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6.
Ez a tanév a tiszavasvári Szögi Lajos tanár úré volt.
Annál inkább, minél kevésbé hajlandó ezt a ma-
gyar nyilvánosság észrevenni, belátni.

Azt hiszem, végzetes értelmet kap az, hogy a 
megnyomorított magyar társadalom kitörésének 
első áldozata egy tanárember. Valaki, aki otthon 
volt, a lányáért ment át a szomszéd faluba, Olasz-
liszkára, ahová félelem nélkül elengedhette, ahol 
közmegbecsülésnek örvendő tanárnak gondolhat-
ta magát. Valaki, aki otthont keresett mindannyi-
unknak, hiszen az a tanári mozgalom, amelynek 
vezetője volt, egy élhetőbb Magyarországért szö-
vetkezett.

És alighanem ez volt az, ez a jóravalóság, amiért 
azt a pillanatot elmulasztotta, amikor még elmene-
külhetett volna a felhevült, magát heccelő, megté-
bolyodott tömeg elől. Alighanem ez volt az, amiért 
nem találta a megfelelő szavakat, amivel talán nem 
ingerelte volna végsőkig az emberi lényükből ki-
fordult lincselőket.

Szögi Lajos tanár úrnak meg kellett halnia ah-
hoz, hogy belássuk, komolyan vegyük, a cigányok 
kirekesztettsége kezdettől forrása a cigányok ide-
gengyűlöletének. Nyilvánvaló, hogy a cigányok egy 
gyilkos szándékúnak tekintett gádzsót, paraszt férfi t 
vertek agyon. Az esetből, ha az autóból egy cigány 
férfi  lép ki, még talán lökdösődés sem lett volna.

A falusi magyar lenézte a cigányt, de a falusi ci-
gány is lenézte a magyart. Egyik sem bírta a másik 
életformáját igazán becsülni, elfogadni. Nem tehet-
te, hiszen akkor a sajátját kellett volna megvetnie, 
elvetnie. Mindazonáltal ez a kölcsönös lenézés 
voltaképpen lehetett majdnem barátsággal színe-
zett, átszőtt, és az is volt, hiszen nem, vagy csak 
ritkán akadtak egymás útjába. Az a kár, ami érte 
a parasztot a cigány révén, másfelől általában be-
jött a cigánnyal való együttműködésből. Az a meg-
különböztetés, ami sújtotta a cigányt, kifi zetődött 
az életlehetőségek viszonylagos biztonsága és sza-
badsága révén.

Mitől változott meg minden?
A parasztságot, a magával (úgy ahogy) bíró vi-

déki társadalmat erőszakkal felszámolták. A pa-

rasztok tömege elmenekült a faluból, városlakóvá 
lett. A földművelők bérmunkásokká, alkalmazot-
takká váltak, paraszti életformájukból, az önki-
zsákmányolása szabadságából csak töredékek ma-
radtak meg.

A cigányság eleinte érintetlen maradt, noha a 
parasztság nyomorgatása közvetve súlyosan ron-
totta a cigányok életlehetőségeit is. Aztán megin-
dult a cigányság erőszakos felemelése, civilizálása, 
bérmunkássá változatása. Csakhogy a cigányság 
jóval kisebb mértékben tudott csak városi egzisz-
tenciát teremteni, mint a többi falusi, miközben 
a falvakban a fogyatkozó magyar lakosság miatt 
egyre több hely akadt. Megkezdődött tehát a tö-
meges beköltözés, ami a maradni akaró magyar 
lakosságot is városba költözésre ösztökélte. Mind-
eközben a cigányság körében hallatlan népesség-
robbanás zajlott, épp a legelesettebbek és a legki-
szolgáltatottabbak körében.

A vidéki magyar társadalmat a rendszerváltás 
széttöredezve és megfogyatkozva érte, a falusi ci-
gányságot pedig felduzzadt tömegben, többnyire 
saját, folytatható életforma nélkül, se falusivá nem 
vált, se városivá. Néhány év alatt a többség mun-
kanélküli lett.

Az évtizedekig főként városi, de nem jelentékte-
len arányban mezőgazdasági jövedelemből élő ci-
gányság egyszerre magára maradt, munkahelyeik, 
az ipari és a mezőgazdasági nagyüzemek meg-
szűntek, és se múlt, se jelen, se jövő. Segélyezettek-
ké váltak, majd a segélyek kiszolgáltatottjaivá, és 
éppen abban volt a családi jövedelmek növelésé-
nek egyetlen lehetősége, amivel a család visszafor-
díthatatlanul tartósíthatta reménytelen helyzetét, 
a gyermekszaporulatban.

A cigányság sorsáért nem volt felelős senki, 
viszont mégis mindannyian mulasztottunk, el-
mulasztottuk a kötelező segítségnyújtást, melyért, 
tizenhat év múlva, mert nem mulasztotta el, mert 
most már a segítségnyújtás is provokáció, Szögi 
Lajosnak meg kellett halnia. A rendszerváltáskor 
haladéktalan társadalmi, politikai beavatkozásra 
lett volna szükség. Ezt a beavatkozást az első kor-
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mányzat elmulasztotta, aztán az összes többi is. 
Még a legelsőnek volt a legtöbb mentsége, hiszen 
egy majdnem összeomlott gazdaság és egy majd-
nem összeomlott társadalom lehetetlen feladatai 
közt kellett volna külön programot elindítania. 
Nem volt ereje rá. Annál is kevésbé, mert politikai 
ellenfelei a kormányzás összes nehézségét, melyek 
jó része elháríthatatlan volt, a kormány lejáratására 
használták fel. (Mégis, mindenképpen többet kel-
lett volna tennie, mint amennyire az erejéből telt.) 
A riadtságából eszmélő, évtizedekig gyávaságra és 
engedelmességre idomított szavazó lelkesen asz-
szisztált a kormány mozgásterének korlátozásá-
hoz, a háttérben pedig zajlott a legszegényebbek 
sorsát végképp megpecsételő privatizáció.

Az elesettek hajdani védelmezői a Strassbourg-
ba csalt romák menekülésének igazolásával, a ma-
gyarok cigányellenességének igazolásával európai 
szégyenpadra ültették a magyar kormányt, a ma-
gyar társadalmat. Mindent félreértve és mindenkit 
félrevezetve.

Közben cigány generációk nevelődtek fel való-
di segítség, valódi perspektíva nélkül, az egymás 
mellett élő cigány és magyar lakosság megtanult 
egymástól félni, megtanult a másikra ellenségként 
gondolni, általános lett a magyar közbeszédben, 
hogy a cigányok maguknak köszönhetik a sorsu-
kat, a cigányok pedig azt vallották, hogy minden-
ről a magyarok tehetnek. (A fővárosi cigány önkor-
mányzat vezetője például népirtásról beszél évek 
óta. Mintha hivatali kötelességeként tenné.)

Miközben a vidéki lakosság, akár cigány, akár 
magyar, ha különböző mértékben is, de egyként 
kiszolgáltatott, könnyen kerülhet, könnyen fordul-
hat egymással szembe.

Miközben a cigány lakosság nagy hányada túl-
ságosan könnyen feladta a megélhetésért vívott 
harcot, egyre kevésbé vállal felelősséget saját ma-
gáért, egyre dühösebb, egyre ingerlékenyebb.

És akkor jött az indulatok elszabadulása, a bosz-
szú a gyermekért.

És nem is a gyermekért. Mindenért. Pontosab-
ban: semmiért. Nyilvánvaló, hogy ha a gyermeket 
súlyos sérülés éri, a támadók vele foglalkoztak vol-
na. Minden lincselőnek tudnia kellett, hogy a kis-
lánynak nincs komolyabb baja. Mivel elgázolása 
szinte csak szimbolikus volt, nem kellett vele tö-
rődni, szabadon áradhatott a bosszú, a gyűlölet.

Ezen a képen Szögi Lajos barna bocskaiban látható. Ta-

láltam fekete bocskais képét is. Az az elhessegethetetlen 

rossz érzésem van, hogy a legszörnyűbb jogtalanságot 

elszenvedett magyar tanár emiatt az ünneplő miatt nem 

kaphatta meg a jogsérelmekre érzékeny magyar társada-

lomtól a méltó kegyeletet sem.

 Ha cigány lett volna, ha cigányságáért kellett volna 

meghalnia, az logikus lett volna a mai közélet észjárása 

szerint – ez a logika leckézteti az embert úton-útfélen egy 

ideje –, könnyebb lett volna őt megsiratni.

7.
Ragályi Elemér Pusoma Dénesről készített fi lmjét vetí-
tette a tévé. Egy fi atal cigány férfi ről, aki gyilkos-
ság gyanújába keveredik, saját írásos beismerése 
nyomán elítélik, majd két év múlva megtalálják a 
gyilkosság valódi elkövetőjét. Pusoma szabadlábra 
kerül, de nem tud visszailleszkedni a falujába, ön-
gyilkos lesz.

Ez a történet a cigányok negatív bűnügyi keze-
lésének egyik reprezentatív esete lesz, így szolgált 
a fi lm alapjául, és a fi lm így erősíti tovább a törté-
net kiemelt kezelését.

Ám nem a megértés felé. Ragályi nem doku-
mentálni, rekonstruálni akarja a történetet, hanem 
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megjeleníteni, esztétizálni. Műalkotással próbált 
emléket állítani az elfogult, előítéletes igazságszol-
gáltatás örvényébe került cigány embernek.

Csak hát valójában nem tudjuk meg, hogy mű-
ködik ez az igazságszolgáltatás, mi a baja. A fi lm 
annyira élettelen, hogy nem közelít a tragédia ér-
telmezéséhez, hanem távolít tőle. Tudjuk, hogy 
megtörtént, mégis, mintha csak kitalálták volna. 
A fi lm egy színes függönyt vont a valódi történet 
elé. A felelősségtudat és a morális megrendülés 
nem pótolja a valóságismeretet.

Így hát továbbra sem értjük, mi történt Pusoma 
Dénessel és miért?

Olasz cigány fi lm a tévében. Egy kikészült, stressz 
sújtotta, aranyszívű biztonsági őr és egy kérege-
tésre, bolti lopásra betanított cigánylány szerelme.

A fi lm az állami romantikus családi fi lmek cso-
portjába sorolható, egy kicsit érintve a roma fi lmek 
európai konjunktúrája által, de nem igazán, nincse-
nek se táncos, se énekes, se cifra nyomor betétek. In-
kább az értékösszevetésekre koncentrál, hogy meg-
mutassa, a bűnöző világnak látszó cigány életmód 
mélyén valójában milyen nemes értékek rejtőznek, 
melyek voltaképp még különbek is (a hősnő eseté-
ben szó szerint értendően) az orrvérzésig hajszolt 
társadalom teljes értékrelativizmusával szemben.

Már ez a beállítás is probléma, hiszen nem tel-
jesen világos, miféle lélekpezsdítő világ lehet az, 
ahol a boltok kifosztására, a járókelők folytonos 
zaklatására szerveződött a klán, azért ez is járhat 
némi stresszel, amit aligha old, hogy a klán tagjai 
a többségi társadalomtól teljes elkülönülésben, lé-
nyegében egymáshoz láncolva élnek. Egy szabad 
beszélgetésnek is kockázata van. A fi lm mondja 
ezt, nem én okoskodom, meghatóan értekezik a női 
tisztaság nemességéről a hősnő, miközben össze-
verték egy tiltottnak minősülő társalgásért, majd 
üldözik is, miután elszökött az olasz férfi val, akit 
agyon is vernének, ha elkapnák, szóval mellesleg, 
hogy egymást választhassa a cigány nő és az olasz 
férfi , el kellett tűnniük, illegalitásba kellett vonul-
niuk. A fi lm tehát, bármennyi hiteles eleme van is, 
csupa ideológia. Minél jobban hangsúlyozza, hogy 
a cigány tradíció mennyire az élet tiszteletéről szól, 
annál kevésbé hiszünk neki. És ott van ugyan el-
lenpontként az olasz társadalom előítéletessége, de 
hát ki róná meg, hogy mindenki védekezik, ahogy 
tud, még ha főhősünk időközben bolti tolvajból 
szállodai élmunkássá küzdi is fel magát.

Látjuk, mennyire mesebeli a cigányok szabad-
ságszeretete, családszeretete, gyermekszeretete, 
halott-tisztelete, ellenben mégis csak az a helyes, 

sugallja a fi lm, magának is ellentmondva, ha meg-
tanul a varrodába dolgozni, és olasz nőnek öltözik. 
Az átalakulás könnyen megy, mert gyönyörű fő-
szereplője van a fi lmnek, Bakó Máriának hívják, 
nevén még kint az ékezet.

A fi lm, noha egyszerre akar kritikusa lenni a 
modern életnek, méltatója egy megbélyegzett nép 
szép tradícióinak, valójában azt bizonyítja, hogy ez 
két külön világ, csak alkalmi átjárás lehetséges, ha 
egyáltalán, a fi lm is szkeptikus, hiszen a lány el-
indul vissza a lakókocsikhoz, s csak azért van re-
mény, hogy mégis csak rendes olasz háziasszony 
lesz, mert a tábor közben elköltözött. (Hogy a mo-
bil telefon világában miként juthat egy ilyen jele-
netnek sorsdöntő szerep, az maga is utolsó döfés 
a fi lm hitelességén. Bár a vademberes étkezési je-
lenetnél feladtam már minden várakozásomat. 
A lány úgy evett az étteremben, mint egy kiéhezte-
tett Maugli.) Szóval a cigány lány, akit meg kellett 
volna szeretnünk a fi lmben, és Bakó Máriát meg is 
szerettük, jól játszott, arról hozott hírt, hogy fájó 
szívvel talán, de csak jobb volna, ha a cigányok 
legközelebb egy másik planétán vernének tábort, 
vagy legalábbis a szomszéd városban.

Ezt a fi lmet egy magyar fi lmszemlén Horváth 
Aladárék bojkottálták volna, és nem nagyon tud-
nám megvédeni, noha jó szándékkal készült. Ám 
az előítéletek elleni harcában minden előítéletet 
bevetett.

A fi lm egyik nagyjelenete szerint, az olasz férfi  
bíróság előtti hamis tanúzással menti meg a lányt 
a börtöntől. Ahol nem bírta volna ki, mondja böl-
csen a bírónő, nekik a börtön, a négy fal maga a 
halál. Jelentem, kedves olasz bírónő, a börtönre én 
sem vagyok szocializálva. Másfelől pedig, vannak 
magyar cigányok, Csalog Zsolt és Diósi Ágnes szo-
ciográfi ái szerint, akik a börtönben is jól feltalálják 
magukat. Nem kell jobban félteni őket magunknál.

Kállai Ernőnek, mint cigány származású kisebbségi om-
budsmannak, két hét alatt sikerült minden várako-
zást lehűtenie. Holott voltaképpen még megszólal-
nia sem lett volna szabad, hiszen honnan is lenne 
új szerepköréhez illően felkészült, okos és körül-
tekintő, ő viszont azt választotta, hogy a lehető leg-
többet szerepel. És minden kérdésre válaszol, akár 
tudja a választ, akár nem.

Legutóbb a hevesi roma tömegverekedés és 
csoportháború ügyében vállalta a jelenség értelme-
zését a Hír Tévében. A Kontrasztok riportere arról 
faggatta, hogy vannak-e ennek a történetnek etni-
kumhoz köthető elemei. Kállai pedig, mintha csak 
félelmében, hogy kikerülje a rasszizmus csapdáját, 
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olyan értelmezési keretet választott, és ragaszko-
dott hozzá csökönyösen, melynek értelmező ereje 
ma erősen kétséges. Minden újabb és újabb kérdés-
re azt válaszolta ugyanis, hogy „az állam magára 
hagyta a cigányságot”.

Csakhogy ha a hevesi roma verekedés és az ál-
lami gondoskodás megszűnése között közvetlen 
összefüggés van, ezt csak erősen paternalista fogal-
mak segítségével értelmezhetjük, hogy tudniillik a 
cigányság afféle gyermek, mely állami gondosko-
dásra szorul, s mivel ez elmaradt, nevelőtlenül ne-
velődött, így hát ebből fakadt a belső viszály.

Természetesen ezt az értelmezést Kállai alig-
ha vállalná, nála a cserbenhagyás afféle magában 
álló és magyarázattal, értelmezéssel nem bolygat-
ható bűnként áll elő, mely minden cigány-cigány, 
cigány-magyar konfl iktusra megfelelő válasz lesz, 
hisz bizonyításra aligha szorul, a cigányság bajban 
van, ez látható, maga nem lehet az oka, hiszen a 
kisebbség soha nem felelhet önmagáért, a többség 
visel minden felelősséget. Tehát a konfl iktusokban, 
melyekkel majd szembesül, mindig könnyen meg-
találhatja a felmentő felelősségáthárítást. Nem lesz 
cigány által elkövetett bűn, melyet ne lehetne majd 
a többség számlájára írni. Eleve nem lehet semmi-
féle vétségnek köze ahhoz, hogy az elkövető egy 
életformában és kultúrában is erősen elkülönült ki-
sebbség tagja.

Én magyarként, nem cigányként amúgy valóban 
kétségbeejtőnek tartottam, és tartom mindmáig, 
hogy a rendszerváltás utáni új állam nem tett meg 
mindent, erőn felül, mert ereje nem volt voltaképp 
semmire, a cigányság tömeges munkanélküliségé-
nek megoldására. Ezt valahogy úgy kellett volna 
kezelnie, mint az új alkotmány nélkülözhetetlen 
tartozékát. Hogy semmiképpen nem megengedhe-
tő egy többszázezres népcsoport teljes útvesztése. 
Egy több évtizedes kényszerpálya és egy tisztázat-
lan civilizációs, közösségi történet mai zárásaként.

Másfelől azonban egy ombudsmannak épp az 
a dolga, hogy az efféle, magukban mindig jogos 
hárításokat nem fogadja el. Se magyar iskolaigaz-
gatótól, se roma verekedőtől. A cigányság magára 
hagyása nem menti fel a hevesi verekedőket. Az 
állam ugyanis nemcsak a cigányságot hagyta cser-
ben, hanem mindannyiunkat. A kötelező és teljes 
állami felelősségvállalás ugyanis megszűnt. Így 
akartuk. Nem volt más választásunk. Hogy ma-
gunkért felelünk, ez volna éppen mindenféle vere-
kedés legkézenfekvőbb ellenszere.

A verekedésről szóló tudósításokból azt vet-
tem ki, hogy a verekedő romák, vagy legalábbis a 
hangadó családok egyáltalán nem a nincstelenek 

sokaságából valók voltak, hanem épp azok, akik 
jutottak valamire. Akik ennek a helyi roma társa-
dalomnak a hangadói, és nem utolsósorban anyagi 
sikerességük révén azok. Így hát Kállai akaratlanul 
is a magát megszervező, de rossz kulturális mintá-
kat éltető, újjáélesztő helyi társadalmi történet kri-
tikátlan igazolását adta. Óvatosságból, tájékozat-
lansága miatt. Ahelyett, hogy a konkrét személyes, 
csoportos, intézményi, hivatali felelősségek bonyo-
lult szövetének átvilágításával mind az előítéletes-
ség mind a felelősség-elhárítás lelki automatizmu-
sait kezdte volna ki.

A képen Nagypál Gábor vajdasági színész Pusoma Dénes 

szerepében. Akár az igazi Pusoma is lehetett volna. De 

én továbbra sem értem, mi történt valójában Pusoma 

Dénessel. Az ő arcát szerettem volna látni és megmu-

tatni. De róla nem találtam képet.

8.
Cigány gyerekek iskolai problémáival foglalkozva ku-
tatók elemzéseit olvasom, ők volnának azok, akik a 
mindennapok tapasztalatait összegyűjtik, akik a 
mindennapi tapasztalatok mögé látnak, akik, mint 
például Forray R. Katalin, a Pécsi Tudományegye-
tem romológia tanszékének tanszékvezető profesz-
szora, a tanárképzésben és a szakemberképzésben 
a legtöbbet tehetnek a cigány fi atalok sikeresebb 
iskolai pályafutásáért.

Elolvastam egy fontos korai dolgozatát, az Et-
nikai öntudat és nevelés, szakirodalmi tanulmányt (Ta-
nulmányok a cigányság beilleszkedéséről című 
kötetben: Országos Pedagógiai Intézet 1987) mely 
a romák iskoláztatásánál számításba vehető nyu-
gati szakirodalmat tekinti át. Az írás érdekes és ta-
nulságos elbeszélés arról, hogy miként küzdenek 
a fejlett polgári társadalmak a kisebbségi-etnikai 
csoportok beilleszkedésével, integrálásával, ok-
tatásával. És hírt hoz, alighanem az elsők között 
a multikulturális programról, mely csak évekkel 
később lesz majd iránytű a hazai intézményi ne-
velés átalakításában. A cigány gyerekek oktatása 
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ügyében azonban kiderül, hogy a nyugat ebben a 
tekintetben még gyerekcipőben jár, épp csak ter-
vek vannak arról, hogy mit is kezdhetnének a ván-
dorlók iskoláztatása érdekében, mert eddig lénye-
gében nem volt sikeres megoldás. A nyugati roma 
etnikum társadalmi helyzete döntő vonásokban 
eltér a magyar cigányság viszonyaitól, legalább 
annyira, mint amennyire a nyugati társadalmak a 
közép-európai társadalmaktól, de ez a különbség 
ráadásul nem is fejlettségbeli differencia, hanem 
valami egészen más, szinte az ellenkezője, hiszen 
például Magyarországon már évtizedek óta nem 
beszélhetünk vándorló életformáról a cigányság 
körében, miközben nyugaton ez az ősi életmód 
is belefért (és belefér) a polgári szabadság keretei 
közé. A polgári szabadság tágabb körei, a bizton-
ságosabb mindennapi élet nem beilleszkedésre csá-
bította a nyugati cigányságot, hanem, mint például 
Anglia esete mutatja, az ősi életforma átmentésére. 
És a kelet-közép-európai zártabb társadalmakban 
szűnt meg a vándorló életforma. Meglehet tehát, 
amikor most szaladunk a legszabadabb nyugati 
minták után, a cigányságot megtorpanásra késztet-
jük. Voltaképpen a legrosszabb pillanatban, mert a 
legnagyobb nélkülözéssel, a legkisebb valódi önál-
lósággal bíró stádiumában. Mindenesetre legalább 
annyit megkockáztathatunk, hogy az integráció, 
a mai cél, egyáltalán nem biztos, hogy a cigány-
ság általános igénye volna. És nemcsak azért nem, 
mert még az ambícióit is elvesztette, attól is meg 
lett fosztva, hanem például azért nem, mert az el-
különülés a cigányság esetében az etnokulturális 
örökség legbelsőbb, legmélyebb rétege.

Akárhogy is, nagyon szűkös és ingatag az adap-
tálható tudás. Amit az etnikai közösségek közötti 
létszámarányok nagyságrendi különbségeinek tár-
sadalmi következményei tovább bonyolítanak.

Voltaképp, bárhogy is értékeljük, a szocialista 
korszak utolsó két és fél évtizede rengeteg tapasz-
talattal járt a cigányság társadalmi, iskolai beillesz-
kedéséről, elsőrendű feladat lett volna tehát ennek 
a korszaknak a feldolgozása, hisz nemcsak a tanul-
ságok voltak egyediek és pótolhatatlanok, hanem 
az az alap (vagy ingovány), amire építkezni kell, 
amelyen az új integrációnak működnie kellene, az 
is csak így volna fellelhető vagy feltölthető.

Forray azonban ezzel az érvénytelenedő, de ala-
posan megértendő, múltba süllyedő jelennel nem 
foglalkozott, az a multikulturális program izgatta, 
ami a nagy megoldással kecsegtetetett. És ma is, 
húsz évvel később is itt tart, még ma is azt mondja, 
és alig mond többet, hogy el kell ismerni a cigány 

életforma másságát, tiszteletbe kell tartani, meg 
kell ismerni és ismertetni a diákokkal, cigányokkal 
és nem cigányokkal egyaránt, és akkor majd men-
ni fog a cigány gyerekek iskoláztatása. (A másság 
el nem fogadása természetesen nehezíti az integrá-
ciót, csakhogy az az igazi kérdés, hogy az elfoga-
dása önmagában segíti-e? Tényleg ez-e, csak ez-e 
a probléma? A másság nem értelmezendő-e a ci-
gányság oldaláról is?)

Csak hát közben Forray R. Katalin jelentős ku-
tatásokon van túl, jelentős oktatáspolitikai prog-
ramok indultak el a multikulturalitás jegyében, 
másfél évtizede már cigány gimnázium is műkö-
dik Pécsett, ahol Forray majd egy évtizede romoló-
gia tanszéket alapíthatott. És 2005 novemberében 
a Mindentudás Egyetemén első oktatási tárgyú 
előadó volt, azon belül is a cigány gyerekek isko-
láztatásának kérdéseiről beszélhetett talán a legna-
gyobb hazai szellemi fórumon.

Dolgozatai azonban azóta egy helyben topog-
nak. Ahogy előadásával sem jutottunk előbbre. 
Még cigány zenészeket is prezentált, előadott egy 
kis romológiát, viszont az oktatás kérdéseiről, elő-
adása tárgyáról valamiért nem jutott ideje beszélni.

– Sziasztok, mostantól lehet kérdezni a Mindentu-
dás Egyetemén tartott előadáson: Együtt vagy kü-
lön, cigányok, magyarok, iskola témakörében.

Miért pont ezt a szakmát választotta? [Norbikád@.
hu]

– Milyen szakmát választottam? Nevelésszocioló-
gus vagyok, érdekelnek a társadalmi különbségek, 
izgalmas, hogy többfélék vagyunk, fontosak a cigá-
nyok, romák, szeretem őket.

Mit fogtok tenni vagy épp elkövetni annak érde-
kében, hogy a magyarok elfogadják a romákat? 
[pIeRcInGeScSaJ14]

– Mit fognak tenni a magyarok annak érdekében, 
hogy ne legyenek előítéletesek, gyűlölködők? Kö-
zös játszmát játszunk.

Mintha megtorpant volna nyugati szakirodalmi 
olvasmányainál. Abban az értelemben legalábbis, 
mintha semmivel sem tudna többet a multikulturá-
lis program adaptációjának hazai feltételeiről. Nem 
találtam nyomát, hogy az iskolák, a helyi társada-
lom, a magyar pedagógiai vonatkozásában ezzel 
foglalkozott volna. De még abban az értelemben 
sem vizsgálódott, hogy kifejezetten multikulturális 
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programmal működő iskolák pedagógiai tapasz-
talataira fi gyelt volna. Legyen ez az iskola maga a 
Gandhi Gimnázium, melyet emleget ugyan, mint 
példát, de mintha még sosem járt volna benne. 
Egyáltalán, bármennyire is valószínűtlen, a 2003-
as nagy, összefoglaló munkájában (Forray R. K., 
Hegedűs T. A.: Iskola, cigányok, oktatáspolitika, Új 
Mandátum, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003) 
még semmi nyoma annak, hogy a szerző közelebb-
ről ismerne egyetlen iskolát is, ahol cigány gyere-
keket tanítanak. A tanszéki honlapon sincs nyoma, 
hogy a tanszéknek munkakapcsolata volna az is-
kolákkal: „szeretnénk jó viszonyt kialakítani, illetve 
fenntartani Pécs, valamint az egész dél-dunántúli régió 
illetékes intézményeivel (pl. MTA RKK DTI), kisebbsé-
gi szervezeteivel, a cigányság oktatásában részt vállaló 
iskolákkal.”

De arról sincs szó, hogy felmérés készült vol-
na cigány diákok körében, hogyan élik meg ők 
az iskolát. Vagy a családok, a cigány közösségek 
körében, hogy mit gondolnak gyermekeik iskolai 
ügyeiről. Érvényes-e az a kritika a magyar iskolák-
ra vonatkozóan, amit az eredményesség, ponto-
sabban a cigány gyerekek iskolai eredménytelen-
sége valamint antropológiai tanulmányok alapján 
a szakma feltételez.

Nem találtam a honlapon a nyomát annak sem, 
hogy az egyetemre kerülő cigány fi atalok alapvető 
fontosságú személyes történetei bárhogyan is fel-
keltették volna az őket romológiai szakemberré 
képző egyetemi tanszék érdeklődését.

Forray úgy képezi tanítványait a cigány gyerme-
kekkel való iskolai találkozásra, hogy könyvében 
erről a találkozásról semmit nem mond, és mások 
tapasztalataira sem hivatkozik. Kutatói tapasztala-
tai is meglehetősen régiek, esetlegesek és elmosó-
dottak.

Hogy kapcsolata a cigány gyerekekkel miféle 
lehet, arról egy tábori beszámolója tudósít, mely 
olyannyira szégyenlős beszámoló, hogy inkább 
módszertani útmutató. (Forray R. Katalin: A ki-
emelkedés útjai és akadályai megjelent, a „Talál-
koztam boldog gyivisekkel is” c. kötetben, Szé-
kesfehérvár, 2006) Saját magát sem meri vállalni, 
megmutatni, amint cigány gyerekeket lát, velük 
beszél, dolgozik, helyette szociálpszichológiai és 
antropológiai megfontolásokkal él, miközben az 
azért kiderül a multikulturális, az integráció szel-
lemében szerveződött táborukról, hogy ott az 
ideológiákat egészen gyakorlatiasan gondolták 
érvényesíteni. Meghökkentő következményekkel, 
hiszen a táborzárás végül egy szokatlan szertartás-

ba torkolt. Ez a táborzárás, így, ebben a leírásban, 
ezzel az értelmezéssel alighanem külön fejezet a 
segítő szándék hazai történetében:

Búcsú
Gyermekek és felnőttek tűnődésének tárgya, mi lesz ’az-
után’? Hiába volt az utolsó nap részben a ’szórakozá-
sé’, kemény volt, kimerítő, kockázatos. Hiszen kapcso-
lataink, interakcióink egészen szűk körben születtek, 
változtak. Kínos vagy lehetetlen volt elrejtőzni. A szo-
kásos ’européer’ mércével mérvre nyersek, szenvedéllyel 
fűtöttek voltak. Fáradtak voltunk, de nem húzódhattunk 
vissza, ahogyan egyébként a gyászolók megtehetik.

A felnőtteknek ráadásul szembe kellett nézniük azzal 
a feladattal is, hogy rituális pompával kell övezniük azt, 
aminek elkerülhetetlensége, sőt, egészen pontos ideje is 
közismert volt.

Ezért is igyekeztünk egyéni bánatból közösségi cere-
móniát formálni – ez talán jobban megfelel a ’léleknek’. 
Nem tudjuk, miféle kollektív tudattalannak volt szerepe 
abban, hogy a sokféle kollektív szertartás közül melyiket 
választották a tábor lakói és a nagyszámú gyászoló kö-
zönség. A mi rutinunk szerint valamilyen temetési szer-
tartásnak kellett volna következnie. Valódi pogány szokás 
szerint (gondoljunk hun vagy avar emlékekre) azt kellett 
volna várnunk, hogy a tábor, az együttélés ’temetése’ úgy 
zajlik le, hogy egy valódi vagy egy jelképes sűrített ’totem’ 
mellé odatemetik azt, ami a totem által megszemélyesített 
lény vagy közösség ’azutáni’ életéhez szükséges. Óhatat-
lanul átkerülünk az antropológia, az etnográfi a világába 
is, amikor megkíséreljük elég pontosan leírni az esemé-
nyeket. A szertartás vad és durva volt – ha innen nézzük. 
Pusztító vihar söpört végig az elhagyott és elhagyatott 
folyosókon, szobákon, összetörték a szekrényeket, kido-
bálták a tartalmukat, leszaggatták a képeket, kiszúrták a 
képeken a női képmás szemeit). Talán olyan misztikus-
nak ható feltételezésből indult ki a ’vihar’, hogyha nyoma 
sem marad semminek, akkor sikerül a varázslat, sikerül 
a meg-nem-történtté-tevés: valamiféle álom játszott velük 
tündérmesét, de tündérek csak a legendákban vannak…

Nem tudjuk pontosan meghatározni, ki vagy mi 
iránt tanúsított hűséget és lojalitást az a nagyjából száz-
főnyi csoport, amely pusztította táborunk tárgyi vagy 
tárgyiasult emlékeit, mondákra, emlékezetre hagyva 
örökségét. Eléggé biztosak lehetünk abban, hogy ezzel 
valami ’szent’ funkciónak tettek eleget, a ’tisztaság’ és a 
’romlás’ ellen védve meg azt, amit másképpen nem lehe-
tett. Talán azt kellene tudnunk megmagyarázni, az ’em-
ber miféle ősi ösztönei’ súgták meg, hogy a vandalizmus 
nem vandalizmus, hanem önvédelmi refl ex.”

A történettel szembesülőknek meg azt kellene tud-
ni megmagyarázni, én nem is próbálkoznék vele, az 
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ősi ösztöneim sem súgnak semmit, hogy miféle ku-
tató, egyetemi tanár, a cigányok oktatásügyi prob-
lémáinak reprezentatív előadója az, aki egy fájdal-
mas tábori kudarcból úgy menekül ki, hogy teljes 
pedagógiai csődjét nevezetes győzelemmé stilizálja?

Hogyan lehet olyan magabiztos, vagy éppen tel-
jesen bizonytalan, hogy történetét útmutatóként bo-
csássa egy szakmai kiadványban pedagógusok elé?

Azt is kellene tudni, ha a logikát általánosan is 
érvényesnek gondolja Forray R. Katalin, hogy nem 
volna-e helyes Szögi Lajos agyonverését is szertar-
tásként értelmezni? Melynek során az olaszliszkai 
cigányok az elnyomástól, az elviselhetetlen lelki 
terhektől szabadultak meg, cselekedetük tehát nem 
lincselés volt, nem vandalizmus, hanem egy közös-
ség önteremtő aktusa, önvédelmi refl exe? A tanár 
volt a „valódi totem”, a „tanár”, annyi szenvedés 
és megaláztatás forrása, jelképes alakja, a lányai 
pedig, az autóban, mint nézők, a „jelképes sűrített 
totemek”. És akkor a „vandalizmus nem vandaliz-
mus”, a gyilkosság nem gyilkosság, fogadjuk meg-
értően, reménykedve?

És arra a kérdésre sem tudom a választ, hogy 
miként folyhat a tudományos történet ilyen szélső-
ségesen refl ektáltlanul. Nemcsak Forrayé.

(Mintha az elemzés valójában a tárggyal már 
semmiféle kapcsolatban nem lenne, csak az elemző 
lelki tájait vetítené ki.)

(Nekem ez a tábordúlás nem épp tündérmesét, 
hanem az orosz katonák elvonulását idézte föl, 
akik kibelezték az elhagyott lakásaikat, mert vérig 
sértődtek attól, hogy ki kellett vonulniuk az örökre 
ígért játszótérről.)

A Március 15. téri aluljáróban ült a falra felhelye-
zett nagyméretű régi pesti városfotók sora előtt, 
nagyjából középtájt egy ötven körüli cigány férfi , 
és hegedült, ugyanazt a keringőt játszotta újra és 
újra. Tisztán és igényesen. Mellette egy picike fehér 
kutya, előtte kalap. Teljes összhang volt a képek és 
a cigány zenész között, hiszen hangot adott a ki-
állításnak. Ez a zene töltötte be valaha a képeken 
látható várost. Ezen a zenén andalogva hihetett a 
maga ideje örökkévalóságában, ezen a zenén sírva 
gyászolhatta aztán minden remények elvesztését. 
Aztán most ez a zene is haldoklik épp.

Voltak, akik a kutyát simogatták, voltak, kül-
földiek, akik a zenész mellé álltak fényképezked-
ni. Többféle beállításban. (Az idegen asszony sóher 
férjét még egy második pénzdarab sapkába hajítá-
sára intette, ha már képen hazaviszik maguknak 
szuvenírként a pesti aluljáróban zenélő cigányt, és 
vállát is átkarolják merészen, több jár neki. Repült 

hát ismét valami apró. Történelmi mértékű volt a 
férfi  kicsinyessége. Mely szólt a cigánynak, de még 
inkább Budapestnek.)

A cigány a vonóval időközben megfenyítette a 
kutyát, hogy ne vizeljen már az aluljáró közepére, 
rontva a boltot, majd valami operett slágerrel pró-
bálkozott, de elakadt.

9.
(Azt remélem, hogy a kisebbségi jogi biztos, ahol jól kér-
dezik, ott azért jól válaszol. Azt remélem, hogy talán 
nem is pontosan azt mondta, ami az újságban ol-
vasható. Azt remélem, nem volt ideje átnézni a szer-
kesztett szöveget. És majd még mentegetőzni fog.)

Obersovszky Péter az Echo Tévé riportere nagyon 
cigánybarátnak akart mutatkozni, biztos ami biztos, 
leplezendő felkészületlenségét és tájékozatlanságát, 
célzatosan kérdezett, cseppnyi helyet sem adva a 
töprengésnek, vele szemben ülve, vele szembefor-
dulva (egy jobboldaliként számon tartott tévében!) 
Kállai Ernő mégsem lehetett a cigányok kritikusa, 

Cigányzenész a 18. században Magyar Nemzeti Múzeum
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adni kell a látszatra is, így hát beszélgetésük egé-
szen képtelen fordulatokat hozott. (Két külön társa-
dalom, átjárás nélkül – Magyar Hírlap augusztus 7.)

A beszélgetés az iskola nélkül maradt csörögi 
cigány gyerekek problémájával indul, a felvázolt 
jelenet cseppet sem tisztább és érthetőbb, mint az 
eddigi tudósításokban: az ÁNTSZ bezáratott egy 
iskolát, és helyet kell keresni a gyerekeknek. Sok 
iskola zár be évek óta, évről évre sok ezer szülő van 
helykereséséi kényszerben, ez magában nem elég 
érdekes hír, itt attól látszik izgalmasnak, az a pánt-
lika teszi érdekessé a történetet, hogy ezúttal har-
minc roma gyerekről van szó. Egy ombudsman, ha 
kisebbséget ér sérelem, segít, közreműködik, oda-
hat, hogy segítség érkezzék, aztán értelmez, és vé-
gül értékel. S minősít is, ha kell. De a legjobb, ha a 
minősítést el is hagyja. Azzal segíthet legkevésbé.

Itt azonban egy felületes tájékozódás után túlsá-
gosan gyorsan jön a minősítés.

Van hely a környék településeinek iskoláiban, 
tehát nekik fogadniuk kellett volna a cigány gyere-
keket: „…mindenütt nagyon sok hely van. Bőven elfér-
nének ezek a gyerekek.” (A bezárt iskolába csak ez a 
harminc cigány gyerek járt? Ha nem, mi lett a töb-
biekkel? Ha igen, ők hányadikosok? Egy vagy két 
osztály? Ezek felzárkóztató osztályok voltak vagy 
normál osztályok? Keresett-e bárki, szülő, rokon, ta-
nár, önkormányzat a gyerekeknek egyenként helyet? 
Amíg ezekre a kérdésekre nem tudjuk a választ, 
egyetlen értelmes mondatot sem mondhatunk.

Magától értetődő, hogy a csörögi cigány gyerekek 
egyszerű élő csomagot alkotnak, melyet bárhova be 
lehet pakolni, ahol hely van? Magától értetődő, hogy 
a kétségtelenül sajátos pedagógiai felkészültséget 
igénylő feladatot – a szomszéd településről bejáró, ci-
gány kisebbséghez tartozó gyermekcsoport nevelése, 
oktatása kétségtelenül az, törvény van róla – bármely 
iskola magára kell vállalja automatikusan?)

Inkább legyen felelőtlen, mint kirekesztő? Úgy 
látszik, csak e két minősítés közül választhatnak 
ma az érintett iskolák. Hiszen máris jön a kérdés: 
A ki nem mondott érv: magyar gyerek nem akar cigány 
gyerekkel egy iskolába járni.

Hogy ez a riporteri mondat honnan fakad, 
nem találgatom. Egy 2003-as felmérés szerint (Ke-
mény-Janky-Lengyel: A magyarországi cigányság 
1971-2003) a falusi iskolák osztályai közt 1,9 száza-
lék a homogén cigány osztályok száma. A főváros-
ban ennek háromszorosa, 7,7 százalék. Összessé-
gében ötezer cigány gyermek jár homogén cigány 
osztályba, tehát a gyerekek három-négy százaléka. 
Ráadásul a statisztika az elkülönülés csökkenésére 
utal. Hogy tehát a magyar lakosságban volna egy 

ilyen általános elkülönülési akarat, az meglehet, 
viszont az a tény, hogy a cigány gyerekek döntő 
többsége magyar gyerekekkel egy osztályban ta-
nul, mintha azt bizonyítaná, hogy inkább vélelem-
ről van szó, értelmetlen és goromba ítéletről, mely 
a valódi helyzetet egyáltalán nem ismerő újságíró 
szellemi terméke. Pontosabban egy szellemi ter-
mék aggály nélküli kölcsönzése. (Kállai ugyan azt 
mondja az interjú során, hogy „A legújabb kutatások 
szerint a cigány gyerekek ötven-hatvan százalékát el-
különítve oktatják.” Ami mintha azt jelentené, hogy 
mint cigányok vannak külön osztályokba, iskola-
épületekbe terelve, ami biztosan nem így van, de 
még ez a túláltalánosított adat sem alapozza meg 
Obersovszky durva megjegyzését.)

Persze az külön kérdés, hogy a gyermekek fel-
tételezett idegenkedése a cigány osztálytársaktól 
hogyan vezet önkormányzati oktatáspolitikai dön-
téshez, de ez nem okoz tanácstalanságot Kállainak, 
válaszában rögtön a kijelölt gondolatmeneten ha-
lad tovább. Látott a tévében egy tudósítást, mely-
ben a „sződi polgármester azt mondta, hogy ez nem len-
ne probléma, és már régen megoldódott volna a helyzet, 
ha nem cigány gyerekekről lenne szó.”

A polgármester megjegyzése jelentheti azt is, 
hogy a cigány gyerekek iskoláztatása általános eu-
rópai probléma, probléma tehát Sződön is, és ké-
zenfekvő, hogy erre gondoljunk, maga Kállai is 
beszél a cigányok hetvenes évekbeli tömeges be-
iskolázásának máig nyúló természetes nehézségei-
ről egy hasábbal később. De itt még nem. Itt ez a 
megkülönböztetés a polgármester részéről a durva 
diszkriminációnak a bizonyítéka. A riporter érzi, 
hogy itt valami nagy igazsághoz lehet eljutni, veszi 
a lapot, és azt kérdezi, „És ez hogyan fordulhat elő 
ebben az országban?” Ő tehát egy lendülettel az az 
európai magyar itt, aki megrovóan húzza össze a 
szemöldökét. Mert érti, mondani sem kellett, csak 
utalni rá, hogy itt súlyos faji diszkrimináció nyílt 
beismerése történt. (Miközben csak annyi, hogy 
egy polgármester is meri problémának tekinteni 
azt, amit minden kutató, minden gondolkodó em-
ber annak tekint, akár roma, akár nem.)

Nem volna meglepő, hogy a polgármester a 
nyilvános megbélyegzés után a cigány szót ezen 
túl soha nem ejtené ki a száján. Hogy elkerüljön 
minden kockázatot. Hogy soha többé ne működjön 
együtt ez ügyben senkivel. A nyilatkozatában arra 
utalt, amire józan ész szerint utalnia kellett, hogy 
nagyszámú cigány diák együttes felvételére min-
den iskolának fel kell készülnie. Az nem egyszerű 
létszámbővítés, az európai Roma Integrációs Évti-
zed programja szerint sem, hanem programmódo-
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sulás. Efféle programmódosítás azonban felkészü-
lést kíván, a vállalása pedig önkormányzatok közti 
együttműködést, kapcsolatokat, ami a koordináló 
szerepeket ellátó intézmények, hivatalok nélkül, az 
OM, az OKI, a megyei közgyűlés, a cigány önkor-
mányzatok nélkül nem nagyon megy.

Kállai összegzi az eddigieket: „Természetesen 
megfogalmazása szerint nem a saját településére utalt, 
hanem a környezőkre.” (Tehát a sződi polgármester 
még gyáva is volt, amikor a rasszizmust mások 
nyakába varrta.) „Ez nagyon érdekes kérdés, mert 
mondjuk Nyugat-Európában ha ilyen eszméket vallanak 
emberek a politikai életben vagy bárhol másutt, utána 
már nem nagyon szoktak szóba állni velük.”

Egyrészt tehát itt azok az eszmék (persze ki nem 
mondva, név nélkül, mert miért is, úgyis értjük 
egymást, amúgy meg egy rossz szó el nem hang-
zott), melyek sajátos párlatai a sződi polgármester 
megjegyzésének, jelzik, milyen elvetemültség esett 
meg. Másrészt rögvest a hazai viszonyok rettene-
tes állapotára is utalás történik, mert hiszen Nyu-
gaton ezt nem tűrnék. Szó esett itt valamiről, ami 
után rendes embernek az elkövetőkkel, legalább 
egy tucat magyar polgármesterrel szóba sem sza-
badna állnia, ki kellene nézni őket a demokraták 
jóravaló közösségéből.

De mivel ezt nem tesszük, hát mi sem vagyunk 
különbek. A rasszista polgármesterek mi vagyunk. 
(Miközben valójában semmi biztosat nem tudha-
tunk az esetről.)

Itt azonban még nincs vége a beszélgetésnek.
Jön egy fejtegetés Kállai részéről az iskolai szeg-

regáció magyarázatául: Általában az önkormányza-
tok mennek elébe a szülői igényeknek. Még abban sem 
vagyok biztos, hogy a nem roma szülők igénylik ezt a 
fajta elkülönítést, hanem ez egyfajta szokássá vált, azzal 
a felkiáltással, hogy ezek a roma gyerekek visszahúzzák a 
nem roma gyerekeket.

Két bekezdéssel később meg mégis inkább a szü-
lők a felelősek az elkülönülésért, mert éltek (vagyis 
visszaéltek) a szabad iskolaválasztás jogával: „Min-
denki oda járatja a saját gyermekét, ahova akarja vagy 
tudja, és ebből következően ki lehet játszani azokat a ren-
delkezéseket, hogy egy iskolába járjanak roma, nem roma 
vagy bármilyen más etnikumhoz tartozó gyerekek”. Vilá-
gos tehát, az önkormányzatok és a szülők vállvetve 
harcolnak a romák elkülönítéséért, ha egyik lankad, 
serényebb a másik. És még így sem jutottak tovább 
– Kállai szerint sem – az ötven-hatvan százalék el-
különítésén. Vagyis van negyven-ötven százalék, 
aki elkülönítést nem szenvedve tanul együtt a ma-
gyar gyerekekkel. Nekik tehát elvileg egyenlők az 
esélyeik. Remekül állnánk, ha legalább az ő iskolai 

eredményességük visszaigazolná, hogy tényleg az 
elkülönítésen múlik minden. De nem igazolja visz-
sza. Akkor tehát talán mégsem pusztán az elkülö-
nítés a felelős, akkor tehát a cigány gyerekek iskolai 
mássága adottság, mellyel mindenkinek számolni 
kell. Joga, sőt, kötelessége. Szülőnek, önkormány-
zatnak és Kállai Ernőnek is. És nincs joga, értelme 
a másik megkülönböztetését a cigányellenességgel 
azonosítani. Nem az a baj, ha egy önkormányzat, 
egy iskola ezzel a különbséggel számol, hanem in-
kább az, ha nem, ha azt tetteti, mintha mindegy vol-
na. Mert akkor épp abban lesz passzív, ami a döntő 
kérdés, hogy miként kezeli ezt a másságot. Ha úgy 
tesz, mintha nem volna, súlyosan sértheti a cigány 
gyerekek érdekeit. (Noha persze a másság deklará-
lása magában még nem old meg semmit.)

(Az külön kérdés, hogy hogyan kerülnek ide 
a „más etnikumhoz” tartozó gyerekek. Akikkel 
szemben a magyar szülők éppúgy kijátsszák a tör-
vényt, lehet így érteni, mint a cigány etnikummal 
szemben. Hogy tehát az ilyen magatartás általános 
volna. Minden etnikumot sértő negatív attitűd. Pe-
dig nem az. Etnikai problémák az iskolában csak a 
cigányok és a nem cigányok között vannak. Amit 
azért fontos hangsúlyoznunk, hogy a magyar la-
kosság általános másságfóbiájának tételét még 
ilyen módon se hagyjuk jóvá. Pedig lehet, Kállai 
nem is ezt szerette volna sugallni, hanem csak a 
hivatalából adódó általános kisebbségvédő buz-
galmát akarta jelezni. Rossz megoldást választva.)

Kállai szerint egyébként a kezelési mód pofon-
egyszerű: „Nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt 
a problémát (amit, mármint a problémát, a cigány 
gyerekek iskoláztatásának problémáját az előző 
mondatában még egy visszataszító, hazug ön-
kormányzati felkiáltásnak minősített), mert arra 
kell csak vigyázni, hogy az integrált oktatás esetén ne 
csökkenjen az oktatás színvonala.” Jó tipp. Azt értsük 
alatta, hogy az elit iskolába változatlan módon kell 
tanítania a tanárnak akkor is, ha bekerül oda egy 
átlagos, tehát meglehetős kulturális hátránnyal, 
sajátos etnokulturális programmal érkező cigány 
tanuló? Minden erre irányuló erőfeszítés nagy va-
lószínűséggel azonnal a cigány tanuló elkülönü-
léséhez, kirekesztődéséhez vezet. Vagy pedig a 
hátránnyal érkező cigány tanuló beilleszkedéséért 
ugyanazon a színvonalon kell dolgoznia a tanár-
nak, mint ahogy az iskolára sikeresen szocializált 
többség iskolai képzésén? Ez jó megoldás volna, 
csak hogy ez egy másik szakma, és ha adott ta-
nár mindkét szakmában egyaránt jól képzett, ami 
cseppet sem magától értetődő, még mindig kérdés, 
hogy ezt a két különnemű feladatot össze lehet-e 
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úgy egyeztetni, hogy egyik törekvés se rendelődjék 
alá a másiknak. Vagyis hogy a színvonal ne változ-
zék. Még senkinek nem sikerült megtalálnia Euró-
pában a színvonal megőrzésének a titkát.

Senki nem tudja valójában mindmáig, miféle 
szellemi híd ívelhetne át a cigány örökség és az eu-
rópai késő modernség között. Van néhány ingatag 
kötélhíd, semmi több. Pillanatnyilag szociológu-
sok, politikusok, antropológusok, oktatásirányítók 
és oktatáskutatók remek megoldásokat tudnak, de 
nem igazán képesek olyan iskolát találni, amelyik 
megoldásaikat képes volna tartós sikerrel alkal-
mazni. Mintha az iskolákban mindenki alkalmat-
lan volna. (Vagy rasszista. Ez a legigénytelenebb 
magyarázat.) Vagy mintha a nagy felfedezés, 
a nagy terv valójában nem volna életképes. A „na-
gyon egyszerű” megoldás tehát valójában nagyon 
bonyolult, nehezebb nem is lehetne. Évszázadok 
terhe, súlya, küszködései vannak mögötte.

(És csak tapogatjuk, olykor riadtan, mennyi előtte.)
Nem tudom, az ombudsman talán viccelt, vagy 

hivatala teszi ilyen derűlátóvá, hiszen tanárként 
amúgy értenie kellene, mit mond, amikor mindösz-
sze csak egy kis fi gyelemmel elrendezhetőnek véli 
az integrációt.

„COLLEGIUM MARTINEUM”
Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

A Collegium Martineum Alapítványt 1996 nya-
rán alapították, hazai és külföldi egyházi szer-
vezetek, valamint magánszemélyek, annak 
érdekében, hogy programot és intézményi hát-
teret biztosítson a szociálisan hátrányos helyze-
tű fi atalok továbbtanulásának segítésére.

A kollégium az 1996/97-es tanévben kezdte 
meg működését.
Célja, hogy a Dél-Dunántúl kistelepüléseiről 
származó, halmozottan hátrányos helyzetű, 
nagyrészt cigány származású fi ataloknak nyújt-
son segítséget abban, hogy rangos középiskolák 
elvégzése és az érettségi megszerzése által jobb 
élethelyzetbe kerülhessenek.
A diákok leggyakrabban a tehetségkutató 
programunkon keresztül kerülnek be a kollé-
giumunkba, ennek keretében két munkatársunk 
látogatja rendszeresen a dél-dunántúli régió ál-
talános iskoláit, kisebbségi önkormányzatait, 
plébániáit, szociális segítségnyújtással foglalko-
zó önkormányzati és civil szervezeteit valamint 
a családokat. Emellett egyéni megkereséseket is 
szívesen fogadunk.

10.
A riporter tájékozatlansága is eljut közben a csúcsra: 
„Miért cáfolják mégis már hosszú évek óta az oktatási 
tárca illetékesei, hogy az elkülönítettség létező problé-
ma?” A legmeglepőbb ebben a tájékozatlanságban, 
melyet Kállai is kénytelen kiigazítani, hogy úgy 
tesz, mintha nagyon is tájékozott volna, hiszen il-
letékesek cáfolataira hivatkozik. Melyekre mintha 
emlékezne. Holott nem emlékezhet egy fi a cáfo-
latra sem. A valóság éppen ennek az ellenkezője, 
a Magyar Bálint vezette tárca pontosan azért hir-
detett integrációs programot 2004-ben, lényegében 
kényszerintegrációt, mert az elkülönítés elleni har-
cot tette meg stratégiai céllá. Tehát éppen az inter-
jú szellemében ítélte meg a helyzetet. De ennél is 
szorosabb az egyezés, mert sajnos a magas minisz-
térium is, „nagyon egyszerűnek” találta a megol-

A  képen a Collegium Martineum végzős, többségében 

roma diákjai láthatók. Persze nem ők, nem a sikeresen 

középiskolát befejezők a többség a roma gyerekek kö-

zött, de furcsa, hogy sokkal kevésbé érdekesek, mint a 

bajban levő cigány iskolások. Olyannyira nem érdekesek, 

mintha nem is volnának igazán. Pedig a bajban lévők-

nek, akiknek segíteni szeretnénk, már azzal is segíte-

nénk, ha róluk tudhatnának.
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dást. (Milyen sugárzó, tartós mosollyal képviselte 
Mohácsi Viktória, hogy lehet erre nem emlékezni, 
hogy négy éven belül lesz megoldás. De Jászla-
dánynál is egy ország tartotta lelki ostrom alatt az 
alapítványi iskolát az elkülönítés vádjával, az isko-
laalapítás szabadságával való visszaélést kiáltva.)

Obersovszky kérdéseiből arra lehet következtet-
ni, hogy még egy átlagolvasó szintjén sem tájékozott 
cigány ügyekben, mintha nem itthon töltötte volna 
az elmúlt éveket, vagy kisebb gondja is nagyobb 
volt a cigányság ügyeinél, alkalmilag rögtönözve 
próbálja eltalálni a valóságot, egy közéleti kelléktár-
ból kölcsönzött antirasszista hevületre bízva magát.

A legnemesebb vonása a riporternek, amikor de-
mokrata indulatában már magát a tesze-tosza de-
mokráciát is megszigorítaná: „Nem próbálunk mi 
ehhez a dologhoz nagyon-nagyon demokratikusan hozzá-
nyúlni? Nem lenne gyorsabb megoldás, ha azt monda-
nánk az iskolában, ahol kialakul ez a szégyenletes sziszté-
ma, hogy holnaptól nincs az igazgatónak állása?” Talán 
tényleg azt kellene mondani, de ki mondja? Az 
igazgatónak az önkormányzat a munkáltatója, az 
az önkormányzat, amely tehát maga sem lehet kü-
lönb az igazgatónál. Helyes volna tehát adott eset-
ben az önkormányzatot is elküldeni. Ezt azonban 
csak maga az önkormányzat teheti meg. (Amúgy 
meg törvény szerint felelősségre vonható az igazga-
tó is meg az önkormányzat is. De ez nyilván nem az, 
amire a riporter gondol, hiszen ez ma is lehetséges.)

Ki az, aki elküldhet igazgatókat, önkormány-
zatokat, ország népét, ha rosszul viselkednek? Ki 
az, akik kollektív elégedetlenségünknek hangot 
adhat? A nevünkben eljárhat? Én csak egyfélét is-
merek ebből a jóravaló társadalmi megbízottból: 
a megyei párttitkárt. Ő majdnem aggály nélkül 
megtehette, hogy igazgatókat rúgott ki, népet vál-
tott le, ha rosszul viselkedtek, ha megsértették a 
szocialista demokráciát.

De félre a tréfával, melyre csak ijedtemben fa-
nyalodtam, mégis, hogy képzeli el ezt a szégyenle-
tes szisztémát a riporter? Ketrecbe vannak terelve 
szegény cigány gyerekek, és a többiek meg nevet-
gélnek rajtuk? Vagy kint áll a napos az iskola előtt, 
és szigorúan elküldi a cigány gyerekeket a tanulat-
lanságba? Tényleg azt hiszi, amit Kállai is felidéz, 
mint médium, áthatva a nagy emancipáció szelle-
métől, hogy van feladatainkat tisztázó párhuzam a 
feketék amerikai története és a cigányok társadalmi 
integrációja között? Hogy a nemzeti gárda kell majd 
a cigányok jogérvényesítése mellé nyomatéknak? 
Ez a látószög épp azt hagyja fi gyelmen kívül, vagy 
azt írja át, ami gyökeresen más a magyar-cigány 

viszonyban, mint az észak-amerikai modern rab-
szolgaságban. A múltat, azt, ami az egyedül reális 
alapja lehet a jó együttélésnek. Azt a múltat, amit 
Amerikában fel kellett számolni. Sokszor erőszak-
kal. Azt a múltat, amire viszont nekünk szükségünk 
van, ami nélkül mi teljesen összekavarodhatunk. 
Ezzel a rabszolgatartó múltból kreált látószöggel 
lehet a cigány-magyar együttélés tartalmas hagyo-
mányait a roma holokauszt szörnyű kisiklása mögé 
söpörni. Háborús múltat kreálni a sok konfl iktussal 
járó, mégis tartalmas együttélés évszázadai helyett.

A szegregáció intézményesülését és terjedését 
az iskolaválasztás és iskolaalapítás lényegében 
korlátlan szabadságának joga alapozta meg (ahogy 
Kállai is utal rá), mely a túlvilágosult magyar balol-
dal szellemi terméke volt. Szép gondolat volt, nagy 
baj lett belőle. Most a kényszerintegrációnál tar-
tunk, és tervben van az iskolaválasztás szabadsá-
gának durva korlátozása. (Ez is nemes szív dobo-
gásától hangos.) Hogy kikecmeregjünk az iménti 
doktrinerség teremtette történelmi gödörből, ismét 
a doktrinerség vette át a kezdeményezést. A kelet-
kezett gödör nem fog betemetődni, ellenben újabb 
gödör keletkezik majd. (Ez igazi rátóti vérre vall.)

Kállai az igazgatókat kipenderítő kérdésre mit is 
válaszolhatna? „Mindenképpen áttörés lenne. Biztos, 
hogy keményen fel kell lépni a szegregáció ellen, és ez 
azért fontos, mert két külön társadalom fog kialakulni 
egymás mellett. Tehát nem lesz átjárás a kettő között.” 
Vajon mit jelenthet a jogi biztos szóhasználatában a 
kemény fellépés? Tényleg azt, mint amire amerikai 
példáját elővezetve céloz, hogy ötven éve „az Egye-
sült Államokban sem teljesen liberális módon oldották 
meg ezt a kérdést”? Azt mi megoldottuk liberaliz-
mus nélkül, arra ugyanis nem volt példa Magyar-
országon a háború után, hogy cigány ne járhatott 
volna egyetemre cigánysága miatt. (Jogi akadálya 
előtte sem volt.) Ahogyan ma egyetemen van több 
száz cigány diák. És kellene hallani a hangjukat. 
Hogy van megoldás. Nem végső, nem átfogó, nem 
gyökeres, nem kielégítő, de tisztességes és meg-
becsülhető. De ők, ha szólni mernek a mai hely-
zetben, zavartan ismételgetni fogják a szegregáció 
borzalmairól szóló téziseket, nehogy a „parasztok” 
meg a „zsidók” lakájainak higgyék magukat.

A két társadalom pedig, amitől félnünk kellene, 
hogy majd lesz, az van, az együttélés kezdeteitől, 
hiszen történelmi örökségünk. De nem a törté-
nelmi elnyomás terméke volt, aminek szeretnék 
némelyek lelkesedésükben átfesteni, hanem a tör-
ténelmi együttélés módja. (Amúgy persze sajnos 
nem is kettő volt az egymástól elváló társadalmak 
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száma, hanem több.) A félelem ugyanakkor indo-
kolt, mert ma valódi veszély ennek a kettős társa-
dalomnak a bővített újratermelése, posztmodern 
társadalmi nyomorúsággá való átalakulása, hiszen 
folyamatban van. Átjárás persze mindig volt, és 
mindig is lesz. Akármit is gondolunk az asszimilá-
cióról: az elcigányosodásról és az elmagyarosodás-
ról, ez folyik, és nem is áll meg.

Aztán még szó esik az „esetekről”, az „olasz-
liszkai szörnyűségről” (mintha csak az „ötvenha-
tos sajnálatos eseményekről”) lenne szó, hogy azok 
mennyire rontanak a helyzeten. „Nagy hatásuk van, 
de ezek csak látszatjelenségek.” – mondja Kállai. Szö-
gi Lajos tiszavasvári tanár agyonverése egy feldü-
hödött cigány tömeg által a lányai szeme láttára, 
mint látszatjelenség. Ez azért borzongató nyelvi le-
lemény. Én attól félek, hogy ez a „látszatjelenség” 
súlyosabb fundamentuma lesz a cigány-magyar 
történetnek, mint tízezer új munkahely vagy tíz-
ezer rendőr, vagy mint maga az alkotmány, hacsak 
képesek nem leszünk, ezúttal nem csak mi többség, 
hanem mindenekelőtt a cigányság, mint közösség, 
komolyan venni, ami történt. Nem értem, cigány 
emberként hogyan lehet Kállai ilyen tárgyilagos? 
Hogy nem fájdul meg cigány szíve? Hogyan fo-
lyamodhat a hárításhoz? Nem értem, hogyan lehet 
egy brutális bűntett, mely alighanem egy „paraszt” 
megleckéztetésének indult, a magyarság, a többség 
megleckéztetésének alkalma. Nem értem, miért 
nem értette meg az olaszliszkai ügyben nyilváno-
san szóhoz jutó cigány emberek közül egy sem, 
hogy Szögi Lajos haláláért akkor is vállalnia kell 
a felelősséget, ha nem volt a lincselők között? Ta-
valy ősz óta Olaszliszka árnyékában élünk, de any-
nyi volt már az oktalan riogatás, hogy mintha senki 
észre sem venné. (Mert nem efféle tragédiára szá-
mított, nem ez volt kalkulálva? Nem ez volt falra 
festve?)

Miközben jogosan tehetnék szóvá, hogy Puso-
ma Dénes ártatlanul elszenvedett börtönbüntetése 
és kétségbeesett öngyilkossága minden magyar 
ügye, még annál is jobban, mint amennyire ezt a 
magyar nyilvánosság vállalta és közvetítette, fel 
kellene ismerni azt is, hogy Szögi Lajos tragikus 
halála vagy a cigány önismeret katartikus fordu-
lata lesz, vagy továbbra sincs valódi értékrend, tel-
jes identitás. És szétfoszlanak a remények, ki tudja 
meddig. A valóság a „látszatjelenség” foglya lesz.

Kállai szerint az olaszliszkai gyilkosság csak kö-
vetkezmény. „Annak a következménye, hogy vannak 
olyan emberek, akik kiestek a munkaerőpiacról, kiestek a 
közigazgatás hatálya alól, velük már gyakorlatilag nem 
nagyon foglalkozik senki, és ők sem várnak már segítsé-

get senkitől, tehát önmaguk próbálják megoldani a saját 
nagyon szűkös eszközeikkel a problémáikat.” Én egyál-
talán nem vagyok abban biztos, hogy a gyilkossá 
vált cigány közösség jellemzése helytálló. A bűn-
tény utáni menekülésük arról szólt, hogy pontosan 
tudták, saját értékrendjük szerint mit követtek el, 
és miféle megtorlással reagáltak volna ők maguk 
saját tettükre. Azt sem kellene feltételeznünk, hogy 
volnának olyan cigányok, akikkel senki nem fog-
lalkozik, nem kapnak tehát segélyt sem, nem éri 
el őket sem az önkormányzat, sem a rendőr, sem 
a szociális munkás, sem a védőnő, sem a segély-
szervezetek, hogy tehát volnának már fehér foltok 
az országban, ahol véget ér a civilizáció. És nem 
gondolom azt sem, hogy a magára hagyott cigány 
magától értetődően gyilkos cigány lesz. Noha a 
nyomor sok helyütt elég nagy a cigányság körében, 
de ne kínáljunk senkinek hivatkozást az emberi lét 
elemi törvényének semmibevételére. Soha.

(Ez a szövegkritikai írás nem a napló részeként író-
dott, oda küldtem eredetileg, ahol a helye lett volna, 
de nem volt érdekes. Még elutasító szót sem érde-
melt. És másutt sem volt vele nagyobb szerencsém.)

A képen a nemrég elhunyt Lakatos Menyhért látható. 

A cigány irodalom európai klasszikusa.

 Füstös képek című könyvét harminc országban ad-

ták ki. Ma azonban a mai Magyarországon nem biztos, 

hogy kiadóra találna. Kellemetlen olvasmány. Belső 

mércével mér. Cseppet sem illik a mai kényszeredett 

közbeszédbe.

„Rám az iskolai rendszabályok kevésbé vonatkoztak, ezt 

részben apámnak is köszönhettem. Egyáltalán nem em-

lékszem vissza, mikor kezdtem a dohányzást, de biztos, 

hogy már elsős koromban szívtam. Talán pár hónapja jár-

hattam iskolába, amikor a tanító bácsi eldobott cigaret-

táját felvettem, és szívni kezdtem.”


