze zbiorów Muzeum Etnografi cznego w Budapeszcie, Wyboru doko-
nał i słowo wstępne napisał Péter Szuhay, Budapeszt 1989). 
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Dwie konstytucje

Na Węgrzech do końca 2011 r. obowiązuje konstytucja z 1949 r.2 W dniu 15 kwietnia 2011 r. 
Zgromadzenie Krajowe przyjęło nową ustawę zasadniczą3, która będzie obowiązywać od 
1 stycznia 2012 r4. Dlatego też, mając za względzie temat niniejszego opracowania, omówię re-
gulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych zawarte w obu konstytucjach.  

 
Konstytucja Republiki Węgierskiej z 1949 r. w art. 68 stanowi, że: 
(1) Zamieszkałe w Republice Węgierskiej mniejszości narodowe i etniczne są współuczest-

nikami suwerenności ludu: są konstytutywnymi elementami państwa. 
 (2) Republika Węgierska otacza opieką mniejszości narodowe i etniczne. Zapewnia im 

prawo zbiorowego uczestnictwa w życiu publicznym, kultywowania własnej kultury, używania 
imion własnych we własnym języku. 

(3) Ustawy Republiki Węgierskiej zapewniają przedstawicielstwo zamieszkałym na teryto-
rium kraju mniejszościom narodowym i etnicznym. 

(4) Mniejszości narodowe i etniczne mogą tworzyć samorządy lokalne i krajowe. 
(5) Do przyjęcia ustawy o prawach mniejszości narodowych i etnicznych wymagane są gło-

sy dwóch trzecich deputowanych do Zgromadzenia Krajowego. 
Funkcjonująca na Węgrzech instytucja Parlamentarnego Rzecznika Mniejszości Narodo-

wych i Etnicznych ma umocowanie w Konstytucji Republiki Węgierskiej z 1949 r. Art. 32/B 
stanowi:

 (1) – Zadaniem Parlamentarnego Rzecznika Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest 
kontrola i badanie związanych w prawami mniejszości narodowych i etnicznych nieprawidło-
wości, o których powziął on wiadomość, jak również inicjowanie powszechnych i indywidual-
nych środków ich uzdrawiania. 

(3) W przypadkach określonych w ustawie, każdy może wystąpić z inicjatywą wszczęcia 
postępowania przez Parlamentarnego Rzecznika Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

(4) Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Parlamentarnego Rzecznika  
Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych wybiera Zgromadzenie Krajowe, na wniosek Pre-
zydenta Republiki, głosami dwóch trzecich deputowanych.

(5) Uchylony.
(6) Parlamentarny Rzecznik, co roku składa Zgromadzeniu Krajowemu sprawozdanie 

z działań podejmowanych w toku swej działalności.  

Powyższe unormowania obowiązywać będą do końca 2011 r. Zastępujące je po części nowe 
regulacje zostały już przyjęte. Jest to przede wszystkim wspomniana już nowa Konstytucja 
Węgier z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2  Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 2002, Wydawnictwo Sejmowe,  tłumaczenie Halina Donath.
3  Magyarország Alaptörvénye (ustawa zasadnicza Węgier),  Magyar Közlöny, a Magyar Köztarsaság Hivatalos 

Lapja, (Dziennik Urzędowy Republiki Węgierskiej), nr 43/2011
 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf
4  Niedługo po przyjęciu nowej węgierskiej konstytucji, na wniosek kilku grup politycznych Parlamentu Eu-

ropejskiego, przygotowano „Wspólny projekt rezolucji” w sprawie zmiany węgierskiej konstytucji; (http://www.
eurparl.eu/dides/getDoc.do?type=OQ&reference=O2011-00011&language=Pl) w projekcie wezwano węgierskie 
władze do wprowadzenia szeregu zmian w ustawie zasadniczej, w tym m.in. „zagwarantowania w konstytucji 
(…) równego poziomu ochrony praw każdego obywatela, niezależnie od jego wyznania, orientacji seksualnej, 
pochodzenia etnicznego czy przynależności do jakiejkolwiek innej grupy społecznej, zgodnie z art. 21 Karty Praw 
Podstawowych”.
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Artykuł XXIX nowej Konstytucji brzmi:
(1) Narodowości żyjące na Węgrzech są czynnikiem konstytutywnym. Każdy obywatel wę-

gierski przynależący do którejkolwiek narodowości, ma prawo do swobodnego manifestowania 
i ochrony własnej tożsamości. Narodowości żyjące na Węgrzech mają prawo do używania ich 
języka ojczystego, do indywidualnego i zbiorowego posługiwania się nazwiskami w brzmieniu 
zgodnym z ich językiem ojczystym, pielęgnowania ich kultury i kształcenia w języku ojczystym. 

(2) Narodowości żyjące na Węgrzech mogą tworzyć samorządy ogólnokrajowe i lokalne. 
(3) Szczegółowe regulacje dotyczące praw narodowości żyjących na Węgrzech oraz doty-

czące zasad wyboru ich samorządów ogólnokrajowych i lokalnych będą zawarte w ustawie 
wymagającej zgody dwóch trzecich głosów deputowanych.                

W nowej konstytucji pojawiła się interesująca zmiana z zakresu terminologii oraz zmiana 
dotycząca sposobu działania pełnomocnika ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Co do 
terminologii, to posłużono się tu pojęciem „narodowość” zamiast tak jak we wcześniejszej 
„mniejszość narodowa i etniczna”. Jest to o wiele większe, niż miało to miejsce wcześniej, 
otwarcie na rangę i znaczenie pojęć związanych z tradycją, historią i państwowotwórczą rolą 
narodu. Zastąpienie w nowej konstytucji pojęcia „mniejszości narodowe i etniczne” pojęciem 
„narodowości” ma sens dwojaki: z jednej strony podnosi rangę tych grup narodowych, ponie-
waż w nowej terminologii nie są już mniejszościami, z drugiej zaś dodaje wartości narodo-
wi węgierskiemu, jako społeczności, która nie tylko dba o interesy pozostałych narodowości 
w kraju, ale też w jakimś sensie występuje w ich imieniu w wielu aspektach życia społecznego 
i politycznego. Inaczej mówiąc, taka zmiana nazewnictwa umacnia znaczenie narodu.  

Najistotniejszą różnicą pomiędzy obiema konstytucjami, jeśli chodzi o regulacje prawne 
dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych jest rezygnacja z tworzenia samodzielnego 
urzędu Parlamentarnego Rzecznika Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych i powierze-
nie tych zadań Rzecznikowi Praw Podstawowych, a właściwie jego zastępcom.

W rozdziale nowej Konstytucji zatytułowanym Rzecznik Praw Podstawowych artykuł 30 
ma następujące brzmienie:

Artykuł 30
(1) Rzecznik Praw Podstawowych prowadzi działalność z zakresu ochrony praw podstawo-

wych, każdy może inicjować jego działania.
(2) Rzecznik Praw Podstawowych, o ile nabędzie wiedzę o naruszaniu praw podstawowych, 

zbada te naruszenia lub zleci ich zbadanie, zaś w celu ich likwidacji może podejmować 
działania o charakterze ogólnym lub szczegółowym.

(3) Rzecznik Praw Podstawowych oraz jego zastępcy są wybierani przez Zgromadzenie 
Krajowe na okres sześciu lat. Do ich nominacji konieczna jest zgoda dwóch trzecich 
posłów. Zastępcy Rzecznika Praw Podstawowych, mając na względzie interes przyszłych 
pokoleń, chronią prawa narodowości żyjących na Węgrzech. Ani Rzecznik Praw Podsta-
wowych, ani jego zastępcy nie mogą należeć do partii politycznych i nie mogą prowadzić 
działalności politycznej.

(4) Rzecznik Praw Podstawowych raz do roku składa Zgromadzeniu Krajowemu sprawoz-
danie ze swojej działalności.

(5) Szczegółowe regulacje dotyczące działalności Rzecznika Praw Podstawowych i jego 
zastępców zawarte są w ustawie.5

5   Magyarország Alaptörvénye (ustawa zasadnicza Węgier),  Magyar Közlöny, a Magyar Köztarsaság Hivatalos 
Lapja, (Dziennik Urzędowy Republiki Węgierskiej), nr 43/2011

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf
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 Działający obecnie Parlamentarny Rzecznik Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
Ernő Kállai w wystąpieniu na forum Zgromadzenia Krajowego w dniu 22 marca br., w ramach 
debaty nad założeniami do nowej Konstytucji, odniósł się krytycznie do propozycji przyjęcia 
takiej regulacji, uważając, że doprowadzi to do zaniedbań w sferze ochrony interesów mniej-
szości narodowych i etnicznych i dotknie przede wszystkim społeczność romską i jej interesy, 
ponieważ w przeszłości to właśnie rzecznik czynił najwięcej w sprawie ochrony Romów przed 
dyskryminacją rasową (etniczną).

Ernő Kállai, oceniając pracę rzeczników w okresie minionych piętnastu lat, zwrócił uwagę, 
że przyczyniali się oni w znacznym stopniu do łagodzenia konfl iktów narodowych i etnicz-
nych, działając często w imieniu osób, które znalazły się na marginesie społeczeństwa i korzy-
stały z ich pomocy, nie mając innej pomocy, nie mając się do kogo zwrócić. Kállai powiedział 
też, że większość skarg, która wpływa do jego biura, to skargi indywidualne, co potwierdza 
wymóg użycia środków, które biuro Rzecznika posiada z tytułu afi liacji przy Parlamencie, 
zaś w przypadku braku takiego odrębnego urzędu dojdzie do pewnej dezorientacji po stronie 
potencjalnych petentów, zaś zgłaszane przez nich problemy będą, jak można się spodziewać, 
załatwiane mniej sprawnie. Ernő Kállai dodał w swym wystąpieniu, że skuteczne załatwianie 
spraw mniejszości narodowych i etnicznych wymaga odrębnego urzędu. Nie powinno się ich 
powierzać rzecznikowi, który piastuje również inną funkcję – tu ma to być Parlamentarny 
Rzecznik Praw Obywatelskich, z prawem delegowania części uprawnień na swojego zastęp-
cę. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie debaty parlamentarnej, poprzedzającej przyjęcie no-
wej Konstytucji, Kállai konsekwentnie posługiwał się pojęciem Parlamentarnego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, uważając najwidoczniej, że pojęcie to ma bardziej ogólny charakter, niż 
Rzecznik Praw Podstawowych.

Kwestia takiego rozwiązania poruszana była w wielu wystąpieniach Parlamentarnego 
Rzecznika Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych na forum Zgromadzenia Krajowego. 
W oświadczeniach wygłaszanych w imieniu społeczności mniejszości narodowych oraz wspo-
mnianego rzecznika padają również stwierdzenia o regresie praw mniejszości, szczególnie 
o opóźnianiu się wcześniej zapowiadanych działań integracyjnych, które powinny być podjęte 
z myślą o społeczności romskiej. Zamiast inicjatyw mających na celu rzeczywiste rozwiązy-
wanie problemów ekonomicznych całego społeczeństwa, pojawiają się działania, które w isto-
cie przynoszą emocjonalne reakcje wobec niektórych mniejszości narodowych.6

Prawa mniejszości narodowych

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych, lub posługując się terminem użytym w nowej 
Konstytucji, prawa narodowości, zagwarantowane w obu ustawach zasadniczych, właściwie 
niewiele się różnią. Jedyną istotną różnicą w porównaniu ze „starą” Konstytucją jest rezy-
gnacja z powołania Parlamentarnego Rzecznika Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 
Zastąpi go Rzecznik Praw Podstawowych.  Wprawdzie przepis Konstytucji z 1949 r.  jest 
nieco bardziej rozbudowany, ale przejawiające się w nim normy konstytucyjne dowodzą, że 
istotnych,  merytorycznych różnic tu nie ma, co dowodzi, że ustawodawca, zarówno dawniej, 
jak i obecnie, jest zainteresowany możliwymi do realizacji i trwałymi regulacjami prawnymi 
dotyczącymi praw mniejszości narodowych i etnicznych. Inną kwestią jest zapowiedź przyję-
cia nowej ustawy dotyczącej praw mniejszości i zasad wyboru samorządów krajowych i lokal-
nych. Jest to wyraźny sygnał, ponieważ wprawdzie uchwalenie nowej ustawy o narodowościach 

6  Oświadczenie Ernő Kállaiego z dnia 11 marca 2011 r.
http://www.kiesebbsegiombudsman.hu/index.php?action=print&item=591



8

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

wynika z konieczności jej przyjęcia po uchwaleniu nowej Konstytucji, to jednak jest to jed-
nocześnie dowód na to, że rząd Viktora Orbana do spraw narodowości podchodzi z należytą 
powagą, czemu dał wyraz w licznych wystąpieniach publicznych.

W obowiązującej obecnie ustawie zawarte są  przepisy dotyczące praw mniejszości naro-
dowych i etnicznych. W preambule znajdują się ogólne założenia, cele i motywy przyjęcia 
ustawy. Ustawodawca zwraca m.in. uwagę na to, że kultura i dziedzictwo historyczne mniej-
szości narodowych i etnicznych są częścią kultury całego narodu węgierskiego i zasługują na 
troskę i pielęgnowanie.  Dalej mowa jest o tym, że jedną z przyczyn dbałości o mniejszości 
narodowe jest tradycja ich historycznej koegzystencji z narodem węgierskim i dlatego ustawa 
została sformułowana tak, aby w sposób możliwie najpełniejszy przyczynić się do rozwoju 
i umocnienia pozycji społecznej tych grup mniejszościowych. Złagodzeniu i docelowo pełnej 
likwidacji poczucia krzywdy, które może się pojawić z powodu bycia w mniejszości, służyć 
też ma rozwój instytucji demokratycznych i demokratyzacja życia społecznego.

Ustawa niewątpliwie odpowiada wymaganiom stawianym tego rodzaju aktom prawnym. 
Nawiązuje do ustawy zasadniczej. Uwzględniając zawarte w niej przepisy, odpowiada na  pra-
wo do narodowego i etnicznego samostanowienia, które zaliczane jest do katalogu praw czło-
wieka i potwierdza, że mniejszości narodowe są konstytutywnymi elementami państwa. 

Wszelka dyskryminacja mniejszości jest zabroniona. Zabronione są także wszelkie działa-
nia polityczne, mające na celu włączenie mniejszości do grupy społecznej stanowiącej więk-
szość. Ustawodawca mówi tu o tym, że zabroniona jest wymuszona asymilacja. Wydaje się, 
że bardzo istotne znaczenie ma zakaz dokonywania wszelkich niekorzystnych zmian na ob-
szarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe i etniczne.  Zakaz ten ma na celu zapo-
bieżenie degradacji (w tym ekologicznej, geografi cznej  i architektonicznej) tych terenów. Na 
obszarach o zaniżonej wartości nie można osiedlać przedstawicieli mniejszości.

Ustawa stanowi, że przynależność osoby do jakiejkolwiek mniejszości narodowej czy et-
nicznej oraz deklarowanie tego jest jej niezbywalnym prawem. Nikt nie może być przy tym 
zmuszany do deklarowania, że należy do mniejszości (spis ludności). Osoba należąca do 
mniejszości ma równe szanse w dziedzinie polityki i kultury, państwo zaś jest obowiązane 
szanse te w sposób efektywny wspomagać. Postanowienie to wiąże się z kolejnym przepisem, 
mówiącym o tym, że osoby należące do mniejszości nie mogą być ograniczane w ich aktyw-
ności politycznej i społecznej.  

Zgodnie z ustawą publiczne ośrodki radiowe i telewizyjne – na podstawie odrębnych prze-
pisów – zapewnią regularne przygotowywanie i emisję programów przeznaczonych dla mniej-
szości narodowych i etnicznych. Państwo – również w drodze zawierania umów międzyna-
rodowych – przyczyniać się będzie do polepszenia odbioru programów nadawanych przez 
ośrodki zagraniczne, przeznaczonych dla członków mniejszości narodowych (zamieszkałych 
na Węgrzech). Państwo dokłada również starań, by programy te można było odbierać na tere-
nach zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Mniejszości mają prawo do edukacji w języ-
ku ojczystym i węgierskim, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim i wyższym 
oraz mają prawo tworzyć warunki do prowadzenia takiej działalności oświatowej. 7

Oprócz regulacji wewnętrznych, prawa mniejszości narodowych i etnicznych reguluje także 
podpisana przez Węgry Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 
z 1995 r., która dotyczy również mniejszości romskiej na Węgrzech. Już w art. 1 stwierdza się, 
że „ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniej-
szości stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka i jako taka wchodzi 
w zakres współpracy międzynarodowej.” Oznacza to (art. 2) także, że „postanowienia konwencji 

7  Ustawa LXXVII z 1993 r. o prawach mniejszości narodowych i etnicznych, strona internetowa Parlamentu 
węgierskiego http://www.complex.hu/kzldat/t9300077.htm/t9300077.htm
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będą stosowane w dobrej wierze, w duchu zrozumienia i w zgodzie z zasadami dobrego są-
siedztwa, przyjaznych stosunków i współpracy między państwami”. Takie podejście pozwala 
niewątpliwie na spojrzenie na problem mniejszości narodowych z szerszej perspektywy, dając 
możliwość kompleksowego działania również na obszarach leżących blisko granic sąsiadują-
cych państw. Okazuje się np., że problem Romów istnieje na Węgrzech i na Słowacji, również 
na obszarach przygranicznych, ponieważ znaczna część węgierskich Romów zamieszkuje na 
północy kraju.

Ustawodawstwo krajowe dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych nie odbiega od po-
stanowień wspomnianej Konwencji. Są wszakże takie postanowienia, których w regulacjach kra-
jowych nie ma, ponieważ zostały przez ustawodawcę węgierskiego – w przypadku mniejszości 
romskiej – uznane za mało realne do spełnienia. Chodzi mianowicie o dążenie do zapewnienia 
warunków, by osoby należące do mniejszości porozumiewały się w ich języku z organami ad-
ministracyjnymi. Mowa jest tu o zapewnieniu obsługi obywatela romskiego pochodzenia w jego 
języku ojczystym w urzędach.  Do tej grupy postanowień należy np. wymóg, by osoba należąca 
do mniejszości narodowej była niezwłocznie poinformowana w jej języku ojczystym o przyczy-
nach jej zatrzymania i wszystkich oskarżeniach wysuniętych przeciwko niej.

Sytuacja węgierskich Romów nie sprzyja takiemu podejściu ze względu na to, że w 90% 
mówią oni tylko po węgiersku, nie widząc konieczności nauki języków cygańskich, ponieważ 
nie pomagałoby to im w integracji społecznej. Większość Romów uważa, że posługiwanie się 
węgierskim przyspiesza ich awans społeczny. Z drugiej strony w urzędach nie ma kadr włada-
jących językiem romskim, nie ma też środków na takie szkolenia, potrzeby  tej mniejszości są  
inne, koncentrują się na kwestiach fi nansowych.

Są też takie postanowienia wspomnianej Konwencji, które teoretycznie są do spełnienia, 
ale mogą się okazać niedostosowane do możliwości fi nansowych mniejszości romskiej na 
Węgrzech. Chodzi o prawo osób należących do mniejszości narodowych do zakładania i pro-
wadzenia własnych instytucji oświatowych i szkoleniowych. Jednak w kolejnym akapicie ar-
tykułu 13. stwierdza się, że wykonywanie tego prawa nie pociąga żadnych zobowiązań fi nan-
sowych państwa. Znając sytuację materialną Romów, należy się liczyć z tym, że bez pomocy 
fi nansowej trudno im będzie tworzyć własne instytucje oświatowe i szkoleniowe. 

Z drugiej strony wypada stwierdzić, że zaletą przytoczonych regulacji prawnych zawartych 
w Konwencji jest z pewnością ich walor przyszłościowy. Nie można odmówić  projektodaw-
com Konwencji umiejętności rozpatrywania problemów mniejszości z wieloletnim wyprze-
dzeniem, co sprawia, że zachowa ona aktualność przez wiele lat. Nie można wykluczyć, że 
w przyszłości sytuacja fi nansowa Romów ulegnie poprawie, że ich socjalizacja będzie prze-
biegać jeszcze pomyślniej etc., chociaż tymczasem nie ma przesłanek, które zwiastowałyby 
jakieś istotne zmiany w tym zakresie w najbliższym czasie. Ale jeśli zważyć, że w myśl arty-
kułu 24 Konwencji, Komitet Ministrów Rady Europy będzie nadzorował realizację konwencji 
ramowej przez Umawiające się strony, daje to nadzieję na istotną poprawę sytuacji mniejszo-
ści romskiej na Węgrzech, zgodnie z celami Konwencji.8 W Polsce obowiązek sporządzania 
raportów dla Rady Europy na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych spoczywa 
na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, na Węgrzech zaś problematyką tą zaj-
muje się Ministerstwo Administracji i Sprawiedliwości.

W tym miejscu wypada powiedzieć także o tym, że Unia Europejska również dostrze-
ga problemy społeczne społeczności romskiej. Chodzi w istocie o plany Komisji Europej-
skiej na rzecz integracji Romów. Stworzone unijne ramy krajowych strategii integracji Ro-
mów (IP/11/400, MEMO/11/216) otrzymały poparcie na najwyższym szczeblu politycznym. 

8  Nadzorowanie realizacji Konwencji w sprawie ochrony praw mniejszości narodowych: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_monitoring/monitoring_intro_en.asp?to Print=yes&
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Z informacji Rady Unii Europejskiej, zawierającej Konkluzje Rady (2011/C 258/04) wynika 
m.in., że Rada zwraca się do państw członkowskich, by zapewniły Romom dostęp do edukacji, 
w tym także średniej i wyższej; by dołożyły starań do wyeliminowania segregacji w szko-
łach. Mowa jest także o zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki oraz o zapewnieniu 
udanego wejścia na rynek pracy.9 Przywódcy europejscy, którzy spotkali się w Brukseli 24 
czerwca 2011 r., „…poparli plan mający na celu położenie kresu trwającemu od wieluset lat 
wykluczeniu mniejszości romskiej w Europie. Państwa członkowskie będą musiały uwzględ-
nić cztery główne obszary, w których należy poprawić integrację społeczną i gospodarczą. Są 
to: edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna i mieszkania, z proporcjonalnym uwzględnie-
niem wielkości społeczności romskich zamieszkujących ich terytoria.” W celu wsparcia tych 
starań przeznaczono w budżecie UE środki na ten cel. Rządy państw członkowskich do końca 
2011 r. przedłożą strategie krajowe w tej sprawie. Komisja Europejska oceni otrzymane plany 
i wiosną przedstawi sprawozdanie w tej kwestii.

Podczas wspomnianego spotkania stwierdzono m.in., że nowe regulacje związane z kwe-
stią romską wynikają z tego, że zdaniem UE wykluczenie Romów nie jest zgodne z europej-
skimi wartościami społecznymi i europejskim modelem gospodarczym. Dla wszystkich jasne 
jest też, że ramy unijne pozostaną tylko ramami, nie spełnią swojej roli bez silnego i stabilnego 
wsparcia państw członkowskich.

W komunikacie przyjętym w Brukseli 24 czerwca 2011 r. stwierdzono także, że obecnie 
europejska społeczność Romów, licząca 10–12 mln osób nadal boryka się z dyskryminacją, 
wykluczeniem i ograniczeniem praw. Prowadzi to w efekcie do zmniejszenia dochodów i wy-
dajności, rozumianych w sensie ogólnospołecznym. Są to argumenty przemawiające za ko-
niecznością wprowadzenia lepszej integracji społecznej i gospodarczej Romów. 

Oświata, przygotowanie zawodowe, zatrudnienie

Pobieżna ocena ustawy LXXVII z 1993 r. o prawach mniejszości narodowych i etnicznych 
pozwala jednak dostrzec wiele kontrowersji zawartych w przepisach dotyczących kształcenia 
w języku ojczystym mniejszości w kontekście mniejszości cygańskiej. Wprawdzie regulacje 
ustawowe określają tę kwestię jednoznacznie, ale często zdarza się jednak, że rodzice dzieci 
węgierskich oraz nauczyciele nie chcą zaakceptować, ze względów społecznych i edukacyj-
nych obecności dzieci romskich w klasach – w większości w szkołach podstawowych – i wów-
czas dochodzi do podziału klasy na dwie grupy, a ściślej do nauczania dzieci romskich w tzw. 
klasach pomocniczych, co zdaniem wielu obserwatorów jest elegancką nazwą na tzw. kształ-
cenie specjalne. To zaś powoduje obniżenie poziomu nauczania i socjalizacji dzieci romskich. 
Teoretyczne założenia takiego podziału przewidują wprawdzie powrót dzieci romskich do 
„normalnych” klas, ale w praktyce nie zawsze do tego dochodzi.  Jest jeszcze jedna kwestia: 
aktualnie zainteresowanie nauką języka romskiego jest stosunkowo niewielkie.

W związku z kształceniem dzieci romskich w wieku szkolnym pojawiają się jeszcze inne pro-
blemy. Pedagodzy zauważają, że dzieci romskie mają znacznie mniejszą motywację do nauki, 
wręcz nie lubią chodzić do szkoły, mniej chętnie występują publicznie przed całą klasą, ich rodzice 
interesują się postępami w nauce swoich dzieci mniej niż pozostali, bagatelizują ich ewentual-
ne niepowodzenia, dzieci są znacznie uboższe od pozostałych uczniów oraz więcej jest wśród 
nich dyslektyków. Z badań wykonanych np. przez Marię Nagy i opublikowanych na łamach 

9  Informacje instytucji, organów i jednostek Unii Europejskiej, Unijne ramy dotyczące krajowych strategii inte-
gracji Romów do 2020 roku, Konkluzje Rady (2011/C 258/04), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2.9. 2011.
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miesięcznika „Pegagógiai Szemle”10 wynika, że nauczyciele zniechęcają się do nauczania 
romskich dzieci, które nie są zmotywowane do nauki. Obserwacje pokazały jednak, że jeśli 
nauczyciele dołożą odpowiednich starań i przygotują się do prowadzenia zajęć, opóźnienie 
w rozwoju dzieci cygańskich może być w znacznym zakresie zmniejszone, co nauczyciele 
odbierają jako własny sukces. 11

Dzieciom cygańskim nauka nie przychodzi łatwo. Trzeba jednak stwierdzić, że 95%  dzie-
ci romskich na Węgrzech kończy szkołę podstawową, gdy tymczasem europejski wskaźnik 
w tym zakresie wynosi zaledwie 60%. Jednym z podstawowych założeń węgierskiej poli-
tyki ds. mniejszości cygańskiej jest staranie, by absolwenci szkół podstawowych mogli jak 
najszybciej zdobyć zawód. Działania te jednak nie zawsze przynoszą spodziewane efekty – 
o randze problemu świadczy m.in. to, że bezrobocie wśród młodych Romów wynosi 85%. Nie 
jest to wskaźnik jednoznaczny czy obiektywny, ponieważ duża ich część pracuje nielegalnie, 
a przysługujący im zasiłek stanowi jedynie uzupełnienie ich dochodów. Węgierska strategia 
mająca na celu poprawę sytuacji materialnej Romów jest strategią realizowaną wspólnie dla 
wszystkich grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub tej marginalizacji już podlega-
jących. Celem jest tu nastawienie się tych osób nie tylko na przetrwanie, bo to tworzy w isto-
cie sytuację bez wyjścia, lecz istotna poprawa ich losu. Programy oferowane przez państwo 
w tym zakresie powinny zachęcać do stawiania sobie bardziej ambitnych celów, co w efekcie 
przyniesie nie tylko zmiany sytuacji socjalnej Romów, lecz przede wszystkim przyczyni się do 
zmiany ich mentalności.  Takie jest ofi cjalne stanowisko rządu w tym zakresie.

Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji Romów na rynku pracy, wypada przytoczyć kilka 
przykładów z historii. Po 1945 r. położenie Romów na Węgrzech uległo zmianie. Nie mogli 
oni skorzystać z dobrodziejstw reformy rolnej, bo chociaż część Romów pracowała w rolnic-
twie, to jednak była to praca najemna. W efekcie nie mogli więc czerpać korzyści z funkcjo-
nowania powstałego później systemu rolniczych spółdzielni produkcyjnych, który generował 
niemałe zyski. Z drugiej strony zostali oni pozbawieni możliwości pracy w średnich i wielkich 
majątkach ziemskich, które uległy parcelacji.  Duża poprawa w zakresie możliwości zatrud-
nienia nastąpiła w latach rewolucji przemysłowej, to jest począwszy od lat 50. do drugiej po-
łowy lat 80. Istotne zmiany przyniosła poprawa możliwości zatrudnienia również w rolnictwie 
(prace sezonowe). Na początku lat 80. pracowało ponad 50%  romskich kobiet. W drugiej 
połowie lat 80. warunki i możliwości zatrudnienia zaczęły się pogarszać. W 1993 r. wskaźnik 
zarejestrowanych bezrobotnych wśród Romów wynosił bez mała 50% , zaś wśród nie-Romów 
12%.  Przyczyną były braki w wykształceniu oraz to, że wcześniej znaleźli zatrudnienie w ta-
kich gałęziach gospodarki, które w wyniku kryzysu upadły. Wydaje się, że nie bez znaczenia 
była także dyskryminacja, ale jest to czynnik, który trudno precyzyjnie mierzyć.

Istotną rolę w poziomie dochodów rodzin romskich mają środki fi nansowe uzyskane z nie-
legalnego handlu. Romowie handlują szeroką gamą towarów, z przypadkowymi klientami. 
Nie są przywiązani do swoich klientów, ponieważ w większości nie mają zarejestrowanych 
przedsiębiorstw czy działalności gospodarczej.

Obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego na Węgrzech, oczekiwania rynku pracy w zakre-
sie mało kwalifi kowanej siły roboczej są niewielkie. To w znacznym stopniu określa popyt na 
romską siłę roboczą, chociaż jest to teza jedynie orientacyjnie ilustrująca poziom ich zatrud-
nienia, ponieważ bardzo często pracują nielegalnie, o czym już wspomniano. Trzeba jednak 
pamiętać, że w przypadku Romów utrata pracy jest przyczyną bardzo silnej marginalizacji 

10  „Pedagógiai Szamle” („Przegląd Pedagogiczny”) nr 2002/11 Nagy Mária, A cigány tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fi atal pedagógusok munkájában („Problemy pedagogiczne zwią-
zane z uczniami cygańskimi w kształceniu nauczycieli i w praktyce młodych nauczycieli”). 

11  http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=2002-11-oy-Nagy-Cigany
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społecznej i może przyczyniać się do wzrostu bezdomności w ich kręgu. Osoba zatrudniona 
korzysta z kwater lub  hoteli, wynajmowanych przez pracodawców, a po utracie zatrudnienia 
staje się bezdomna, co go marginalizuje w bardzo głębokim znaczeniu i utrudnia jakikolwiek 
awans społeczny, a nawet zawęża normalne funkcjonowanie w społeczeństwie w sensie moż-
liwości regenerowania sił potrzebnych do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

 W tym aspekcie działania rządu mające na celu poprawę sytuacji Romów podejmowane są 
równolegle z działaniami wobec nie-Romów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej 
i materialnej. Decyduje zatem sytuacja majątkowa, jako najpełniejszy społeczny wyznacznik 
wspólnego losu. 

Wybrane elementy demograficzne

Populację Cyganów na Węgrzech szacuje się na ok. 700–800 tys., co stanowi 8%  ludności 
kraju. Rozbieżność szacunków wynika z faktu, że podczas spisów powszechnych przynależ-
ność etniczna rejestrowana jest za zgodą (deklaracją) badanego, nikogo nie można bowiem 
zmuszać do deklarowania przynależności do mniejszości narodowej czy etnicznej. Jeśli cho-
dzi o liczebność Romów i proporcję do reszty ludności, to węgierscy Cyganie są największą 
w Europie mniejszością etniczną. W Budapeszcie, który jest największym skupiskiem Ro-
mów, mieszka ich ok. 80–100 tys. 

Warto też odnotować, że w kręgu węgierskich Romów obserwuje się – w przeciwieństwie 
do okresów dawniejszych – symptomy asymilacji. Znaczna ich część uważa się za Węgrów. 
Z badań socjologicznych wynika też, że ok. 90%  Romów mówi już tylko po węgiersku. Inte-
resującym zjawiskiem jest także to, że na prowincji zamieszkują oni tereny najsłabiej uprze-
mysłowione. Wiąże się to ze zjawiskiem marginalizacji społecznej; ponieważ w zdecydowanej 
większości mają niedostateczne wykształcenie, po pewnym czasie są „wypychani” z rejonów 
rozwiniętych przemysłowo, ponieważ nie znajdują tam zatrudnienia. 

Na prowincji także, głównie w niewielkich miastach i wsiach, obserwuje się bardzo duży 
przyrost naturalny wśród Romów. W niektórych regionach stosunek ludności węgierskiej do 
ludności romskiej wynosi 1:1. W prasie pojawiają się publikacje dające wyraz zaniepokojeniu 
tą sytuacją.12 Ich autorzy dają do zrozumienia, że zagraża to w jakimś sensie węgierskiemu 
dziedzictwu kulturowemu i politycznemu. Pojawiają się nawet obawy, że Cyganie, zyskawszy 
z czasem przewagę liczebną nad Węgrami, mogą stworzyć na terenie Węgier rodzaj autonomii 
lub nawet samodzielne państwo, jak mówi Zsolt Szepessy, burmistrz wsi i gminy Monok.  Po-
glądy te z rzeczywistością mają tymczasem mało wspólnego, stanowią raczej ilustrację stanu 
umysłu niektórych środowisk na Węgrzech, co w jakimś stopniu wiąże się z niechętnym sto-
sunkiem Węgrów do Romów. Można zaryzykować twierdzenie, że im niższy status społeczny 
i edukacyjny „statystycznego Węgra”, tym większa jest jego niechęć do Romów.  Przyrost na-
turalny wśród Węgrów jest bardzo niski. Wszelkie apele demografów zdają się na nic. Wysoki 
przyrost naturalny wśród Romów wynika między innymi z większej ich odporności na biedę 
i trudniejsze warunki życiowe, z poważnych problemów wychowawczych młodzieży, z któ-
rymi rodzice nie zawsze sobie radzą, co prowadzi do większej niż w innych społecznościach 
swobody obyczajowej. Istotne znaczenie ma także wcześniejsza inicjacja małżeńska u Ro-
mów, co znacznie wydłuża okres, w którym romskie kobiety mogą rodzić. Nie bez znaczenia 
jest także to, że wysokość zasiłku wypłacanego romskim rodzinom zależy od liczby dzieci. 

12  Kimondom a teljes igazságot – Interju Szepessy Zsolttal („Powiem całą prawdę – rozmowa z Zsoltem Szepes-
sym”), (barikad.hu), http://inditlak.com/irasok/hazam-hazam-te-mindenem/287-add-tovabb-minden-...
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Przestępczość

„Przestępczość romska” obserwowana w środowisku Cyganów na Węgrzech jest dzisiaj nie tylko 
kategorią kryminalistyczną lecz także polityczną. W istocie chodzi tu o odróżnienie przestępstw po-
pełnianych w ogóle od przestępstw popełnianych przez Romów. W rzeczywistości politycznej syste-
mu kadarowskiego ta zbitka pojęciowa używana była właściwie bez ograniczeń, głównie w tekstach 
kryminalistycznych oraz w raportach policyjnych. Niedługo po 2000 r. przestępczość cygańska była 
zagadnieniem często dyskutowanym i postrzeganym jako element krytyki stanu spraw publicznych 
na Węgrzech w owym czasie.  Obecnie obserwuje się wyraźną tendencję do unikania pojęcia „prze-
stępczość romska”. W niektórych liberalnych kręgach sądzi się, że przestępczość cygańska jako 
pojęcie ma zbyt dyskryminujące konotacje, sugeruje ono, że przestępstw dopuszczają się wszyscy 
Romowie, a nie tylko niektórzy. Sprawa jest przedmiotem powracających dyskusji. Ugrupowania 
narodowe na przykład uważają, że przestępczość cygańska jest kategorią istniejącą i podkreślają, 
że środowiska romskie chcą wydalić ze swoich kręgów przestępców. Według badań wykonanych 
w 2008 r. 91%  Węgrów uważa, że przestępczość cygańska istnieje. 13

Jeśli chodzi o wskaźniki przestępczości romskiej, to są one dostępne praktycznie tylko na Wę-
grzech, w innych krajach europejskich brak kompleksowych badań w tym zakresie, wykonywano 
jedynie badania wycinkowe we Francji i w Finlandii. Na Węgrzech problem ten badano w latach 
1974–1989,14 sporządzano wówczas zestawienia na temat przestępczości z uwzględnieniem przy-
należności przestępców do mniejszości narodowych, przede wszystkim romskiej.

W 1986 r. opublikowano na ten temat na Węgrzech wyniki badań, które trwały blisko 10 lat. 
Od tamtej pory nie badano tego zagadnienia w sposób kompleksowy, ponieważ w 1992 r. we-
szła w życie ustawa o ochronie danych osobowych, która zgodnie z europejskimi regulacjami 
prawnymi, przynależność do grup narodowych i etnicznych uznała za szczególnie chronione 
dane osobowe.

Przytoczone poniżej dane, chociaż dość dawne, to jednak ilustrują pewne zjawiska i uka-
zują skalę problemu. W latach 1975–1979 liczba  niebędących Romami osób, które popełniły 
przestępstwo wynosiła 69,7 przypadających na 10 tys. mieszkańców, zaś 133,3  wynosiła licz-
ba popełniających przestępstwo wywodzących się spośród Cyganów. W przypadku młodo-
cianych przestępców wskaźniki te wyniosły analogicznie 118,3 i 342,7. W latach 1975–1986 
liczba osób, którym przedstawiono zarzuty prokuratorskie wśród nie-Romów wzrosła o 20%, 
gdy tymczasem wśród Romów o 70%. 

Przyczyny wysokich wskaźników przestępczości są powszechnie znane, ofi cjalnie jest to 
ubóstwo wynikające z uchylania się od pracy. Tu pojawia się też problem natury interpretacyj-
nej – czy jest to rzeczywiste uchylanie się od pracy czy też jej brak. Liczba osób należących do 
tej kategorii znacznie wzrosła na początku lat dziewięćdziesiątych, ale w większości przypad-
ków przyczyną jest niski poziom wykształcenia, złe warunki socjalne, brak stałej pracy oraz 
w efekcie, bezrobocie. 

Chociaż nie ma międzynarodowych danych porównawczych na ten temat, na Węgrzech do 
jednej z form przestępczości Romów należy nielegalna lichwa. W niektórych regionach kraju 
lichwą zajmują się wyłącznie Cyganie.

Eksperci są zgodni co do tego, że przestępczość cygańska na Węgrzech jest związana ze 
specyfi ką społeczną tej grupy, na którą składają się niewystarczający poziom wykształcenia, 
złe warunki mieszkaniowe, poziom dochodów i wielkość rodziny. Istnieją badania,15 które 

13  Cigánybűnözés, („Przestępczość romska”)
 http://hu.metapedia.org/wiki/Cig%A1nyb%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s
14  Op. cit.
15  Op. cit.
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dowodzą, że przestępczość cygańska jest tylko po części konsekwencją działania subkulturo-
wych grup przestępczych. W 30%  badanej populacji romskiej przestępstwa popełniają osoby, 
których przodkowie od wielu pokoleń byli przestępcami. 

Cygańska elita intelektualna

W warunkach węgierskich udział pewnej wąskiej grupy Romów w życiu kulturalnym i lite-
rackim jest zjawiskiem szczególnie godnym odnotowania. Wszystko wskazuje na to, że skala 
tego udziału jest znacząca, nawet jeśli tylko niewielu romskich twórców zyskuje uznanie za-
granicznych wydawców, tak jak to było na przykład w przypadku Polski. Wyjście niektórych 
romskich pisarzy „ponad przeciętność” jest zjawiskiem budzącym otuchę i nadzieję, że Romo-
wie nie pozostaną grupą mało zainteresowaną kulturą i literaturą. Zjawisko to można zresztą 
uznać za interesujące nawet w skali europejskiej. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w liczebności społeczności romskiej na 
Węgrzech, w bogatym świecie wierzeń i mitów cygańskich, które niewątpliwie kształtowa-
ły wyobraźnię takich twórców, jak Menyhért Lakatos – powieść „Krajobraz widziany przez 
dym”16, czy powieść „Boga nie ma w domu” poety i prozaika Béli Osztojkána, którzy byli 
tłumaczeni m.in. na język polski i francuski. Ich dorobek świadczy o wrażliwości na cygański 
etos, na los ich współbraci, co znajdowało wyraz w ich ożywionym zaangażowaniu w sprawy 
społeczne, a przede wszystkim samorządowe (samorządu cygańskiego) i organizacji społecz-
nych grupujących Romów i działających w ich interesie. 

Niektórzy historycy literatury rozważają kilka aspektów przy rozpatrywaniu znaczenia 
romskiej literatury węgierskojęzycznej. Pierwszy aspekt to aspekt socjologiczny – utwory pió-
ra romskich autorów dają dość dokładny opis socjologiczny społeczności romskiej. Na uwagę 
zasługuje tu dorobek wspomnianego już Menyhérta Lakatosa.

Drugi aspekt to ukazanie pewnej romskiej tradycji, mentalności – tutaj podstawą jest cygań-
ski folklor i mitologia. W tym aspekcie literatura cygańska wyróżnia się najbardziej spośród 
innych tradycji literackich i to nadaje jej szczególny charakter.

Trzeci aspekt to przekaz, zawarty w literaturze romskiej, adresowany do odbiorcy węgier-
skiego. Istotą tego przekazu jest formułowanie i dbanie o dążenia społeczności romskiej do 
równouprawnienia i poszanowania własnej tradycji.

Czwarty aspekt to wyrażanie cygańskiego poczucia tożsamości, ochrona owej tożsamości, 
ponieważ w literaturze tożsamość ta jest obecna najpełniej.

I wreszcie piąty, chyba najważniejszy, to aspekt literacki w tym znaczeniu, że literatura 
romska wzbogaca wszystkie te wartości, które niesie ze sobą literatura węgierska jako całość. 
Oceniając z estetycznego punktu widzenia ich twórczość, autorzy romscy tworzą dzieła, które 
biorąc pod uwagę ich wartość, w niczym nie ustępują wartości estetycznej utworów pisanych 
przez twórców węgierskich. 

Mamy tu do czynienia ze swoistą dwoistością: „z jednej strony literatura romska wzbogaca 
spuściznę literatury węgierskiej, bo jest jej integralną częścią poprzez używany język, z dru-
giej zaś stanowi wartość samą w sobie, ponieważ jest zapisem cygańskiej mitologii, cygańskiej 
przeszłości, mentalności i tradycji.” 17

16   Szczepan Woronowicz,  „Nie ma wozów kolorowych” – Menyhért Lakatos „Krajobraz widziany przez dym”, 
tłum. Andrzej Sieroszewski, Warszawa, 1979 PIW,  Nowe Książki, nr 3,  1980, s. 20–21 (recenzja).

17   Béla Pomogáts, A magyar nyelvű cigány iradolom karaktere, (Charakter węgierskojęzycznej literatury cygańskiej)
http://www.kethanodrom.hu/index.php?view=article&catid=79%3Aregi-lapszamok&id=895%3Aa-magyar-n

yelv-cigany-irodalom-karaktere &tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Ite-
mid=100
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W ciągu minionych 30 lat w życiu Romów na Węgrzech zaszło więcej zmian, niż przez 
ostatnich kilkaset. Doszło nie tylko do ponownego odkrycia tradycyjnej romskiej kultury lecz 
także rozwinęły się liczne dziedziny sztuki, poprzez które Romowie łączą się z kulturą euro-
pejską. Zadanie to wzięła na siebie nowa romska inteligencja, przede wszystkim zaś artyści. 
Sprawdziła się w tym przypadku zasada, wedle której każda narodowość, każda mniejszość 
pozbawiona inteligencji traci na znaczeniu i ulega marginalizacji. Musi powstać, nawet nie-
wielkie, jak w tym przypadku, środowisko inteligenckie, które zajmie się opisem dziejów da-
nej mniejszości, spisze pieśni, przedstawi jej życie w malarstwie, zajmie się jej mitami i legen-
dami, które najtrwalej kształtują zbiorową świadomość.  I dzieje się tak nawet wówczas, kiedy 
większość społeczności posługuje się wyłącznie językiem węgierskim. W ten sposób przekaz 
artystyczny adresowany jest nie tylko do Romów. 

Kierunek zmian, chociaż trudno go określić w sposób zupełnie jednoznaczny, jest wyraźnie 
widoczny. Od kontestacji swojej odrębności kulturowej i etnicznej, od licznych tradycyjnych 
zakazów zbliżania się do ludności miejscowej, ku porzuceniu języka cygańskiego i chęci wto-
pienia się w społeczeństwo, łącznie z częściowym odrzuceniem czy negacją własnej romskiej 
tradycji.

Sygnalizowane tutaj zjawiska świadczą o tym, że stosunki pomiędzy Cyganami a Węgrami, 
zresztą nie tylko na Węgrzech, lecz także w Siedmiogrodzie nie są czymś statycznym, zmienia-
ją się równolegle ze zmianami gospodarczymi, socjologicznymi i mentalnymi zarówno wśród 
przedstawicieli jednej, jak i drugiej strony. Na sposób myślenia wpływa bardzo wiele czyn-
ników. Efektem tych zmian jest z jednej strony pojawienie się wspomnianych obaw natury 
demografi cznej, że populacja cygańska będzie liczniejsza od węgierskiej, co jest zagrożeniem, 
a z drugiej, romskiej strony zaś, trwanie znacznej części młodzieży cygańskiej w przekonaniu, 
że szkoła podstawowa da jej wystarczający poziom wiedzy, że dalsze kształcenie nie jest ko-
nieczne. Są to refl eksje może specjalnie nieco skrajnie przedstawione, bo nie jest prawdą, że 
cała młodzież cygańska poprzestaje na szkole podstawowej, podobnie jak nie jest prawdą, że 
wspomniane obawy demografi czne są powszechne i obecne we wszystkich środkach masowe-
go przekazu.

Jest wiele publikacji,18 których autorzy zwracają uwagę na coraz większą wrażliwość spo-
łeczeństwa węgierskiego na problemy Romów, w dyskusjach zanika etnocentryczna argumen-
tacja, pojawiają się wyrazy współczucia i sympatii.  W szerokich kręgach społeczeństwa oraz 
w węgierskim systemie instytucjonalnym pojawiła się potrzeba samokrytycznego spojrzenia 
na społeczne relacje Węgrów i Romów, której towarzyszą nawet głosy samooskarżenia. Tego 
natomiast raczej nie można powiedzieć o instytucjach i organizacjach (oraz ich kadrze kierow-
niczej) reprezentujących środowiska romskie. Występują oni z ostrą krytyką całego społeczeń-
stwa, sami sięgając przy tym po argumenty etnocentryczne. Jest to w istocie nawiązanie do 
tezy, którą przedstawiłem na samym początku opracowania, choć może w nieco łagodniejszej 
formie, mówiącej o tym, że społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane do radzenia sobie 
z tym problemem.

Jednym ze spektakularnych działań niektórych stołecznych romskich samorządów było 
wydawanie Cyganom udającym się na emigrację zaświadczeń, mówiących o tym, że na Wę-
grzech poddawani są rasistowskim prześladowaniom. Nie przysłużyli się w ten sposób zainte-
resowanym, którzy w efekcie zostali deportowani na Węgry. Nie pozostało to też bez wpływu 
na międzynarodową pozycję Węgier.

18  András Ferenc, Liberalizmu és cigányság („Liberalizm i Cyganie”), tygodnik literacki „Élet és Irodalom”, 
Cigánykérdés Magyarországon, („Kwestia cygańska na Węgrzech”) Keresztény Értelemiseégiek Szövetsége, (Sto-
warzyszenie Inteligencji Katolickiej). 

http://www.keesz.hu/node/2150
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Budapeszt, w przeciwieństwie do Słowacji i Czech, gdzie budowano getta dla Romów 
i forsowano ich wysiedlenie z kraju, w przeciwieństwie do Rumunii, gdzie na tle problemów 
z Romami, dochodziło do licznych naruszeń praw człowieka, może się poszczycić tym, że 
przeznaczając na integrację znaczne środki, podjął niejedną próbę poprawienia sytuacji Cyga-
nów. Nie oznacza to jednak, patrząc na ten problem realnie, że w przyszłości ich los, społeczna 
sytuacja, ulegną jakiejś spektakularnej poprawie. Problem bowiem polega na tym, że walka 
z uprzedzeniami wobec Romów jest w istocie walką tylko z objawami pewnej  patologii. Jej 
przyczyna zaniknie dopiero wtedy, kiedy zakończy się proces rzeczywistej społecznej eman-
cypacji Romów i ugruntuje się ich pozycja na rynku pracy.19

Problemy występujące między „mniejszością” a „większością” – w sensie społecznym – 
zwykle oparte są na różnicach „kodów kulturowych”, którymi one się posługują. Rzeczywi-
stość społeczna dowodzi, że nie są ważne różnice majątkowe, nawet różnice rangi zajmowa-
nych miejsc w hierarchii społecznej, ponieważ one mogą ulegać zmianom. Natomiast to, co 
zawarte jest w owym kodzie kulturowym okazuje się czynnikiem niezwykle trwałym, określa-
jącym sposób myślenia i postrzegania świata. 

19   „Cigányok Magyarországon tegnap és ma” (Cyganie na Węgrzech wczoraj i dziś).
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/2008/Ciganyok_es_idegenek/pages/005_

ciganyok_magyarorszagon.htm




