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ROMÁK MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN

Polgármester és a roma többség

Szendrõlád polgármester asszonyát keresem. Több nap-
ja. Nem az edelényi ügyrõl, hanem általában a lehetsé-

ges tennivalókról kérdezem. Levélben is, megküldve szá-
mára a romaszakértõk helyzetelemzéseit, javaslataikat a
tennivalókra, amelyet a Párbeszéd a vidékért folyóiratban
akarunk közzétenni. Ne csak a kutatók, hanem az érintet-
tek is szólaljanak meg. És ne csak a romák, hanem a velük
együtt élõ fehérek is. (Magyarázom: azért nem cigányt és
magyart különböztetek meg, mert szerin-
tem a romák is magyarok. Nem lehet kita-
szítani õket a nemzetbõl.) Szendrõládon a
lakosság nagy többsége roma. A korosz-
tály-megoszlás is cigány–nem cigány ala-
pon történik. A 60 év feletti lakosság teljes
mértékben fehér ember, a fiatalok szinte
maradéktalanul cigányok. Az egész község
megbántva érezte magát azért, amit a ci-
gány asszonyok állítólagos öncsonkító el-
járásáról mondtak. A fehérek éppúgy,
mint a cigányok. A polgármester asszony
30 éve él itt, 22 éve önkormányzati tiszt-
viselõ, soha nem tesz különbséget fehérek
és cigányok között. Nem pozitív tettetés-
bõl, hanem mert nem lehet. Ha az ember
mindenkiben az embert keresi, egyikben
ugyanúgy megtalálja a jó tulajdonságokat,
mint a másikban a rosszat. Visszamaradott
képességû roma gyerekek, ismerete sze-
rint, nem fordulnak elõ nagyobb szám-
ban, mint a fehér családokban. Utánané-
zett, olvasta, tudja. Inkább arról kellene
beszélni, hogy a visszamaradott roma gye-
rekek felkarolása még várat magára. Míg a
fehéreknél ez országos program. És a baj
az, hogy a nagyon szegény családba hiába
születik egy-egy kiemelkedõ tehetség,
szülõi háttér nélkül nem érvényesül. Mon-
dom neki: önkritikára kényszerülünk.
Akik a ’80-as évektõl foglalkoztunk – akár
kutatóként, akár társadalmi aktivistaként –
a romák jövõjével. Az általam szerkesztett
akadémiai kötet könyvbemutatóján, 1999-ben mondtam a
hazai kutatás nagy öregjének, Kemény Istvánnak, téved-
tünk, amikor azt hittük, hogy egy roma értelmiség kineve-
lésével létrejön az a társadalmi erõ, amely a romákat rész-
ben integrálja a hazai társadalomba, részben megõrzi a ro-
ma kultúra sajátos színeit, intézményesíti azt. Pista azt vá-
laszolta: minden középosztály így viselkedik a világon. És a
kisebbség hangadói még csak be sem veszik saját kiemel-
kedettjeiket a kis közösségek vezetésébe. Ezért nincsenek

itt a mi cigánykönyvünk bemutatóján sem – mondotta. És
kérdeztem a polgármester asszonyt 2005. évi ottani látoga-
tásunkkor: hogyan áll a munkahely-teremtés és az iskoláz-
tatás programja. Szerintem a romaintegráció és az együtt-
élés harmóniája csak helyi receptek kialakításával teremt-
hetõ meg. Igazam van – mondja –, a vidékfejlesztés nem-
csak kistérségi, hanem községi szintjén oldhatók fel a helyi
konfliktusok. Az országos programok ritkán segítenek. De

vissza is kérdez: miért nem a pozitívu-
mokról kérdezem? Ahogy a média is csak
a negatívumokra összpontosít. Kezdi so-
rolni a helyi akciókat, azt, hogy a községi
és a kisebbségi önkormányzat milyen
programot indított a fogamzásgátlás meg-
ismertetésére. Sorban jelentkeztek a fiatal
cigány asszonyok, õk is szeretnének spi-
rált használni. Tudomása szerint, a köz-
ségben 70-en használják is. Az önkor-
mányzat osztotta szét, ingyen. A telepü-
lésvezetésen múlik az együttmûködés.
Helyi fórumokat igyekeznek teremteni,
ahol romák–nem romák együtt töltik az
idõt. Ahol érzik a másikról: azt mi bántja,
foglalkoztatja. Jól mûködik a tanodamoz-
galom, amely a tanórán kívüli foglalkozta-
tásnak a régi napközi otthonos rendszer-
ben ad keretet. Említi az egyház aktivitá-
sát. Dúl Géza atyát és az egyik katolikus
közösség helyi szervezõje által indított
Cursillo mozgalmat. Minden hétvégén kis-
csoportos foglalkozás. Megjelent a „Nem
adom fel” Alapítvány felzárkóztató prog-
ramja, akik immáron a fogyatékos cigány
gyerekeket is segítik. A jövõ: a fehér és a
roma közösség az egyének szintjén érint-
kezik. Példa, az iskolán kívül, a polgárõr-
ség. Egyértelmû volt, hogy erõsíteni kell
azt, amikor látták a cigánygyilkosságokat.
Fõ út mellett vannak, esetleg terror-
támadásnak kitéve. A védelem szükségét
mindenki elismerte. Nincs helyi „cigány–

magyar” konfliktus. Az idõsek otthonában az idõs fehér
emberek elõször csak elfogadták, most meg már szeretik a
roma alkalmazottakat. A helyi óvodaprogram erõsítésének
eredményeként a községbõl ketten is jelentkeztek óvónõ-
képzésre. Az önkormányzat hozzájárul minden középisko-
lába jelentkezõ tanulási költségeihez, útiköltséget és mást
is térítenek. Hát ilyesmirõl is kellene, hogy beszéljenek,
beszéljünk. Mondom a végén: igaza van.

(G. F.)

A tanoda bükkszéki tábora, 2004

Idõsek napja Szendrõládon, 2009

A kórus idõsek napi fellépése
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