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39.

Merre van az előre? – kérdezi 
a Védegylet sorozatcíme, melynek a 
cigány integráció sikereiről szóló be-
szélgetésén voltam meghívott a Sirály-
ban. Bari Judit, Szőke Judit, Granasztói 
Szílvia és Malgot István mellett.

A  Sirály, Budapest egyik elbukott 
önkormányzati projektje a Király ut-
cában, így foglalhatták el az alternatí-
vok, most tehát valami olyasmi, ahol 
az új Magyarországnak kellene ké-
szülnie, készülődnie, a  fi atal pesti ér-
telmiség egyik jó helye, és talán készül 
is, készülődik is, de én nem ezt érzé-
kelem, alighanem öreg vagyok ehhez, 
hanem azt a zajt a földszintről, ami 
miatt voltaképp meg sem szólalnék. 
Hogy lehet eff éle folyamatos zsibon-
gásban fontos egy mondat? Igaz, alig-
hanem nem hangzott el az a mondat, 
amitől a zsibongásnak el kellett volna 
akadnia. Bár idefentről azt a lenti zajt 
a bárban meglehet csak a mennydör-
gés hallgattathatná el.

Mi sem állunk sokkal jobban, 
mint az ügy, melynek itt most képvi-
selői volnánk. Noha egyenként talán 
még igazolhatnánk is a reményt, hi-
szen Bari Judit közösségfejlesztésen, 
a  környezeti igazságosságon dolgo-
zik a Sajó mentén, a  Sajón innen és 
túl, cigányok és nem cigányok között 
egyaránt, ott, ahonnan elindult, aztán 
megjárta a dán népfőiskolát, kitanul-
ta a változás, változtatás eljárásait, és 
azokat honosítaná a hazai terepen.

Granasztói Szilvia a rákospalotai 
lánynevelőből hozott ajándék bábokat 
a lányoktól, több mint húsz éve dol-
gozik a bajba került lányokkal, hogy a 
művészetével, a bábbal segítsen nekik 
életük gubancainak kibogozásában.

Szőke Judit, a Józsefvárosi Tanoda 
egykori vezetője, az országos tanodai 
program szervezője, aztán az integrá-
ció minisztériumi koordinátora volt, 
most meg egy magánalapítvány veze-
tője, melynek alapítója sok pénzt szánt 
roma programokra. Nincs bürokrácia, 
csak cselekvés, mondja magabiztosan. 
Van-e ennél felemelőbb hír?

Malgot István, aki valaha színházat 
szervezett cigány fi ataloknak, drámai 
jelenetet fest a hallgatóság elé, halljuk 
ezt sok változatban, könyve, amit hoz, 
a Cigány hold, az is csupa keserűség, de 
mindez mégis valahogy katarzist ígér.

Együtt mégis nagyon remény-
teleneknek látszunk. Mindannyian 
mondunk is valamit meg nem is, 
beszélünk is magunkról meg nem is, 
nem hiszem, hogy bárki értené, miért 
vagyunk itt éppen mi, miért nem má-
sok, és ha valami ebből a három órá-
ból hazavihető, akkor az a kilátásta-
lanság, ahogy így együtt kevesebben 
voltunk egynél.

Pedig tele volt a terem. Talán sze-
gény mediátor azt hitte, hogy mi aff é-
le kis szellemi ékszerek volnánk, akik 
úgyis csillogunk, elég minket kiállíta-
ni. Holott az derült ki, hogy ügyekbe 
zárt magánzók vagyunk, akiket erős 
kérdésekkel lehetett volna kiráncigál-

ni fedezékeink mögül, rávenni közös 
gondolkodásra.

Bari Judit azzal állt elő, hogy mi-
lyen méltánytalan, hogy neki folyton 
még cigánynak is kell lennie, micsoda 
plusz teher ez az ő vállán, mindannyi-
ónkhoz képest, vegyük már észre. Be-
számolt felfedezéséről, hogy a cigány-
telep szemetjét valójában a magyarok 
viszik oda, hogy az egész cigány túl-
népesedés csak legenda. Nem volt 
vita, így hát utólag sem vitatkozom.

Malgot István A cigány hold című köte-
tének borítója. Pont Kiadó 2006.
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Mondtam volna, hogy az Erdélyi 
Utcai Általános Iskola legyen ELTE 
gyakorlóhely, ezt a javaslatot sütöttem 
ki az összegyűltek számára, akkor talán 
a segítő pedagógiának emelkedhetne 
a presztízse, kialakulhatna a kultúrája, 
de legalábbis egy iskola felemelkedésre 
lenne ítélve, sok-sok cigánygyerekkel 
együtt. De kiderült, a jelenlevők közül 
többségben vannak a józsefvárosi is-
kola szakértői, nincsen ilyen könnyű 
megoldás, ez csak demagógia, nagy-
szabású projektek folynak, a Mátyás té-
ren épül valami kulturális centrum, ott 
majd kísérletképpen lesz nem cigány 
gyerekcsoport is, s különben is két éve 
van az iskolában egy remek program.

Igaz ugyan, a  nem cigány gye-
rekeknek a tanári közelében kell ki-
húzniuk a szüneteket, ahogy erről a 
Mozgó Világban olvasott szociográfi a 
beszámolt márciusi számában (mor-
golódom így magamban), de ez nyíl-
ván majd megoldódik.

Mindennek persze nem volt nagy 
jelentősége, hiszen a hallgatóság sze-
líden tűrt. Nem lehetett biztos benne, 
hogy neki járna valami. És egy szál ci-
gány fi atalt véltem felfedezni a jelen-
levők közt.

Attól félek, a  roma egyetemisták, 
hiszen kell, hogy legyenek, unják a ci-
gány témát. Kicsit szorongnak is, hogy 
esetleg rájuk marad, mint Bari Juditra 
(aki, mintha maga is szívesebben ma-
radt volna Dániában, hogy tanulgat-
hassa tovább, mit is kellene tenni itt-
hon), de addig is elkerülnék, és lenné-
nek, maradnának inkább csak fi atalok.

Három hete írtam a fenti kis 
beszámolót, dehogyis sejtettem akkor, 
hogy az Erdélyi utcai Iskola, melyet 
titokban talán már Lakatos Menyhért 
Általános és Középiskolának neveznek, 
milyen lehangoló húsvéti ajándékkal 
szolgál majd. Alighanem a világháló 
legkelendőbb csemegéje hetek óta a 
fi lm, amit az iskola egyik tanulója ké-
szített a mobiljával arról, ahogy diák-
társa szórakozik a fi zikatanárral.

A  tanárverős videó alighanem a 
magyar művelődéstörténet jeles ese-
ményévé vált. Alighanem a lakosság 
többsége tudomást szerzett róla, meg-
vitatta, elszörnyedt, vagy a tanáron 
vagy a diákon, esetleg az igazgatónőn, 
a  szakértőkön, az újságírókon, az álla-
potokon, a cigányokon, a magyarokon.

Ki kellene rúgni az iskolából a ta-
nárát bántalmazó diákot? – kérdezi 
a műsorvezető a televízióban. A  pe-
dagógiai társaság főtitkárának elfúl a 
hangja, remeg, reszket az indulattól. 
Kirúgni? Mi az kérem? Miféle szó? 
Innen nyílik az út a Taigetoszra és 
Auschwitzra – mondja, és látható, hi-
szi is azt, amit mond, át is éli.

Szegény műsorvezető meg csak 
irul-pirul, nem erre készült, hogy ő 
most az embertelenségeknek utat 
nyitó kérdést tesz föl. Ő  azt hitte, 
megtárgyalhatóak a rémes eset lehet-
séges jelentései, konzekvenciái. Épp 
csak arról kell hallgatni, hogy az elkö-
vető cigány. Ezt jól is tette, de a főtit-
kár mégis úgy válaszolt, mintha nem 
hallgatott volna róla.

A  főtitkár ugyanis tudja, hogyne 
tudná, ez a józsefvárosi történet tör-
ténelmet ír, történelmi változást jelez, 
akár tetszik, akár nem, ő  nagyon is 
pontosan látja, hogyne látná, hisz ez 
a közelebbi szakmája, a  művészetpe-
dagógia, látja, hogy ez a erdélyi utcai 
diák-videójáték a tanárral, azzal a sá-
padt képű idős tanáremberrel leradí-
rozta a térképről azt a humanizmust, 
azt a progressziót, melynek jegyében 
tizenhat évesen még iskolába járhat, 
és minden korlát el van takarítva az 
útjából. És kapaszkodók a keze ügyé-
ben, ha kapaszkodni akar. Voltaképp 
csak saját magát kellett volna még el-
viselnie. Meg kellett volna szelídülnie 
mindettől, de nem ez történt, éppen 
az ellenkezője történt. Imitált lovagi-
as keretek között lealázta a fi zikata-
nárt, aki a jelenetben a mocskos ma-
gyar társadalom szerepét kapta.

A főtitkár haragszik, kétségbe van 
esve, mert a fi zikatanár gyáván visel-
kedett. Tűrte a megaláztatásokat, így 
láthatatlan maradt, hogy valójában 
micsoda fenevad volna igazából. Ál-
dozatnak tettette magát, végtelen ra-
vaszsággal, pedig, ahogy a főtitkár elő 
is akart állni a dokumentummal, me-
lyet magával hozott, itt minden más, 
mint ami valójában. Tombol a tanári 
terror, a magyar társadalom fojtogatja 
a cigány társadalmat. Minden cigány 
gyerek célpont. És minden tanár a 
Magyar Gárda maga.

És akkor most mintha mindez 
másként volna. És az emberek hinni 
fognak a látszatnak, hogy bántják a 
tanárt, holott ez a gyermek csak azt 

a mérget fecskendezte vissza, me-
lyet begyűjtött eddigi élete során. Le 
kellene tehát csukni minden magyar 
tanárt, szülőt, óvónőt, vasutast, mert 
miattuk lassan már tényleg elvesztik a 
fejüket szegény romák.

Mindezt úgy kellett előadni, hogy 
romákról szó se essék. Még hallgatás 
sem.

Aztán megszólal az Országos 
Köznevelési Tanács elnöke is, mert a 
miniszter úr összehívott egy bizottsá-
got, hogy vizsgálódjék az iskolai erő-
szak ügyében, és tegyen javaslatokat. 
Az elnök úr, Lóránd Ferenc megígéri, 
hogy nem lesz boszorkányüldözés. 
Nem foglalkoznak a múlttal, a jövőre 
gondolnak. Hogy ki üldözne kit, azt 
nem tudom, pillanatnyilag az a tény-
állás, hogy a diákok üldözgetik a ta-
náraikat, de akkor majd erről nyílván 
bebizonyosodik, hogy nincs is egé-
szen így, vagy ha így is van, valójában 
mégis másként van.

Nagyon helyes, hogy a diák sza-
bad, már hallom is a szakértőket, az a 
baj, hogy még nem eléggé, hogy a ta-
nár még mindig egy elnyomó gépezet 
csavarjának érzi magát, aztán csodál-
kozik, ha koppan.

Egy kaposvári középiskola tes-
tülete föllázadt egy cigány kislány 
napi terrorja ellen, az apa meg szikla-
szilárdan áll a tanárokat köpködő és 
trágár nyelvet használó lánya mellett, 
hogy úgyis az iskola fog meghátrálni. 
És könnyen igaza lehet.

Közben Újpesten egy erőszakos-
kodó diákot a rendőr vezetett el, és 
a polgármester haladéktalanul kitil-
totta a kerület összes iskolájából. Vál-
lalva, hogy törvényt szeg. Bizonyára, 
ezt feltételezem, azért volt ilyen ret-
tenthetetlen, mert az ő kis terroristája 
nem volt cigány.

Lehet, hogy jól van ez így, törté-
nelmi igazságtétel, hogy van eff éle 
megkülönböztetett bánásmód, és a 
cigány diák kicsit egyenlőbb bánás-
módban részesül, mint a többi diák. 
(Miközben azért megvan a cigány di-
ákok hagyományos vagy éppen poszt-
modern lekezelése is.)

Kérdés csak az, nem jár-e ezzel 
mindenki rosszul?

Az, aki lenézettnek és megkülön-
böztetettnek tudja magát, aki tele van 
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komplexusokkal és szenved a hátrá-
nyaitól, jó-e, ha egyúttal azt is megta-
pasztalja, hogy félnek tőle, senki nem 
mer szembeszállni vele, s neki a tanár 
csak csicska?

40.

Ülök a kilencvenkilencesen, is-
merős helyzet, útvonal. Ezen a bu-
szon viszem a kisfi út az apjához, majd 
tovább az anyjához. Ha itt írok róla, 
akkor persze ez egy szétesett cigány-
család, és tudható, hogy nem a másik 
kisfi úról mesélek, meg az ő hajléktalan 
édesanyjáról, meg sosem látott apjáról, 
mert hát ők nem cigányok, ők csak egy 
elveszett család a sok közül. És nem a 
kilencvenkilences az útvonaluk.

Furcsa ez azért, ez a megkülön-
böztetés, hogy másként töprengek 
személyeken, eseteken, ha cigányok, 
és másként, ha nem, hiszen ha cigá-
nyok, akkor mintha az én ügyem is 
volna, hogy tehetnénk-e értük vala-
mit, tehetnének-e magukért valamit, 
akkor méregetek, találgatok, elemez-
getek, tervezgetek. Résztvevővé válok 
szinte, nemcsak szemlélővé. De ez 
így nem igaz, hiszen mindkét kisfi ú-
ról gondoskodom, ez a dolgom, nem 
is volna igaz, hogy a cigány kisfi úval 
többet törődnék, mint a másikkal, 
ahogy másfelől pedig igaz, hogy a má-
sik kisfi úval könnyebb a dolgom, belül 
könnyebbnek érzem, holott a távolság 
nagyobb az anya és köztem, mint a ci-
gány kisfi ú esetében.

Épp most lepődtem meg maga-
mon, hogy hivatali, férfi úi, nevelői 
távolságtartásomból kilépve érzelmes 
csókkal köszöntöttem az új évre a ci-
gány anyát, nem mint cigányt, hanem 
mint anyát, noha talán csak részben 
szólt neki a gesztus, talán inkább a 
fi ának, aki a kórházban ki akarta békí-
teni az apjával, béküljetek ki, mondta 
ezt az apja ölelésének fogságából, és 
ez pont az a kőtábla volt, mint pa-
rancs, amiről én nem reméltem, hogy 
kifaraghatnék, hogy majd elkészülhet 
egyszer, csak a küszködés, az volt a 
tét, és akkor váratlanul már érvénybe 
is lép, ki is hirdettetik, láttam magam 
aztán kívülről, ahogy megcsókolom 
az asszonyt ott a harmadikon, abban 
a világvégi házban, a  már előkerült 
szomszédasszony szeme láttára, és 

ez, hogy visszapörgött a jelenet, hogy 
utólag meglepett, mit is tettem, nahát, 
ez azt jelenti, hogy ez mégis valami 
más volt, mint száz hasonló, s  egy-
szerre gondoltam ezzel arra is, hogy 
ez neki is más lesz, ő is visszapörgeti 
majd, ahogy sokszor még az is más, 
ami nekem nem, ki is szokott derül-
ni, hogy ez így is van, hiszen mondjuk 
megmutatja a gázfogyasztást az órán, 
hogy tényleg higgyem el, rendesen fűt, 
holott nem is vitattam, csak az apa az, 
a cigány apa, aki mindent vitat.

Szóval kétségtelenül más az, ha 
cigány fi ú vagy lány ügye foglal le, és 
nem pusztán a miatt, hogy ezzel én 
még kezdenék is valamit, külön, hogy 
írnék róla, hiszen nem is teszem, nem 
erről írok, nem akarok erről írni, nem 
akarom az írást szolgálni így, az írás 
csak küszködjön meg külön a maga 
jussáért, ez a napi kapcsolat nem a 
fecsegésért, a  pletykáért, az intimi-
tásért kell, noha most épp valami 
ilyesmire használom, de azt remélem, 
hogy nincs kiemelve ahhoz képest, 
amit mondjuk az állomáson látok, az 
újságban olvasok, kutatásokból derí-
tek ki, noha nekem jó ez a személyes 
háttér, amit nem kerestem, de ha nem 
találok el ide valahogy, talán mégsem 
merek írásban fogni. Persze, ez sem 
menthet meg a gonosztól, még kevés-
bé a tévedéstől, sőt, talán csábít is a 
könnyelműségre, noha másfelől meg 
ad valamiféle szóbeli felhatalmazást.

De még mindig azt próbálom 
megnevezni, körülrajzolni, azt a kü-
lönbséget, azt a kis árnyékot, ami a ci-
gány gyerekekkel való kapcsolataimat 
elválasztja, megkülönbözteti a más 
gyerekekhez fűződő kapcsolataimtól. 
Alighanem mindig úgy érzem, hogy ők 
bármikor mondhatnák, hogy ők nem 
ők, nem ér a nevük, akinek hittem 
őket, az most épp szabadságra ment, 
akit meg otthon találok, az valaki más, 
akit nem ismerek, akinek újra be kell 
mutatkoznom. Mintha egy olyan tár-
saságban lennék, ahol mindenki az én 
nyelvemet használja, de tudom róluk, 
hogy van egy másik nyelvük is, és én 
egy pillanat alatt kikerülhetek abból 
a belső társasági helyzetből, amiben 
épp a lehetőség miatt, sosem érzem 
egészen biztonságban magam, még 
akkor sem, ha senki nem ejt ki egy 
szót sem azon a ismeretlen nyelven, 
de nem tudhatom, azok az érthetetlen 

utalások, amikkel mindig körül va-
gyunk véve, ez esetben nem annak a 
másik nyelvnek az eszközei-e.

S  persze ez a távolság valójában 
kevesebb is, több is, mint egy nyelv-
nyi távolság.

És bizonyára, a cigány ember vala-
hogy ilyesféleképp lehet velünk, nem 
cigányokkal.

Lehet, hogy én ezzel a baráti ölelés-
sel pusztán a kölyök parancsának enge-
delmeskedtem, és lett itt egy szál, amit 
semmiféle nyelvi furfang ki nem kezd-
het többé. Most ezt el tudom képzelni.

Egy kedves fi atal pár beszélget 
a cigányokról. Egyikük a Kuruc.info 

„cigánybűnözés” rovatát olvassa, mert 
izgatja a kérdés, igazságkereső, és a 
korrekt beszédtől, az elhallgatás kul-
túrájától rosszul van. Nemcsak ebben 
a kérdésben, más kérdésben is. A sze-
relme meg a kurucinfós-féle vad du-
mától félti a barátját, s azon igyekszik, 
hogy képes legyen attól minél nagyobb 
távolságot tartani. Beszélgetésük egy 
árnyjáték. Egyikük a kurucinfós, meg-
lehetősen vad logikával érvel, hogy az 
adatok és esetek sora bizonyítja két-
ségtelenül, hogy a cigányok micsoda 
sokasága miféle szörnyűségeket követ 
el nap mint nap. Társa pedig azzal 
intené, hogy hiszen a bűnnek nincs 
nemzetisége, már maga a számolás is 
képtelenség, és különben is ott a sze-
génység, a kirekesztés. Egyikőjük sem 
a saját álláspontját mondja, mindket-
ten szeretnének árnyaltan fogalmazni, 
de a lány, aki maga is aggódik a cigány 
ügyek miatt, más ellenszerét nem is-
meri barátja megszelídítésének, mint 
a vadítását. Hiszen az „álkurucnak” 
éppen ez a hamis beszéd a fűtőanyaga, 
vagyis minél elszántabban mentené 
ki barátját az előítéletes gondolkodás 
csapdájából, valójában annál beljebb 
taszítja, s  érveivel szemben az „álku-
ruc” érvei mind izmosabbá válnak. 
Ami miatt azonban neki is egyre el-
szántabbnak, sarkosabbnak kell lennie. 
Vagyis egyre hiteltelenebbnek. Szem-
ben az egyre ijesztőbb cigányozással.

Probléma-érzékenyek mindket-
ten, a  fi ú ebben a tárgykörben aktí-
vabb, majdnem elkötelezett, arra is 
gondolt már, hogy talán hivatást is 
találhatna itt. S  közben meg elége-
detten meséli a modern civil önvé-
delmi mozgalom sikereit, ugyancsak 
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„álkuruc” szinten, hogy a rendőrsé-
get kiválóan lehet serkenteni gyors 
cselekvésre a cigány elkövetőkkel 
kapcsolatos internetes felhívások-
kal. A  Blaha Lujza téri kis rémről a 
felvételek heteken át láthatók voltak 
a különböző honlapokon, a  rend-
őrség azonban szinte büszkélkedett 
tanácstalanságával. Ám ahogy akciót 
hirdettek a hálón, egy napon belül 
kiderült, hogy el lehet fogni, meg le-
het akadályozni a szökését, és ki le-
het rakni az országból.

Voltaképp mindketten szívesen 
lemondanának saját álláspontjukról. 
Csakhogy a fi ú valóságérzékelése erős, 
nem bírná elviselni, hogy baleknak 
gondolja magát, így hát sodródik az 

„álkuruc” nyers és rapid észjárása felé. 
A lány sem őrizné a tiszta gondolkodás 
légvárait, ha nem érezné, hogy a kulcs-
értékek, melyek jegyében segítő-gyó-
gyító szakmáját önbecsüléssel művel-
heti majd, mégis alighanem ennek a 
várnak a kincseskamrájában vannak.

A  fi ú hat vagy nyolcgyerekes 
családból való, nem lehet pontosan 
tudni, hányan is vannak, az sem telje-
sen világos, hogy ki nevelte, hogy mi-
ért az a neve, ami, hogy ki a féltestvé-
re, ki az édestestvére, hogy magukban 
töltötték évekig az időt egy lakásban a 
bátyjával, vagy sem.

Talán az valamelyest már ténysze-
rű, hogy anyai bántalmazások miatt 
került ideiglenes állami gondozásba, 
most tizenegy éves, tudatlan, agresz-
szív, türelmetlen, eleinte úgy evett 
nálunk, az otthonban, ahogy a fi lmek-
ben szokták jellemezni a vadembere-
ket meg az éhezőket.

A  körzet szerinti általános iskola 
nem tudta fogadni, éppen azon az év-
folyamon tele az osztálylétszám. Beírat-
tuk egy közeli általános iskolában, azzal 
a szóbeli megállapodással, hogy ha nem 
lesz képes beilleszkedni, elhozzuk.

A  csőd szélén állunk, betelt a po-
hár, a  kölyök szétzilálta az osztályt, 
mindenki fél tőle, bunyózik, trágár, 
gátlástalan. Tanárra ugyan nem ront, 
de nem bír ki negyvenöt percet, nem 
tud dolgozni órán, nem képes öt per-
cig sem csendben maradni.

Talán eleve reménytelen volt a 
helyzet, talán csak mi nem voltunk 
elég felkészültek és befogadók, nem 
tudom. Az biztos, az iskola minden 

külön személyes együttműködéstől 
elzárkózott. Pontosabban nem is az 
iskola, hanem a két tanítója. Beültem 
volna a gyerek mellé is az osztályba, 
ha azt kérik, minden délben megbe-
széltem volna minden nap történetét, 
ha lehetőséget adtak volna rá, akár 
telefonon, akár személyesen, de azt 
kaptam legelőször, amit most leg-
utóbb is, hogy nem foglalkozhatnak 
külön egy gyerekkel, nincs nekik arra 
idejük. Nem voltak barátságtalanok, 
de tökéletesen elzárkózók voltak 
mégis, ők nem akarnak ezzel a fi úval 
bajlódni, nincs erre idegük se, mód-
jukban sem áll, a szülők is tiltakoznak, 
el kellene vinni mielőbb.

Noha közben a szülők már nem 
tiltakoznak ellene, mint eleinte, ami-
kor az én legénykém még azt hitte, itt 
mindenkit le kell győzni, hogy életbe 
maradhasson. Épp az történt, hogy 
barátai támadtak, akadt már osztály-
társ, akihez elmehetett játszani, és 
szülő, aki nem bánta, hogy ott van.

Nagyon rövid határidőt sikerült 
csak kikönyörögnöm, amíg csoda tör-
ténhet, és utolsó javaslatomra volta-
képp csak leereszkedő mosolyt kaptam, 
ami a frusztrált határvidékek jól ismert 
sajnálkozása a másik együgyűségén.

A  kölyök szőke, szeplős, szinte 
tejfehér bőrű. Nem tudom, ha cigány 
volna, alighanem azt gondolnám, nem 
tudnám nem azt gondolni, hogy alig-
hanem emiatt olyan elutasítóak vele.

Ha magam is cigány volnék, alig-
hanem rasszistának látnám az egész 
iskolát. Az egész világot.

(Az angol tanára azonban, amikor 
odabátorkodtam hozzá –, már tudva, 
hogy mire se jutottam, s tudván azt is, 
hogy nyelvből aztán igazán csehül áll 
az én növendékem, hiszen az angolt 
még nem volt hajlandó tanulandónak 
elismerni, valamiért a német volt az 
utolsó reménye –, olyan kedves volt, 
hogy nem is értettem először, most 
ugrat csak, vagy mi van. Ugyan min-
dig hiányos a felszerelése, ugyan tény-
leg nem tud semmit, és elölről kellett 
kezdeni vele mindent, nemrég behí-
vatta külön személyes korrepetálásra, 
hogy talán az lesz a megoldás. Ami-
kor óvatosan türelmet kértem volna, 
hogy hát persze értem, hogy fogytán, 
akkor azt mondja, hogy hát türelem, 

hogy is ne volna, persze hogy van. Ez 
nem lehet kérdés.

Értem tehát, miért árválkodik az 
ellenőrzőjében angol jegyként az a 
kedves kis négyes. Valami mondóká-
ra. És miért hiányzik az a sok egyes, 
ami ott lehetne, s  nem állíthatjuk, 
hogy jogosulatlanul.)

41.

A  kereszténydemokraták par-
lamenti képviselője, Hoff mann 
Rózsa beszélt napirend előtt a parla-
mentben az erőszakhullámról, a  Bla-
ha Lujza téri kölyöktől, az iskolatárs-
nak halálos sérülést okozó bántal-
mazástól a tanárverésig, némely friss 
kórházi esettel kiegészítve, amikor 
az indokolt kezelésért büntettek tett-
legességgel gyógyító embert, majd 
az éppúgy indokolt nem kezelésért. 
Politikai vitanapot kezdeményeztek 
emiatt, hisz ez a sok rémség nyilván 
annak a mindennapi nyomorúságnak 
a terméke, amiben az ország egyik 
fele süllyedt, hogy mit kezdhetnénk 
a hátrányokkal, a  társadalom ketté-
szakadásával. Elégedetten tette hozzá, 
hogy már minden hely elkelt az ülésre, 
és van hatvan hozzászóló, s hogy ez a 
cigányok nemzetközi napjára esik, ott 
lesznek az ő képviselőik is.

Nyilvánvaló volt, hogy minden el-
mesélt eset cigány elkövetőket takart. 
Nyilvánvaló volt, hogy ez a vitanap 
egyfajta roma-magyar párbeszédkí-
sérlet volna az erőszak ügyében. Eb-
ből a szempontból természetesen a 
lehető legnagyobb ügyetlenség volt a 
nemzetközi cigánynap felemlegetése, 
hisz az ünnep a legkevésbé alkalmas 
pillanat a fájdalmak kibeszélésére, 
inkább sajátos fénytörésű elszámol-
tatásként hat. Noha félreérthetetlen 
volt a szándék, hogy éppen elszámol-
tatást nem szeretnének.

Csak persze lehetetlen beszélni 
valamiről, amiről nem szabad. Annál 
is kevésbé, mert aki viszont nem tö-
rődik ezzel a tiltással, az egyúttal más 
egyébbel sem törődik. A Kurucinfo és 
társai nem hallgatnak, viszont a be-
szédmódjuk durvasága, értékrendsze-
rük szélsőségei, akcióik nemtelensége, 
általános igénytelenségük azonban 
tán még erősebb tiltás, mint a politi-
kai korrektség mesterséges, álságos 
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korlátai. Így aztán nincs neve annak a 
csendes polgárháborúnak, amely im-
már zajlik egy ideje.

Azt gondolom, az a jelenet, valami-
kor a nyolcvanas évek közepén, amikor 
a moziba átvonuló szakmunkástanuló 
csapatból a helyi cigány fi úk kikaptak 
valakit, aki kilógott a sorból, vagy el-
maradt egy kicsit, aztán néhány pofon 
után útjára engedték, már ennek a há-
borúnak egy helyi epizódja volt.

Ahogy az is, hogy a hétvégén vonat-
tal utazókat rendszeresen fosztogatták.

Mi más is történhetett volna. Ezek-
nek a cigány fi úknak ott kellett volna 
lenniük az iskolában. De saját kis tár-
sadalmuk nem ösztönözte ezt, az isko-
la meg nem ért el hozzájuk. A kamasz 
energiák pedig működtek. Ha nektek 
van egy kastélyotok a kerítés mögött, 
meg pénzetek, hogy a boltba vásárol-
jatok, amikor csak kedvetek tartja, és 
traktorokon pöff eszkedtek, meg ola-
jos a kezetek, mint az uraknak, akkor 
mi meg legyőzünk benneteket. Sárba 
nyomjuk a képeteket, elszedjük a pén-
zeteket. És ezzel a valóságos és rituá-
lis erőszakkal helyreállították a világ 
rendjét. Saját cselekedeteikből kerestek 
értelmezést saját helyzetükre. S aligha-
nem elégedetten konstatálhatták, hogy 
igen, itt van egy háború, mely ellenük 
folyik, a  kastélybeliek a had, ez ma-
gyarázza életük minden mozzanatát, 
semmi más, ehhez a magyarázathoz 
magukra vonatkozóan még kérdésük 
sincs, viszont hősiesen helytálltak, 
hogy elégtételt vegyenek mindenért.

Persze harminc év bőven elegen-
dő lett volna, hogy a világ másfelé vál-
tozzék, és a kastély lakói immár azok 
a cigány gyerekek legyenek, akik vala-
ha a kerítésen kívül ácsorogtak. Csak-
hogy a kastély valójában már harminc 
évvel ezelőtt is egy vert sereg szállá-
sa volt. Azok a fi úk akkoriban épp a 
pusztulásnak induló magyar mező-
gazdaság új munkásnemzedéke lett 
volna, rájuk sem volt már szükség. Ők 
is fölöslegesek voltak.

Azóta mit sem javult a helyzet. 
Tehát romlott. A  cigány gyerekek 
megtapasztalhatták, hogy a kastély 
pont olyan, mint a cigánytelep. Vagyis 
hogy a cigánytelep elfoglalta az isko-
lát is. Hiszen az iskola nem bírt sem-
miféle ellenállást tanúsítani. Nem volt 
ereje, nem volt tartása hozzá. Az erő 
és a tartás utolsó elemeit, a  magáno-

sítás kárvallottjaiként, maguk az al-
kalmazottak vonták ki a rendszerből, 
otthonaik önvédelmére.

A  cigány gyereket gázoló magyar 
autós, a  cigányt félrekezelő orvos, 
a  cigányt sorba állni kényszerítő hi-
vatalnok, a  cigányt megbüntető kala-
uz, a  cigányt megbuktató, megalázó 
tanár, a cigányt kisemmiző vállalkozó, 
a  cigányon élősködő szakértő, a  cigá-
nyokra hivatkozva milliárdokat zseb-
re tevő kormányzatok és önkormány-
zatok, a  cigányfogásra beidomított 
rendőrök, szervezetek mind-mind az 
ellenség trükkjei közé tartoznak. Úgy 
tesznek, mintha vétlenek volnának, 
még a törvény is őket védi, persze, 
hisz maguk szabták magukra. S aztán 
még sajnálkoznak is.

A  cigány mi mást tehet, mint fel-
veszi a harcot. Védekezik. Mi más 
eszköze volna szegény cigánynak, 
mint a puszta erőszak. A  magyarok 
megérdemlik, amit kapnak, sokszo-
rosan rászolgáltak már a megtorlásra. 
Szép szóból nem értenek.

A miniszter válaszában persze Hoff -
mann Rózsára ront, hogy az erőszakot 
tán csak nem a cigánysággal azonosítja?

Az „Őszintén a hátrányok meg-
szüntetéséért” címmel megvolt április 
9-én a politikai vitanap.

Az anyag, az elhangzó és a bekül-
dött hatvan hozzászólás értékelésére az 
Internet szerint nem került sor. A vita-
napról a kezdeményező KDNP honlap-
ján egyetlen beszámoló sort sem talál-
tam, noha a szervezők fogadkoztak az 
eredeti előadások közzétételéről.

A  Népszabadság rövid tudósítá-
sából azonban annyi kiderül, hogy 
Hoff mann Rózsa elégtételt vett, és a 
jogvédőket vádolta meg az iskolai és 
a szociális probléma etnicizálásával. 
Hogy cigány ügyként tálalják, cigány 

sérelemként róják föl a szegénység 
következményeit.

Kétségbeejtő „itt a cigány hol a ci-
gány” játék folyik évtizedek óta.

Roma tárgyú konferenciák 
sora zajlik, talán amiatt, mert mind-
annyiunkban komoly feszültség hal-
mozódott fel, tettvágy, esetleg amiatt 
is, hogy ez a téma a pályázatoknál 
előnyös elbírálást kap, s  a szerveze-
tek önképén is jól mutat. Akárhogy 
is, a  konferenciák ugyanott kezdik 
és ugyanott végzik, szellemi mókus-
kerék ez. Még a jó konferencia is, ha 
lenne, bukásra volna ítélve, hiszen 
nincs közös tanulás. Mindig csak első 
lépések vannak. Az elmúlt húsz évnek 
nincs egyetlen idézhető mondata.

„Nagy kérdés” címmel vitaműsor 
a közszolgálati csatornán a cigányok-
ról. Mégis csak meg kellene nevezni a 
cigányokat, mondja az egyik résztvevő 
cigány politikus. Jó vicc, pedig már ott 
tartunk, hogy szemrebbenés nélkül tu-
dunk cigány problémákat tárgyalni ci-
gányokra való gondolás nélkül.

Munka vagy iskola, melyik a fon-
tosabb, ezen folyik a vita, pedig hát 
tökmindegy, mire jutnak, mert egyik 
téren sem jutottunk semmire.

A  reprezentatív politikai műsor-
ban a tarnabodi program képviseli 
az elmúlt évtizedek erőfeszítéseit és 
milliárdjait. (A többi fölött kisimultak 
a hullámok.) Egy olyan program, ahol 
a szervezők komolyan veszik, komo-
lyan vennék, hogy valódi fordulatot 
egy kis, néhány száz fős helyi társada-
lom életében csak több elem egyide-
jű és tartós változása idézhet elő. De 
vesztésre állnak, hiszen az EU-s tit-
kárság túl komplexnek ítélvén a prog-
ramjukat, nem adott támogatást a 
pályázatukra. Vagy út, vagy autó, vagy 
sofőr, vagy benzin. Együtt nem megy. 
Még megindulna a forgalom.
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