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BALOGH IMRE 

Amit még eddig nem írtam le  

2017. július 6-án délelőtt a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kihe-

lyezett testületi ülése volt Siófokon. Délután végeztünk, nehéz napon voltunk túl. Az ülés 

alatt professzor dr. Koltai Dénes, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Karának nyugdíjazott dékánja – megjegyzem, Somogy megye tisztelet-

beli cigány vajdája, a Somogy Cigányságáért kitüntetettje is –, hívott telefonon. Visszahív-

tam. Elmondta, örömmel venné, ha az egyetem jubileumi ünnepségei kapcsán leírnám em-

lékeimet az Intézetben, illetve a Karon töltött éveimről. Miután a telefont leraktuk, sok 

minden kavargott bennem: felnőttképzés, projektek, együttműködés, roma-cigány kérdés 

– de legfőképpen a barátság. 

Amik visszafordíthatatlan tények: 2006 júliusában – 42 évesen – szereztem diplomát a 

Kar művelődésszervezői szakán. A csoportban kettő és felen voltunk cigány-roma szárma-

zásúak. Tanulmányaink során teljesen természetesnek vettük, hogy csoporttársaimmal – 

Nagy József Györggyel és Tarnai Tündével – egymás katalizátoraivá váltunk, és ebben 

tanulótársaink is a segítségünkre voltak. 

Öt gyermeket neveltem-nevelek – természetesen a jó sorsom által adott feleségemmel 

közösen. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert érintettségem és személyes példám 

révén a megélt és átélt változások nem csak engem töltöttek fel energiákkal, hanem köz-

vetlen családomat, baráti körömet és a kollégáimat is . Bár ezt akkor közvetlenül nem ta-

pasztaltam, ezért meglepett, hogy legnagyobb lányom, Barbara, egy későbbi beszélgetés 

során megjegyezte: felsőfokú tanulmányai (német-ének szakos tanító) során én voltam a 

példaképe, és én adtam erőt tanulmányai befejezéséhez. Jól esett hallani. Megemlítem, 

hogy Imre, Viktória, Katalin és András gyermekeim jövőképében is szerepel a diploma 

megszerzése, ezért szerencsés embernek érzem magam. 

A tanulás kontextusában egy barátságról is kell írnom, amely Koltai Dénes professzor-

hoz – második mentoromhoz (soha nem mondtam még neki) –, köt. Biztos vagyok abban, 

hogy nélküle nem tartanék itt. (S az Isten a megmondhatója, hogy mi lett volna akkor.) 

Dénessel és a Karral – illetve jogelőd Intézetével – több mint 20 éves az ismeretségünk. 

A 90-es évek elején Kompák György, Szegedi Tibor – ők már sajnos nem élnek –, Berényi 

László és jómagam abban kértük az Intézet és Dénes segítségét, hogy felkészítő képzések-

kel segítsék a már megválasztott, vagy leendő cigány-roma képviselők hatékony önkor-

mányzati és a helyi, kisebbségi önkormányzati szerepvállalását. Akkor ez az új feladat szá-

munkra rendkívüli kihívás volt: nagy adag önbizalmon s az elhivatottságon kívül nagyon 

szerény tudással rendelkeztünk. (Ez a megállapítás – most, ennyi év távlatából és tapasz-

talatával – még inkább tűnik igaznak.) 

Professzor úr elejétől fogva s folyamatosan kapacitált bennünket és mi is Őt. Ennek 

eredményeként olyan közös képzési programok indultak, mint például a  roma közösségfej-

lesztők, a képzési és foglalkoztatási mentorok felkészítése, vagy az ifjúságsegítők képzése. 

A segítő szakmákra felkészítést a professzor úr a maga részéről teljes természetességgel 

támogatta. Ritkán hallottam tőle – és a kar többi tanárától – a „pozitív diszkrimináció” szó-

kapcsolatot. Ugyanakkor folyamatosan éreztem-éreztük a törődést, az óvást, a partnerséget. 

Tanulmányaim során megtapasztalhattam a kellő szigort is. Volt, hogy sokat „megizzad-

tam”. Most, így visszatekintve: az úgy volt rendjén. S tudom, hogy a tanáraink is tudták: 
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„a személyes varázsunk talán megér egy elégséges érdemjegyet”. Ha nem, hát akkor utó-

vizsga. 

Az akkor végzett csoporttársaink jelentős részével a mai napig tartjuk a kapcsolatot. 

Nyugodt szívvel írhatom, hogy mind a személyes, mind a közösségi fejlődésünk egyér-

telmű és visszafordíthatatlan. 

Hogy mit hoz a jövő? Mint mindenkinek, nekem is vannak még középtávú terveim.  De 

az a tudás, amit a tanulmányaim során – Koltai professzor úr mentori szerepének és barát-

ságának is köszönhetően –, megkaptam és megszereztem, iránytűként vezérli további éle-

temet. 

 


