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Tündi, 44 éves, Vilmány

43-44 (ezer) volt a keresetünk, kikaptunk 38-39-et, 
mert ugyebár lefogták, azt mi volt az? Semmi sem. 
Úgy, mint a mai napig ezek a plusz pénzek: olyan, 
mintha kapna is az ember meg nem is. Mert tartozik 
belőle az ember, most mit hazudjon az ember? 
Kamatos pénz, na most adja meg az ember, vagy 
adjon nekik enni, jó formán ruhát nem bírok rájuk 
venni, egyáltalán. De ha most az ember ruhára ad, 
akkor kaja nincsen, akkor meg enni nem tud adni 
nekik az ember; ez az igazság, most mit hazudjon 
az ember, hogy így áll meg úgy áll, hát látni az 
emberen, hogy szegényesen él az ember.

Nem úgy néznek a népekre, ahogy kellene. A 
tanácsra értem. Az ember bemegyen, nem akarnak 
vele papírt elintézni, nincs fogadás, akkor minek 
tanács? Egy hónapban egyszer van fogadás. 
Valamikor befogadnak, valamikor azt mondják, 
hogy nem érnek rá. Ezek a feltételek. Hát soknak 
van fogadás, soknak nincs. Változtatják.

(Amikor gyerek voltam) Villany volt, de víz nem 
volt. Hát a csapról (hoztunk vizet), tisztálkodási 
lehetőség az volt. Bent fürödtünk, tekenőben, mint 
most itten. Ennyi.

Encsre szoktunk járni vásárolni, vagy ha úgy telik, 
akkor bemegyünk Miskolcra. De legtöbbet már itt 
szokok, mert azt vettem fel, hogy most elmegy az 
ember, fizessen fuvart hétezreket-nyolcezreket, 
abból itten már tudok venni bármennyit. Nem kevés 
pénzért visznek be fuvarosok, kinek kocsija van.

Mind a két gyereknek jóban vagyok a tanárával, 
nincs vele gond. Ahhoz képest, hogy mivel elsőnek 
kezdte az iskolát, hat éves gyerek és kitűnőnek 
jelezték, mert úgy látták, hogy a legjobb tanuló ő. 
Mert amúgy ő evvel az unokámmal kezdte volna 
az elsőt, meg is kezdték, egy hetet járt vele, és úgy 
tett a tanár – Andriskó tanár bácsi -, hogy „Tündi, 
ne haragudj, azt mondanom kell neked valamit”. 
„Tessék, mondjad nyugodtan.” „Klaudiát aszongya, 
el kell innen  intézni, hogy ő neki jobb az A osztály, 
aszongya, mert ez a B osztály, amelyikbe járt az 
unokám, át kell őt oda tétetni, mert ez túl gyenge 
tanulmányú ez a B osztály, az Á-ba kell tétetni, mert 
ő jó tanuló. Meg azt mondja, hogy ő nem ezekhez a 
gyerekekhez való.

Ő (a legkisebb gyerek) mindent magától (csinál), 
neki nem kell (segítség). Az igaz, hogy mikor óvodás 
volt, még nem kezdte meg itt ezt a ballagást meg 
minden, az apjának sosem hagyott békét, hazagyütt 
az óvodából, még nem viselte (?) az apja ott feküdt 
bent az ágyon féloldalt, bement hozzá, „apu, 

számoljunk már, apu, hogy van ez, apu, mint van ez”; 
ez igaz, sosem hagyott neki békét, mindig – ha nem 
is akarta az apja – akkor is kellett neki számolni meg 
irkálni. De itt van a jelentés, hogy tud hál’istennek. 
Meg tudja aztat fogalmazni meg gondolni, hogy mit 
hogy kell, mert sokat – higgye el – az izébe oda van 
írva ezekbe hogy mondjam magának a füzetekbe, 
hogy én nem tudnám megcsinálni. És olyan egy-
kettőre leül, magának, megcsinálja.

Készítette: Vas Enikő
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Tünde, 38 éves, Homrogd

Járt anyukám, mert a csordás volt apukám, járt a 
faluba és akkor onnan szedegette össze, egy-egy 
darabot (ruhát) így a gyerekeknek. Kérte és akkor 
kapott is. Úgy szint a kajával is, ugyanígy voltunk. 
Nem volt semmi. Hát, emlékszek rá még én is 
gyerek voltam, tizenhárom éves, és én is jártam, 
mert ugye apukámnak besegítettünk, mert mi 
úgy nevelkedtünk, hogy a házimunkában segíteni 
kell, sőt az ebbe is segítettünk. Reggel mentünk 
kihajtani a teheneket, délután mentünk segíteni, 
behajtani. Napközben főztünk, mentünk a faluba így 
a magyaroknál, hogy adjanak valami főznivalót és 
sokat elmentem én is. Bekopogtam a házba, hogy 
ezt szeretnénk kérni, mert nem tudunk mit főzni. És 
akkor adtak, szívesen adtak, mert tudták, hogy én 
a csordás lánya vagyok.

Még úgy voltunk vele, hogy örültünk, hogy 
ettünk, nemhogy még iskoláztasson, mert nekem 
lehetőségem még lett volna. Mert két helyre 
pályáztam még anno hetedikben, felvételre és mind 
a két helyre felvettek kereskedelmi szakra, mert 
ugye jó tanuló voltam. És akkor az anyagi dolgok 
miatt nem tudtam menni. Így lemaradt az egész. 
És most úgy dühít, hogy aki gyengébb tanuló volt 
akkorába velem, magyar, hogy annak van szakma a 
kezébe, kereskedelmi szak, és akkor volt úgy, hogy 
itt dolgozott, ebbe a faluba volt az árusító. Én meg 
ugye jobb tanulmányi eredménnyel itthon ülök, 
úgyhogy ha akkor lehetett volna, akkor tudtam 
volna menni, mert mentem volna szívesen. Hogyha 
lehetőség lenne rá, szívesen mennék, kijárnám 
még ki azt az egy iskolát, a nyolcat, szívesen. És 
akkor tanulnék én még tovább, mert már most 
Ervinkém is már ott van, ugye ő a legkisebb, már 
harmadik éves. És akkor, na, utána tudnák, beadom 
oviba, és tudnák menni tanulni. És megmutatnám 
én a gyerekeimnek is, hogy én harmincnyolc 
évesen tudnák még tanulni. Ha akarok, akkor 
tudok, úgyhogy tudnák még érettségizni is, meg 
satöbbi, mert lehetőség van rá, mert hallottam 
olyat a tv-ben is, hogy hatvan évesen érettségizett 
egy bácsi, én is meg tudnám csinálni. Addig, míg 
ők kicsik voltak, addig nem tudtam menni sehová. 
Szeretném, szeretném.
Mert most hiába indulok én a vakvilágnak, ha annyi 
pénzem nincsen, hogy egy bérletet megvegyek, 
mert ennyi gyereknek a szájából meggondolom, 
hogy most bérletet vegyek, vagy beosztom egy-
két napra nekik azt a pénzt kajára. Úgyhogy valami 
olyasmi kellene, ami itt van a közelbe és akkor 
tudnák menni, hogy tanulna az ember. Lenne több, 
én szerintem, több olyan felnőtt, aki még nem 
fejezte be az iskolát, és tudna tanulni, mert tanulna.

Egyes tanárok vannak olyanok, akik odakoppantsák 
a gyerekeknek azt, hogy Te cigány vagy. Nem 
szó szerint, hanem éreztetik a gyerekekkel, azt 
hogy most te cigány vagy, mert sok mindegyik 
gyerek azért, mert már a fiatalok közül melyik 
nem rosszalkodik, mindenki rosszalkodik. És 
akkor odavágja az Igazgató is a fejéhez, hogy te a 
tízóraiért jössz ide, meg melegedni. Most gondold 
el, hogy akármilyen szegény legyek, de azért egy 
szendvicsre jut nekem. Ide figyelj. Meg, hogy van 
tüzelőnk, nem fagytunk meg. A gyerekem nem 
azért jár oda, hogy egyen, hanem azért, hogy 
kupálódjon. Azért küldtem oda a gyerekemet. És 
akkor ilyen szégyent, sokat sírva jött haza nekem 
még a fiú is. Nem merik elvenni a tízórait, hogy nem 
mondják azt, hogy ők azért mennek.

Először még (a lányom) osztályfőnöke beszélt 
olyanokat, hogy na, tényleg feldühített, mert én is 
egy nyugodt ember vagyok, de ami több, az már 
több. Felmentem a házba, aztán megmagyaráztam 
neki, hogy állítsa le magát, mert ennek nem lesz jó 
vége. Ugye szépen megmagyaráztam neki, azután 
Tündével úgy beszélt, mintha a saját gyereke lenne. 
Mert ugye nem, mert meg lehetett vele beszélni 
szépen is, mert sok, némelyik cigányasszonyban 
ez a rossz, tudod, hogy megsértik a gyereket futás, 
rohanás, üssünk neki a tanárnak, minden csúnya, 
ami a szánkra jön, nem. Nem, ez nem megoldás. 
Megmagyaráztam szépen, hogy én kikérem 
magamnak, hogy a gyerekemet lebüdösözi, mert 
ismerjük a szappant, ismerjük a vizet. Nálunk 
megvan a fürdés. Ne mondják a gyerekemre, hogy 
büdös. Mert ezt még egyszer meg ne halljam. És 
azután nem, azután nem is beszéltek vele úgy. 
Azután nem mondták, hogy büdös, mert ugye 
gondolták azt, hogy ugye meg lehet vele tenni, 
hát megcsinálják Volt olyan, hogy nem tudtam 
menni iskolába, mert aznap apukámnak menni 
kellett valahova, nekem menni kellett a csordával 
ki. Elmondtam, megértették és akkor tudták, hogy 
ilyen szegény családban élünk, hogy ilyen kell és 
akkor nem azért nem mentem iskolába, mert nem 
akartam menni, hanem, mert nem tudtam menni.
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B. Árpád, 49 éves, Halmaj

Hogy érzi, hasznosak voltak az iskolák?
Feltétlenül. 

Felkészítettek az életre?
Fel. Az akkori életre. Nem a mostanira. Mert közben 
volt a rendszerváltás, az meg az előtt volt. Arra az 
életre igen, de erre nem. 

Miért, mi hiányzik?
Azért, mert akkor más volt, más volt akkor. Akkor, 
ha egy ember leszámolt reggel a munkahelyén, 
délután mehetett egy másik helyre. Most, hiába 
próbálkozik, nem olyan, mint rég. Nem úgy van. 
Arra az életre, a munkás életre felkészített. Arra fel. 
De arra, hogy itthon pöffeszkedjek az ágyon, arra 
nem készített fel.

Tanult a gyerekekkel, amikor kisebbek voltak, 
segített tanulni?
Persze, sokat. És van egy nagy élményem. A 
lányomat úgy tanítottam, hogy ő másodikos volt 
már vagy hanyadikos, és folyamatosan tudott 
olvasni. Nem csak szavakat, folyamatosan olvasott, 
úgy megtanult. Kazettára felmondtam neki a verset, 
hogy hangsúlyos legyen, tudja hangsúlyozni, és úgy 
tanulta meg a verset.
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Julis néni, 72 éves, Encs, Béke út

Dolgoztam ’70-ben a fatelepen, onnan meg ugye 
nehéz munka volt, eljöttem ide a varrodába, csak 
sajnos nem tudtam úgy varrni, oszt takarítónak 
átvettek, de nagyon jó munkahely volt, megvolt 
a pénz is, megvolt a megélhetés is, de most már 
nem úgy van, édesem, az idősekre rá se adnak, 
hidd mán el. Átmegyek ide is, hogy adjanak egy 
csepp segélyt vagy valamit, 15 ezer valamennyit 
kapok az uram után segélyt, hát hogy meghalt, ezt 
az özvegyit. Nekem van huszon- valamennyim, 46 
ezret kapok, drágám. Abból fizetni a villanyt, hát 
víz nincs, azt nem mondhatom, hogy van, mert el 
van zárva, mert nem tudtam fizetni, hát most mit 
csináljak. Akkor fizetem az OTP-t belőle, most is 
várom a kis nyugdíjamat kedden, de ezt úgy, hogy 
most sincsen egy forintom sem. Én megmondom, 5 
Ft van a zsebemben.

A fatelep volt az első munka. Olyan ’65-’70-ben, 
mondjuk, hogy ’70-ben elmentem, de csak három 
évig voltam ott, mert nagyon nehéz munka volt az, 
nem asszonyoknak való volt. Olyan fákat kellett 
emelni, bizony isten, hogy alig bírtam, abba mentem 
tönkre, kezem, lábam.
Ez hivatalos munka volt, rendesen be voltunk 
jelentve. Utána kezdődött itt a gyár ’75-ben, 
milyen gyár is, istenem, valahol megvan nekem. 
Először Vinelus volt, ilyen külföldiek voltak itt. Én 
takarítottam. Előbb varrónő voltam, de nem ment, 
mondom, akkor inkább takarítok, jobban értek 
hozzá. Hát 46 éves voltam, mikor leszázalékoltak, 
én akkorában igen-igen beteges voltam.

Ez az unokám, 10.-be jár itt vagy 11.-be, 
kőművesnek tanul, azért mondom, hogy most már 
jobban megvan a lehetőség, mint régen. Ugye én 
fiatalasszony voltam, beteges voltam, ott volt a sok 
apró gyerek, szegények voltunk, kénytelen voltam 
elállni dolgozni.

A gyárban is mindenki tisztelt bennünket, igen 
szerettek, hát azt mondom, hogy magyarok, hát 
most én is azt mondom, hogy magyarok, nagyon 
szerettek, egy névnap, egy valami ünnepség… 
igen jól voltam velük. Nagyon. még most is, ha 
találkozom velük a városban, mert erre laknak 
hol Szalán, hol itt, hol ott. Jönnek ölelni, puszilnak, 
valaki elgyön ide mikor ilyen ünnepnap, újév vagy 
valami van, hozzám. Nagyon tiszteltek, becsültek 
engem akkor.

Teleki tanárnőt nagyon szerettem, mert nagyon jó 
volt a cigányokhoz, na azt kell mondani. Még aki 
rossz volt, azt sem bántotta, még akkor is, mindig 
megsimogatott, azt mondta, „hogy szeretek 
mindenkit, ejj, drága te lányom, olyan sokáig tessék 

élni”, és nevetett. „Gyere csak ide, hoztál valamit?” 
akkor így mondták. 10 percre kenyér kell, ez az, 
amit enni kell. Mondom neki, „nem”, „gyere, ülj 
le”, egy vajas kenyérke, vagy egy zsíros kenyérke, 
tudta, hogy szegények vagyunk, sokan laktunk, 
meg tudta, hogy anyám olyan beteges volt. Minden 
reggel hozott nekem, az biztos, én igen szerettem, 
nem azért, hogy adott, mert ő is azért adott, mert 
látta, hogy én is milyen jó volt hozzá, soha én egy 
szót egy tanárnak… Szász tanító úr, na, arra is 
emlékszem. Nagyon szerettem azt is. Igen jó tanár 
volt, minden tanárt úgy lehet szeretni, ha én is 
szerény vagyok.

Hányan aludtak egy ágyban? 
Egy szoba-konyha volt, hát hárman-négyen egy 
ágyban, meg mondtam, lerakták a szivacsokat 
a szüleim, oszt azon aludtunk, heten aludtunk 
gyerekek egy szobában, meg a kis konyhában a 
szülők.
...Gyerekágyam nem volt, gyerekszobám nem volt. 
(nevet)

Készítette: Hircsu Nóra
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Zs. Irén, 56 éves, Homrogd

Heten vagyunk testvérek. Kis purdéban laktunk, 
a cigánysoron, szegények voltunk. Anyánk ment 
a faluba dolgozgatni, úgy ettünk, mert nagyon 
szegények voltunk. Két ágyunk volt. Heten 
feküdtünk két ágyon, hol ettünk, hol nem, mert 
nem volt munkalehetőség, akkor se a barna bőrű 
emberekre, ugyanúgy, mint most nincsen és így 
éltünk, hogy anyánk a kötényéből tartott minket. 
Hét gyereket, ha betegek voltunk nem tudtak 
vinni orvoshoz se minket. Csak úgy voltunk, ahogy 
voltunk, otthon úgy gyógyultunk meg magunktól. 
Ennyi a dolog ebbe, mert hát szegénység volt, nem 
tudtak hova vinni a szüleim. Pénzünk nem volt, 
dolgozgatni járt, abból éltünk. Ennyi volt az életünk, 
kis purdécskába laktunk. Anyánk ment minden Isten 
áldott nap, hol tapasztott, hol padlást mosott, hol 
kapált, ebből éltünk, így nevelkedtünk fel. Nekem 
iskolám nincsen, a hét gyereknek sincsen, egynek 
se, mert nem volt rá alkalom, hogy tudjunk járni 
iskolába, nem volt cipőnk, nem volt ruhánk. Úgy 
voltunk, ahogy voltunk odahaza, otthon jó volt úgy, 
ezért nincsen iskolánk.
Van két osztályom, de nem tudok vele még se 
olvasni rendesen, se írni. Nagyon szerettem volna, 
hogyha továbbra ment volna az, az iskola (hogy 
felnőttként a nyolc osztályt elvégezze), de valami 
okon fogva, megszűnt. Ezért nincsen mostan, 
úgy meg már, ha ez nem szűnik meg, rendesen 
kijárom a nyolc osztályt, mert nagyon szerettem 
volna írni, olvasni, mert gyerekkoromban nem volt 
rá alkalmam. És itt meg most megragadtam az 
alkalmat, úgyhogy tudok egy pár betűt, de még 
az semmi se. Így éltünk, ilyen szegényesen, de a 
mostani is nem nagyon jó, mert a barna bőrűeknek 
mostan sincs munkahely, hiába akarna menni az a 
barna bőrű dolgozni, meg van a munkalehetőség 
ahová bemegyen felvételre, barna a bőrünk, és 
nincs munkahelyünk. Nem tudunk magunkkal mit 
csinálni, éljünk ebből a negyvennyolcezer forintból, 
a tanácsi pénzből. Én még most is elmennék, én 
is dolgozni, de nem tudok hova, mert még ide a 
Hivatalba se vesznek fel.

(Mikor megbetegedtem sárgaságba) Kigyütt az 
Igazgató. Arra is nagyon jól emlékszek, már nagy 
voltam, azt akkor saját maguktól felmentettek. És 
annyira buták voltak a szüleim, hogy nem mentek 
semerre. Nem mehettem iskolába, mert féltek, hogy 
a többi elkapja tőlem. Mikor meg én odakerültem, 
már ilyen felnőtten, asszony koromban, elmentem 
oda dolgozni, nem is egy gyerek volt, aki elkapta 
azt a betegséget, fertőtlenítettünk, azokat nem 
mentették fel. És ezért nincs iskolám, mert azért 
akármint is, mert még nyáron el lehetett volna 
menni, tavasz felé, meg még rossz időben is 
lehetett volna menni. Meg azért hát csak egy héten 

kétszer-háromszor mentem volna iskolába, akkor is 
jobb lett volna, és ezért vagyok most írástudatlan. 
Úgyhogy nem tudom, hogy fog e még Selyeben 
indulni az a felnőtt iskola, oda is telefonálgattam, 
mikor megszakadt, hogy indul-e, vagy nem. Jöttem, 
mentem, mert én szeretnék még most is megtanulni, 
hogy írjak, olvassak, de nem megy a dolog. Mert az 
állam már most nem fizeti a felnőtt iskolát. Nem is 
csoda, hogy el vannak a cigányok keseredve.

Egyáltalán nem voltak jók a tanárok őhozzá (a 
fiamhoz). Azt most meg egyetemre jár, itt meg nem 
felelt meg semminek. Mindig felmentem, mindig 
mondtam, miért kell velünk ezt csinálni. Meg, hát 
a helyettes-igazgató, volt egy kocsink azt mondta 
a fiamnak, hogy adja el apád a hátsó kereket, és 
vegyen neked ceruzát, meg füzetet. De én nem 
kaptam a Tanácsról, sose, egy könyvet se, semmit 
se ingyen, úgy, mint a többi cigányok. Azért nem 
kaptam, mert dolgozott akkor a férjem.

Mondom neki, hogy igazgató úr, mondja már 
meg nekem, hogy miért kelletett ezt mondani a 
gyereknek, hát mondom, nem akart gyünni iskolába.
Szünetekről ment a kocsmába. Ütötték a gyerekeket. 
Őt is megverte. Na, de hát persze, felmentem 
szépen megmagyaráztam, nem volt semmi belőle. 
Egy-két hét után megint ugyanazt csinálta, mert 
annyira cigányellenes volt az igazgató. Úgy, hogy a 
cigánygyerekeket kulccsal ütötte, kulcscsomóval. A 
cigányok mind féltek tőle. A gyerekek rettegésbe 
voltak, mikor menni kelletett iskolába nekik. 
Úgyhogy akkorában nagyon szörnyű életet éltünk 
az iskola miatt. Felmentünk több szülő, azt mondtuk. 
Nem ért neki semmit. Még be is zárta őket.
Bezárták a terembe, azt akkor úgy ott hagyták 
őket. Úgyhogy én, meg akkor egy másik asszony 
mentünk, azt akkor mivel, de akkor mi már ki 
voltunk akadva, el… a tanárnőt, mert az ablakon 
vette ki a másikat, meg a gyereket. Rákulcsolta az 
ajtót és ott hagyta. 

A fiam harmincnyolc éves, de nem iszik, nem 
cigarettázik. Úgyhogy, attól nincsen nekem tartani 
semmi, hogy valami olyan gondom volna. Olyan 
nagy. Csak az, hogy szegények vagyunk. Ennyi, 
meg munkahelyünk nincs. Meg én mondtam azt is, 
hogy elmennék én még lépcsőházakat takarítani is, 
Miskolcra. Nem kapni azt se.

(Reményre) Nem is tudok gondolni, mert már nekem 
olyan nem gyün be, hogy olyan jó lenne nekem.

Elmentem (kenyérért), kigyűtt az idevalósi asszony, 
azt már nem nevezem meg, úgy tett, jaj nem állok 
a cigányasszony mellé. Ez így volt. Nem szóltam rá 
neki egy szót se. Mondom nem szólok egy szót se, 
megvettem a kenyeret, meg a zsemlét, kifizettem 
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azt eltettem. Ennyi, mit tudjak szólni. Az a nevünk, 
eztet hiába is szégyellnénk, eztet így adta a jó Isten, 
hogy mink cigányok vagyunk. Ennyi. Nem tudok rá 
mit válaszolni. Én is mondhatnám neki, hogy paraszt, 
mert ő meg paraszt, nem úr, azt én meg eljöttem 
onnan. Megvettem neki, ami kelletett, aztán 
elmenetem. Ennyi volt, de még csak nem is szóltam 
egy szót se. Mit tudjak rá szólni. Ez a nevünk, kész. 
Evvel se értek egyet, hogy miért vagyunk mink 
cigányok, mikor a magyarnak is az van, ami nekünk 
írva az izénkbe, magyar állampolgár ő is. Az úr is, a 
paraszt is, a cigány is. Egyformák vagyunk, minden 
ember egyforma. Isten teremtette mindenkit. Nem? 
Ugyanolyan anya szülte a magyart is, az úrt is, mint 
a cigányt.

Készítette: Németh Katalin
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Pici, 68 éves, Alsóvadász

Ha felvállalták a betakarítást annál a kulák embernél, 
akkor az aratástul fogvást, a kapálástul fogvást, 
kukorica, krumpli, bab, ezeket mink a család termelte 
be, de az ember aratott nála, akkor azt jelenti, hogy 
kepe, úgy hívták, hogy kepések voltunk, és annak 
a hegyét, végét mink kaptuk meg, és így éltünk 
akkor, úgy, hogy sokan nem szorultunk senkire se, 
sok szegény ember, mint magamfajta cigányember, 
mert akkor is voltak szegények, meg most is vannak 
szegények, akkor is csak azok ottan abba a korba, 
az én tizenkét éves koromig, akik nem tudtak, 
nem mentek dolgozni. Azok voltak szegények, úgy 
mint mi kaszáltunk, meg arattunk a gazdáknál, mi 
megéltünk akkor, de azok, akik nem csinálták eztet, 
azok olyan szegények maradtak, mint most. Most 
én tizenkét éves koromba már a markot szedtem 
utána.

Akkor még iskolába jártam, iskolába jártam. A mama 
csinált nekünk ilyen vakarót, hát tudja, mi az, vakaró. 
Hát ilyen tésztát összegyúrjuk a lisztet, pezsgőt bele, 
sót, elsikálják, ráteszik a masinára, megsütik szépen 
pirosra, akkor a karika is belevágódott, mert akkor 
még nem volt gáz, ilyen sparhelt volt csak, ilyen 
csíkos masina. Karika is belevágódott, kettévágta, 
megkente lekvárral, összetette, tette a tarisznyába. 
Olyan volt, mint az abrakos tarisznya, adnak a lónak 
annyit. Valamikor olyan volt a tarisznya, feltették a 
lónak a fejére, abbul evett állva. Olyan volt a, mint 
egy táska. Nem volt ilyen modern táska, mint most 
vannak, aoúúúú.

Hát az a ház olyan vót, hát … egy... falutul vagy 
egy kilométer is vót, ahol ugye vót a cigánytelep, 
cigánytelep. Hát ugye vót is a vénember (a 
nagyapja), dolgos vót. Hát nekünk vót, cserepes 
házunk vót. Egy konyha vót, meg egy szoba. Meg 
egy disznóól hátul. Ott laktunk még hatan is. Hát 
nagy lakás vót amúgy, de a többi (ház) az mind 
zsúpba vót. Ez meg cserepes vót. Azért mondtam 
az elébb, hogy aki dolgozott akkor, megélt. Hát ilyen 
régi régibeli bútorok vótak, ilyen karoságyak, meg 
ilyen csikós sparhelt, meg ilyen karos lóca, na, de hát 
mikor vót ilyen, hogy a konyhába – ahol én aludtam 
– ilyen dikó. Hallott már a dikórul, milyen? Na, ez a 
dikó olyan vót, hogy vót két eres fa, négyet leütött 
nagyapa, négyet? Mindegy, de kb. olyan nagyot, tett 
bele egy fát, ide is, ide is. Tett rá karókat, rákötve 
karókat, oszt vót ilyen zsák, szalmát tettünk bele, 
azt tettük rá, azon aludtam, nem vót izé…párna vagy 
kispárna. Kabát, nagykabát. Az az igazság, hogy 
vót tüzelő, és nem kellett takaró se, meg konyhába 
vót a masina, mert úgy hívták, hogy masina régen, 
ugye. Sparhelt, mi egymás… most meg úri módon 
mondják ezeket a témákat, szaknyelven. Befűtötte.

Tisztálkodni hogy tisztálkodtak?
Hát az emberek, a gyerekek ugye mentünk 
fürödni. Ott folyt előttünk a patak, a nagy patak, 
oda mentünk fürödni, az asszonyok meg…ilyenek 
tekenőbe, nem vót ilyen szagos szappanok, még a 
nagy mosószappanok vótak.

Vadászon azért teljesen más, mert Vadászon 
tartják az ellentétet, tehát Vadászon kőkeményen 
megy… Nem, ott (Lakon) nem vót ilyesmi, hogy 
különböztetés, csak én abba vótam én eredményes 
ott, Lakon, gyerekkoromba, hogy a mama bejárt 
ennél az elnöknél mint szolgaasszony vót ő, ő 
mosott, főzött, takarított, mindent ő csinált, a 
házimunkát ő végezte, és mink ugye nem vótunk az 
eldugott családok, mert a mama is meg a nagyapa 
is, a kulákoknál ezeket nagy munkákat vállalt be. 
Nyári nagytakarítás. Hát minket nem úgy vettek 
ottan, mint a többieket. Nem egy kalap alá vettek 
minket, na. (A többi cigányok) trehányak vótak, 
nem törődtek semmivel se. Nem törődtek, hogy 
a gyereken van ruha, akár mostan, nem törődtek 
azzal, hogy holnap mit esznek vagy mi lesz. Hát 
várták a szabadságot, az üdülőt. Hát megdöglött a 
magyarnál disznó, vitték a dögkútba, már másnap, 
mit másnap, már egy óra múlva már nem vót, 
már perzselték, vitték. Ez vót akkor, na. Ez vót az 
élet. Gombázásbul éltek, bogyókból éltek, meg 
ilyen… bodza, hát mindent szedtek, oszt abbul 
éltek. A kosarat fonták, ilyen körkosarakat, meg 
ilyen kosarat, olyan kosarat, tehát ebbül éltek, a 
feleségek vitték, vájkot vetettek, ezekbül éltek.

A mostani, 2010-hez egy olyan harminc évvel, 
vagy negyven évvel visszább tart ott az élet (a 
cigánytelepen), ami folyik ott lent, tehát ennyire 
visszás állapot. 
Nézze, akkor zsúpos házak voltak, csak az apósé 
volt cserepes. Nézze, azt tudom neked mondani, 
hogy akkor annyira összetartott a cigányság, hogy 
semmi nem vót ottan veszekedés vagy verekedés. 
Hát ilyenkor a faluba a gyerek, mikor elmentek, 
ottan az egy élet vót. Akkor vót ott egy ember, az 
apósnak a testvére vót, a Bodi bácsi, az öreg Bodi, 
hogy ő vót a megbízott.
Fia: Hogy rendet tudott tartani, tehát volt egy cigány 
vajda. Muszáj vót (hallgatni rá), muszáj vót. Féltek 
tőle, és tiszteletbe tartották, mert ő volt jó formán 
a törvény.
Nem, nem a cigányok (választották), hanem a 
hivatal, de bele kellett menni a cigányságnak, mert 
az olyan dolgok, hogy mikor valaki udvarolt egy 
lyánynak, akkor vót ilyen lakásbejelentő, keskeny 
vót, ilyen keskeny csík vót csak akkor. Jelentkezni 
kelletett vele, nála. Ennél a vajdánál, jelentkezni 
kelletett nála. Jártam egy lyányhoz, bevittem a 
cédulát, bementem nála, „nézze bátyám”, elmentem 
szombaton, „vasárnap itt akarok lenni, hétfő reggel 
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akarok hazamenni.” „Semmi gond, öcsém. Hétfő 
reggel jelentkezz nálam!”, lakásbejelentőt elvette, 
hétfőn elmentem nála, ideadta, viszontlátásra. De 
ha tovább maradtál, akkor elvert, vagy elveretett, 
vagy ő vert el. Komoly szerepe vót. A csendőrrel is 
összekapcsolt vót.
De viszont most én például ide nősültem, én itt 
lakhatok, de már az én fajtám már nem jöhetett 
ide lakni, énhozzám, a többi. Lakásképpen nem 
jöhetett, csak láthatásra. Csak láthatásra. Az is ki 
volt írva, hogy meddig. Hát ez így vót. Hát ebből a 
szempontból ez azért volt jó, ez a rendszer mondjuk, 
hogy így nem tudtak azt most, hogy betörnek, meg 
lopnak, meg verekednek. Mert tudták, hogy idegen 
van itten akkor…

Fia: Az iskolára visszatérve, hogy hogy lehetne őket 
meggyőzni… én megpróbáltam őket meggyőzni, 
de sikertelen voltam. És olyan embereket akartam 
meggyőzni, akiknek nem volt meg a nyolc általános 
iskolája, és mondtam nekik – ez tavaly előtt volt – 
mondtam nekik, el van intézve, a tanárokkal is meg 
a képző céggel is, hogy valami támogatást adjanak 
nekik ezért, hogy ők járnak majd esti iskolára, hogy 
elvégezzék a nyolc általánost. Elintéztem nekik, 
azt, hogy itt, Alsóvadászon indítsák az általános 
iskolába a képzést, nem kell utazni nekik sehova 
sem, annyi csak, hogy menjenek le, legyenek ott, 
tanuljanak, hogy meglegyen a nyolc általánosuk, 
mert jövőre – mármint ezen az éven – akinek nincs 
meg nyolc általános iskolája, nem fogja megkapni a 
szociális segélyt. Azt mondták, hogy hülyeségeket 
beszélek. Nem mentek. Annyira lusták voltak, 
hogy lemenjenek azon az úton, hogy ötszáz métert 
lejöjjenek azon az úton, oszt beüljenek egy padba, 
hogy meglegyen a nyolc általános… Felelőtlenek, 
egyszerűen nincs tudatukba az, hogy ha én nem 
végzem el a nyolc általánost, vagy nincs meg a 
nyolc általánosom, nem fogok kapni semmit se.

Készítette: Vas Enikő
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G. Miklósné, 67 éves, Alsóvadász

Tetszik tudni volt olyan, hogy még négyen is aludtunk 
egy ágyon. Szegényesen voltunk, szegényes 
körülmények között éltünk fel. Egy keresőnk 
volt: apukám, de őt megműtötték, háromszor 
érműtétje volt, mert ágyéklövése volt a második 
világháborúban, és mikor meg kellett műteni és 
csak azután ülhetett traktorra, úgyhogy ő szántott, 
úgyhogy amikor már úgy cseperedtünk, akkor mink 
is segítettünk a konyhára holmit, a ruházatra, meg 
a kisebbikeket tudjuk iskolába jártatni. Így nőttünk 
fel, tekintve nehéz körülmények között rendesen, 
úgyhogy rendes szüleink voltak, a szépet meg a jót 
láttuk tőlük.

(Gyerekkoromban) Nem, lámpa volt, 
petróleumlámpa volt. Hideg víz, közös kútról hordtuk 
a vizet, tehát nem tudom, hogy kétszáz lakos volt a 
cigánytelepen, úgyhogy egy kút volt, az volt, egy 
veder volt, alatta gémeskút és akkor arról főztünk, 
arról ittunk, mostunk, hát azt használtuk fel. Az volt, 
nem volt még akkor se villany, se csapos-kút, se 
fürdőszoba, tekenőbe fürödtünk, lavórba mikor mi 
volt, pléh-tekenő abba fürdetett anyám minket, meg 
abba mostunk is. Lavórba fürödtünk, mikor melyik, 
ha megfürdettük a kiesebbikeket, akkor kiöntöttük 
azt a fürdővizet, akkor jött a következő. Anyukám 
meg sokat volt beteg a kórházba, úgyhogy csak 
a nagyobbik, mi már a nagyobbak mi neveltük a 
kiesebbikeket. Mi fürdettük, mi szaladtunk orvosért 
anyukámnak. Ilyen körülmények között éltünk.

Volt úgy, hogy volt az a nagy lábos-fazék, vagy húsz 
literes, vagy attól is több, nem tudom biztosan, avval 
is mentünk a kútra, hát mentünk hárman úgy, hogy 
egyik is egy veder vizet vett, megfogtuk lábosnak 
a másik fülét, a húgom is az egyik kezibe az egyik 
vizet, a másik fülit megint megfogtuk a lábosnak, 
úgyhogy akkor elvoltunk. Megmelegítettük a 
sparhelton, aztán akkor úgy fürdettük a kicsiket, 
meg mi magunk is.

Dohány volt, dohánnyal foglalkozott akkor a TSZ, 
akkor mentünk dohányt plántálni, kapálni, tetejelni, 
akkor már begyütt így aratás felé a tövén is, még csak 
a nem gyűrt be a fagy, addig törtük, csomóztuk, volt 
egy olyan helyiség, hogy télen mentünk dohányt 
csomózni, akkor szárították, aztán a vezetőség, 
ugye mink kicsomóztuk, szárították. Mikor meg még 
picik voltunk, akkor meg tizenhárom éves koromtól 
mentünk le Senyére, meg Váposra a csemetekertbe. 
Ott csemetét kapáltunk, ültettünk, makkot szedtünk 
az …, hogy tavasztól legyen csemetefa, már 
amikor még nem adtak munkakönyvet nekünk, 
még akkor napszámba jártunk munkakönyv nélkül 
tudtunk dolgozni. Ez a baj tetszik tudni, hogy hét 
évet lejártunk Senyére, a csemetekertbe és nem 

fogadták ott el a nyugdíjamhoz, mert nem voltam 
bejelentve, hét évem kiesett a nyugdíjamból, és él 
még a mai napig is él az erdészünk a munkaadónk, és 
hiába jött ide a Tanácsra, igazolta, és nem fogadták 
el. Nem fogadták el itt a Nyugdíj-intézetben nem 
fogadták el.

Igen meg, meg volt (a munkamegosztás), hát 
mondjuk én voltam, a nővérem volt ő, akkor 
négy évvel korosabb volt, ő főzött, én meg 
dagasztottam, vagy a húgom, ő mosott, ha 
vasárnap volt, akkor is, hogy hétfőn legyen tiszta 
ruha a kis aprósoknak. Úgyhogy így le volt adva, ha 
hazajöttünk a csemetékbül én leszedtem az aláját, 
a húgom húzta … lesimítva a teteje. Úgyhogy be 
volt osztva mindenkinek a munkája, hogy kinek 
mit mondott anyukám, hogy most te ezt fogod 
csinálni kislányom, amaz ezt fogja, úgyhogy az 
egyik mosogatott, a másik törölte az edényt, a 
harmadik már ebéd után felmázolt, mert földes volt 
a ház, úgyhogy kormot meg vizet összekavartunk, 
azt akkor kimostuk a meszelőt, aztán avval húztuk 
végig a fal alját a ház szegit. A régi falvédő papír 
volt, amit a falra szoktunk rajzszögezni, az régi 
lenti takaró és akkor ráterítettünk földre a falvédőt. 
Nem volt még akkor szőnyeg, azt azon jártunk, 
hogy ne legyen piszkos a talpunk, ágyelőnek is azt 
tettük, hogyha leszállunk, vagy WC-re kimegyünk, 
hogy ne legyen koszos a talpunk, hogy ne szedjük 
fel a kormot. Hát mindenkinek volt mit csinálni, 
mert sokan voltunk és be volt osztva, hogy ki 
mit csinál. Úgyhogy volt munka, nagyon is sokat 
dolgoztunk, mikor meg hét éves voltam. Akkor 
meg tetszik tudni az én édesanyám árva volt, hét 
éves volt mikor meghalt az anyukája, egy egyszerű 
nő magához vette, ő tanította az anyukámat, ő 
nevelte, és nekünk ötünknek keresztanyja volt. Neki 
köszönhessünk sokat, amit tőle mink tanultunk, úgy 
anyukámtól, úgy őtőle és nagyon hálásak voltunk. 
Keresztapám földhivatali jegyző volt és őtőle láttuk 
a sok szépet, meg a sok jót. Úgyhogy ők is már 
meghaltak. Hát Nekik köszönhetjük azt, hogy sok 
szépet tanulhattunk. Nagyon jó lelkiismeretes volt 
Keresztanyám, meg is mutatom. Elhunytak és ezt 
tettem ki. Ez volt a Keresztapám Bencsik Bálint, ő 
meg a Keresztanyám.

Jól be kellett osztani. Pedig akkor még apám 
még nem is volt hadirokkant, dolgoztunk, 
felcseperedtünk, dolgoztunk és akkor mindig volt, 
hogy mit együnk. Meg ha nem is volt, ugye akkor, 
kérdte Keresztanyám, hogy mit főzöl kislányom, 
mondta anyukámnak, tudtok, mit tudtok enni, 
mindig segített, hol pénzzel, hol aprólékot 
megvettünk Neki. Hol disznót is vágtunk, neveltük, 
úgyhogy mindig kisegített, nem volt panasz az, 
hogy ma nem ettünk, vagy mentünk volna kóricálni.
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Mikulás-csomagot készített nekünk (Keresztanyám), 
de őneki meg Mikulás napkor volt a születése napja, 
igen, úgyhogy igen-igen sok jót láttunk tőle, meg 
igen-igen sok szép emlék, úgy eszembe jut, néha 
úgy el is tudok keseredni, hogy Istenem, de jó is 
volt még akkor. Nagyon szerettek minket, nem 
éreztették velünk, hogy cigány. Ha a Keresztanyám 
beteg volt, ő vitt magával az orvoshoz, igaz, 
hogy itt Alsóvadászon, de úgyhogy nem, ő nem 
éreztette velünk, ő nem szégyellt minket. Mikor 
Keresztapám meghalt a templomudvaron temették 
el. Tetszik tudni, azt úgy szégyelltük. Keresztanyám 
azt mondta: ha én nem szégyellek Benneteket, 
ti se szégyelljetek engem. Úgyhogy igen lelki 
ismeretesek voltak. Nem szégyelltek ők minket. 
Akárhova elvittek minket, meg sok jót kaptunk.

Aki ismerte anyukámat, meg apukámat, meg 
minket gyerekkorunktól, azoktól megkapjuk a 
tiszteletet. De akik már úgy benősültek ide, vagy 
fölnőttek már, azok éreztetik velünk, hogy cigányok 
vagyunk, azt tetszik tudni, visszahúzódnak tőlünk, 
vagy kiközösítenek, vagy éreztetik velünk finoman, 
de észre lehet venni, hogy kinéznek minket, de én 
nem szoktam úgy menni még társaságba se. 

Itt az utcában nem éreztetik meg velünk, sőt ha 
megyünk a gyerekek napjára ott se, úgyhogy nem 
tudok mit mondani. Csak én meg annyira érzékeny 
vagyok, hogy én igen hamar észreveszem aztat, 
hogy nem vagyok kívánatos oda, akkor nem 
megyek nem szeretek zavarni senkit. Férjem az 
jobban feltalálja magát.

A harmadik húgom, őneki meg van a tanári 
képzettsége, úgyhogy tanított is itt délutánonként. 
Annak a gyermekei, az Ivánka az ügyvéd, a Péterke 
az meg Pesten színészeti iskolába járt, de már ő 
szerepel is, úgyhogy ő színésznek tanult, de tán 
én vagyok a legbutább köztünk, meg a húgom, aki 
Miskolcon lakik, mert nekünk csak két osztályunk 
van. Azért, hogy a többieknek legyen ruházatra, 
meg legyen, meg akkor nem segített úgy ki a 
Polgármesteri Hivatal, hogy jártasok voltunk, 
ingyen adtak volna könyvet, vagy füzetet. Úgy adott 
nekünk Ilonka egy lapot, hogy ha ott az iskolába 
leírtam, azt ott kelletet hagyni, hogy ne hozzam 
haza, nehogy a többiek... Kivette ő a szekrényből, 
azt úgy elémbe tette, hogy tudjam a házit is ott 
kelletet leírni, úgyhogy nem engedte haza. Nagyon 
szegény körülmények között éltünk, azt biztos 
nem kaptunk könyvet ajándékba, meg már most, 
nyugodtan úgy kapnak pénzt és úgyhogy nem 
tudott úgy anyukám, meg apám úgy ellátni minket, 
mink dolgozunk, úgyhogy legyen a többieknek és 
ne legyenek olyan buták, mint mi.

Mikor anyukám beteg volt, akkor nem tudtam 
(iskolába menni), akkor tudjak mosni a kisebbikről, 
vagy tudjak főzni a kisebbiknek, már akik tőlem 
ugye fiatalabbak voltak, de sokat kimaradtam. 
Iskola, hát két osztályom van, írni is alig tudok, 
azaz igazság, hát így számolni mégy csak-csak, 
amit Keresztapám megtanított, meg beteges is 
voltam sokat. Sokat beteges voltam. Volt úgy, hogy 
újságpapírt tekert a lábamra, azt akkor ott volt a 
cipőm, azt akkor úgy jártam. Lyukas volt a cipőnek 
a talpa, annyira el volt, tetszik tudni kopva, akkor 
volt, zokni meg újságpapír, hogy ne fázzon a lábam. 
Mindig így becsavarta a Keresztanyám a lábomat, 
hogy ne fázzon a lábom, meg ne érje a talpam 
a földet. Ennyire szegények voltunk. Úgyhogy 
szegény ő se győzött ennyi gyereket öltöztetni, 
hol az egyik kapott, hol a másik kapott. Volt ilyen 
szegény, hogyha ő szólt, vagy ha esett így az 
eső, akkor mindig úgy tudott ránk vigyázni, mert 
könnyen megfáztunk. Nekik köszönhetjük azt, hogy 
még élünk, meg hát azért csak sok szépet láttunk 
tőlük.

(Ruhát) Azt kaptunk Keresztanyámtól Mikulásra 
és méteranyagba kaptuk, úgyhogy ő varrta meg 
nekünk. Akkor kötényruha volt, egy bugyi volt 
alatta nyárira. Télen volt, akkor egészszárú cipőt 
kaptunk, hol én, hol a húgom. Úgyhogy amikor jött 
a Keresztanya, akkor az egyik hónapban az egyik 
kapott, a másik hónapban a másik. Ha kicsi volt rá 
a kabát, akkor hol nekem adta, hol a húgomnak. 
mindig kaptunk tőlük, mindig.

Lejártunk Senyére, csemetekertbe, ott lakott az 
erdész úr, meg ott lakik a mai napig is, oda jártunk, 
kilenc kilométert lementünk, és kidolgoztuk 
magunkat a kilenc kilométert meg vissza gyalog, 
úgyhogy elég volt. Nagyon fárasztó volt, úgy tessék 
elképzelni, hogy bekapáltuk a csemetét, nagy 
meleg napba, akkor ott ránk jött az eső, vagy ha már 
hideg ősz volt, akkor nagyon fáztunk, szántották 
a csemetefákat a traktorral. Ha nem tudtuk akkor 
kihúzni, akkor a másik fordulóra beszántotta az 
eke, úgyhogy igen rohammunka volt, azt nekünk 
ki kelletet szedni, mert akkor még nehezebb volt 
kihúzni a szántás közül a csemetefát. Mondták a 
Nyugdíjba, hogy adjam bíróságra, dehogy adom én, 
mondom már még kenyerem sincs, nemhogy azt 
még bíróságra adjam. Örültünk, hogy tudtunk menni 
dolgozni. Munkakönyv nélkül mentünk kiskorom 
óta dolgozni, nem volt munkakönyvem, már mikor 
megkorosodtunk, már akkor meg beálltunk a TSZ-
be.

Annyira le vagyok néha gyengülve, hogy én is 
mindig kórházi infúzió alatt fekszek két hétig, 
a lábommal három hétig a rehabon, úgyhogy 
tönkre vannak a csontjaim is a sok gyaloglástól, 
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érszűkületes. A második kisfiamat a jövő hónapban 
műtik ötödikén. Azt most, tetszik tudni, az is elintézi 
nekem az idegeimet, hogy mi lesz vele, vagy, hogy 
sikerül e, vagy nem, mert nagyon csúnya a lába. 
Hát én magamnak is ilyen kék a lábam, tessék csak 
nézni, időváltozáskor majd meg bolondulok, meg 
ilyen dagadt. Úgyhogy öregségünkre úgy összegyűl 
minden betegség. Lakásom zálogban, három milliót 
vettünk fel rá. Azt kell ugye fizetni. Be tudtam 
hozatni a gázt, mert. Be tudtam hozatni a vizet a 
fürdőszobába. Ezért kellett felvenni a három milliót. 
És ha eztet mind nem fizessük, akkor kitesznek 
minket is az utcára. Úgyhogy van gondunk most is, 
meg volt gyerekkoromban is, meg mikor nagylány 
voltam, akkor is sokat dolgoztam. Meg most is ugye, 
a férjem nyugdíja nincs, én meg csak huszonnyolc 
ezret kapok, azt ugye fizetni kell a lakást, ha nem 
akkor minket kitesznek.

Portahely volt ez, tetszik tudni, olcsón 
hozzájutottunk. Azt huszonhét vagy huszonnyolc 
éve, hogy építkeztünk, és négy éve, vagy öt, nem 
tudom biztosan, vettünk fel rá jelzálogot, három 
milliót, azt abból vezettettük be a gázt, a vizet, 
járólapokat, hát úgy hoztuk rendbe.

(Az egyik fiam) A meggyet őrzi, mert le fogják 
szedni. Éjszakára megy Zsolcára biztonsági őrnek. 
Hát Miskolcon ugye, Bandikám, ő három műszakba 
jár a diósgyőri gépgyárba. Attila az erdőn dolgozik 
Perkupán. Úgyhogy minden gyermekemnek van 
munkája, van munkahelye.

Tetszik tudni, ha én megszorulok, akkor kisegítenek. 
Nem engednek úgy ki a lakásból, hogy ne adjanak. 
Ha tíz tojás kell, vagy ha tessék nekem adni, vagy 
kétezer forintot, akkor soha nem mondják, hogy 
melyikünknek, vagy fiam hogy vagy, mit főzöl. 
Itt az utcabeliek rendesek, én nem tudok rosszat 
mondani rájuk. Nem tudnák rosszat mondani. 
Van itten saját bolt Bodnáréknál. Ha nincs úgy 
pénzem, akkor mondom „Lacikám, nem tudol adni 
egy kenyeret?” Mondjuk úgy három-négy nappal 
nyugdíj előtt. „Dehogynem Manci néni, tessék egy 
csomag mosóport, vagy egy csomag kávét, akkor 
vagy egy kiló cukrot, vagy hát amire szüksége van.” 
Hogyha bár akármire van, úgyhogy nem tudnák azt 
mondani, hogy nem adnak. Nem tudnák. Anyukája 
meg a terápián, Ő szokott kezelni, úgyhogy az 
aranyos Jolika, úgyhogy nem tudnák azt mondani, 
hogy nem. Még meg is kérdik, hogy mit tetszik 
főzni, mire van szüksége, tessék itt van a friss áru, 
tessék vinni, ne tessék törődni, tessék vinni ami 
kell. Úgyhogy nem tudnék rájuk rosszat mondani. 
Aranyosak.

Három zsák krumplit ültettünk el, meg zöldbabnak 
valót, amolyan elsőbabot, hagymát, mindent, de 

olyan árvíz volt, ahogy mentünk fel a kislányomnál, 
derékig érő víz volt ott a töltésen. A pince tele vízzel, 
máma volt kint a biztosítóból felmérni. Úgyhogy 
háromszor szivattyúztuk a pincét, de még mindig 
van benne, le se tudott menni a lejáraton. Úgyhogy 
mindenünket elvitte a víz. Szokott lenni három-négy 
zsák krumpli, borsó is, hagyma is, mindenből egy-
egy pici megvolt, nyári, téli ennivalónk, de most 
semmi. Úgyhogy most nagyon-nagyon szegény tél 
fog ránk jönni, de nem is inkább a tél, majd a tavasz. 
A tavasz, amit ültetnénk el, hát volt a pincénkben 
krumpli, de azt most el is vitte a víz, nem számítunk 
semmi jóra. Egy hízót szoktunk venni, míg a gyerekek 
velünk voltak, nem nősültek meg, egy háztartásban 
éltünk. Még akkor neveltünk hízót, voltak libáink 
is, úgyhogy vettünk csirkét is, azt is neveltünk. 
Volt, hogy nem voltunk olyan szegények, de most 
hárman vagyunk, ha megveszek két-három kiló 
disznót, öt-hat kiló zsírnak valót kisütöm, aztán 
kész. Van mihez nyúlni, úgyhogy nem vagyunk úgy 
elmaradva, hogy olyan szegények legyünk, hogy 
ne tudjunk mihez fogni.

Most is temetés volt itt ebben a szomszédban. Esett 
az eső, nem tudtam átmenni a temetésre. Férjem 
elment. Már mondták a klubtársak, hogy menjünk, 
már mondja azt nem jöttél. Mondom, mert esett 
az eső, azt azt mondtad ne menjek, hogy fogok 
hazajönni, mert kocsival kivitte a fiam, amikor odaért 
a hullaházhoz, már akkor mondták, hol hagytad 
Mancit. Nem jött, azt esett az eső, azt lebeszélte a 
menye, nem lehet. Tudod te, hogy most esik az eső, 
aztán meg kisüt, a nap nem úgy van, mint télen. 
Már úgy követtek, hogy miért nem mentem. De 
tetszik tudni, bánt is azért. Szembe szomszédom, 
meg jó emberek voltunk, jó szomszédok. Megadtuk 
egymásnak a tiszteletet, hogy Istenem, hát miért 
nem is mentem én, mert már, azóta kisütött a 
nap. Már felöltöztem, azt vissza kelletet öltözni. 
Mondom, Istenem hát, hogy menjek. Hát kivitt 
volna Miklóska, ott meg csak elbotlottam volna. 
Hozta a menye, szokott lenni tor, tetszik tudni, a 
temetés után, nem úgy van, mint városon. Hozta, 
mondtam Terka minek hozod, hát Manci néni 
átadom, azt majd bekopogtat, hogy Miklósékról 
elfelejtkeztél. Mondom, nem is tudtam menni. Nem 
baj, nem tetszett jönni, tudjuk, fáj a lába. Mondom, 
nem is azért, mert Miklóska kivitte, Miklóst kocsival, 
azért, hogy eset az eső, azt visszajött. Levetkőztem. 
Nem baj Manci néni, tessék megnyugodni, majd 
eltetszik menni a Robikának a sírjához, majd meg 
tetszik állni az anyósom sírjánál is. Mert annyira 
bántott, hogy Istenem, miért nem is mentem. Mert 
még így bírtam, tetszik tudni, itt az utcában minden 
temetéskor ott voltunk. Azt, hát éppen mondom, a 
szemben levő szomszédomnak nem mentem. Úgy 
bántott a lelkiismeret, hogy Istenem hát éppen. 
Szegények voltak vízért, mert szegényeknek 
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nincsen bevezetve a vize. Láttam, hogy szegény 
úgy emeli fel a fél veder vizet, hogy hát mentem 
elébe, te Margit add ide. Manci te se bírsz, ketten 
elbírjuk,… úgy sajnáltam, hogy cipeli a fél veder vizet 
a csapos-kútról… mostanában nagyon beteg volt, 
úgyhogy mindenben úgy, ha nem én, akkor Miklóst 
küldtem elibe. Szerettem, meg jók is, meg nem 
tudok rá rosszat mondani, meg hát minek mondjak 
halottról rosszat. Úgyhogy tisztelnek, itt az utcába 
is, meg nem az utcába is, ha a boltba bemegyek 
is. Úgyhogy tudják azt, hogy hol növekedtünk, 
meg a szépet, meg a jót láttuk anyámtól is, meg 
a nagyszülőktől is, úgyhogy tudják azt, hogy nem 
cigány ólban nőttünk fel, ez az igazság. Sok szépet 
láttunk nagyszülőtől is, meg a szüleimtől is. Úgy 
belém diktálta az én Keresztanyám azt, hogy mit 
szabad mit nem, és ezért míg élünk mindig hálásak 
vagyunk.

Készítette: Keresztúri Ágnes



14

Marika, 57 éves, Homrogd

Édesapám a bányában dolgozott. Nagyon 
szegényesen éltünk, mert egy szobában laktunk 
heten, öt gyerek meg a két szülő ugye, és akkor hát 
egy ágyon feküdtünk négyen-öten is, a négy lány, 
külön az egy fiú, hát meg a szüleink is. Volt, mikor 
földön feküdtünk, mert nem volt hely, párnánk 
nem volt ugye, kabátokat raktunk a fejünk alá, 
meg éppen, ami volt. Mikor nagyobbak voltunk, 
elmentünk iskolába, ruhánk nem volt, egymás 
ruháját cserélgettük, vettük, volt, mikor zokni nélkül 
mentünk iskolába, mert még zoknink sem volt, éhen, 
félig a kukából szedtük ki a… akik beledobálták 
a jobb módú gyerekek a zsíros kenyeret, vajas 
kenyeret, mi onnan ettük, onnan étkeztünk. És 
volt olyan, mikor mentünk haza iskolából, olyan 
éhesek voltunk, hogy az árokba ami el volt dobálva 
kenyér, vagy almacsutka, felvettük, és azokat 
ettük meg. Hát nagyon sokat küszködtek értünk a 
szüleink, ez biztos, mert tényleg mihelyst egy kis 
pénzt kapott apu, akkor tudtunk csak hozzájutni 
ilyen lecsókolbász, egy kis zsíros kenyér, vagy 
vajas kenyér. Visszaemlékszek és akkor édesapám 
még kosarat is font, vesszőből meg szilácsból, és 
én azt vittem nagyanyámmal szomszéd faluba 
eladni, hogy hozzá tudjunk… és azért adtak nekünk 
krumplit, babot, szalonnát vagy éppen amire 
szükségünk volt. De télen nagyon sokat, télen 
nagyon sokat mentünk. A kislábam ujja is elfagyott, 
mert tényleg zokni nélkül jártunk. Télen is jártunk 
faluzni meg ugye suliba, iskolába, és hát… nagyon 
megsínylettük, mert hát jártunk az erdőre fáért, a 
testvéreimmel, ugye, hogy ha nem mentünk, ha apu 
nem csinált kosarat, akkor volt úgy, hogy napokat, 
heteket elvoltunk hajas krumplin, mert még télen 
- visszaemlékszik az ember, az nagyon-nagyon 
kemény idő volt a mi gyerekkorunk, mert tényleg 
volt, hogy másnál megláttunk egy szelet zsíros 
kenyeret, beleremegtünk, hogy milyen jó lehet 
neki. Ők esznek, mi meg nem eszünk. Volt sparhelt 
– csikós masinának hívták – és arra felszeletelték a 
krumplit, és ott héjastul megsütötték, és azt tettük 
a zsebünkbe, hogy melegen tartsa a kezünket, 
mert még egy kesztyűnk se volt. Meg volt bizony 
olyan, hogy kabát nélkül mentünk iskolába télen 
is, és egymás ruháját hordtuk a tesómmal, annyira 
szegények voltunk. Nagyon-nagyon nehéz 
volt, az biztos, mikor nagyobbacskák voltunk, 
elértük azt a ballagási időt, mert én tizenhat éves 
koromba ballagtam el, mert egyszer… másodikba 
pótvizsgáztam, és nem pótvizsgáztam, hanem meg 
is buktam, és akkor azért kértem, hogy elkerüljek 
az iskolából, hogy tudjak menni dolgozni. Aztán 
tizenhat évesen megnyílt Tomoron egy varroda, 
oda rögtön fel is vettek, mert ugye jó kezem is volt, 
tudtam varrni, meg minden. Felvettek, és akkor már 
mindjárt jobb volt, mert tudtam a szüleimet segíteni.

Visszaemlékszek még arra, hogy még én is tíz 
évesen még ott álltam, a sarat tapostam, és hordtam 
a válykot a testvéreimmel, ezerhétszáz válykot ki 
kellett öntenünk. A földet az ember valahonnan 
összehordja, nagy árokból, és tettünk bele, amit 
learattak búzát vagy árpát, annak a törmelékét 
beletapostuk, és vízzel összegyúrtuk, és volt ilyen 
formaanyag, ilyen téglalap alakú, és abba raktuk 
bele a sarat, és akkor azt lehúztuk, mikor sok volt 
rajta, akkor az egyik taposta-öntötte, a harmadik 
meg húzta, és akkor kiöntötte ilyen fűre, szépen 
sorba, és mikor megszáradt, akkor felraktuk ilyen 
piramis alakba, össze kellett rakni, és akkor utána 
lehetett belőle építkezni. Nagyon sokat csináltunk 
olyat testvéreimmel, tényleg, mire jött édesapám 
haza munkahelyről, már nekünk ezerhétszáz 
válykot meg kellett csinálni.

Van nekünk itt, Máriapócson lelki gyakorlat, cigány 
lelki gyakorlat, és minden évben el szoktunk menni, 
hát tavaly harmincnyolcan voltunk, és nagyon meg 
voltam velük elégedve, rendesen viselkedtek, most 
is hívnak minket vissza másodikán, csak most már 
nagyon kevesen jelentkeznek, mert nincs pénz, 
és ugye mindenki úgy van vele, a cigányok úgy 
vannak vele, hogy a pénz nélkül nem mennek 
sehova, mert ugye de Géza atya megpályázott 
nem tudom, mennyi pénzt, és akkor meg is kapta, 
és akkor ő nekünk adta a… hogy mondjam mán a 
kaját ő biztosítsa nekünk, csak innen a… mégis itt, 
zsebpénznek kén’ hozzanak magukkal, mert ugye 
ott szoktunk rózsafüzért venni, szoktunk, nagyon 
sokat szoktunk imádkozni, énekelni a templomba. 
Gödöllőre szoktunk menni ilyen fellépésekre, 
Pestre az énekkar, Homrogdi Anna Napfelkelte. 
Nagyon meg vagyok vele… én vagyok az egyedüli 
cigány, és nagyon meg vagyok velük elégedve, 
és szeretem őket nagyon, mert tényleg, engem is 
elfogadtak úgy, ahogy meg amilyennek vagyok. Ez 
görög katolikus (énekkar). És tényleg… Kazettánk is 
volt, már nem tudjuk, hogy hol van, Sárospatakon is 
felléptünk a cigány kórussal, de sajnos ez a cigány 
kórus pár éve széthúzódott.

Szerettem az éneket már akkor, szerettem az 
éneket, mert akkor is benne voltunk az énekkarba, 
rádióba is énekeltem, volt egy Juhász tanár 
nevezetű, és akkor ő megmondta nekem: „Marika 
– azt mondja – belőled még valamikor énekes 
lesz”, és rá is szólt, mert elvitt minket Miskolcra, 
rádióba ott fel kellett állnom énekelni, és akkor 
nagyon izgultam, hát persze…hetedikes voltam, ő 
akkor megmondta már nekem, hogy „Marika, te 
belőled…vagy templomban fogsz énekelni, vagy 
nem tudom…” Visszagondol az ember arra az időre, 
és akkor visszajönnek az emlékek, és „istenem, hát 
ennek a tanárnak igaza volt, mert én itt énekelek” 
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hát…nagyon… szép, na, szép, szép. Sokan sírtak 
is, mikor felállunk énekelni a…hogy mondják azt 
a templomban?...nem pódiumnak mondják…nem, 
na, mindegy, nem jut eszembe most hirtelen, akkor 
felállnak oda, és mondják, hogy mikor elénekeljük, 
hogy „Jövök én Isten eléd, vigyázz ránk, ó, Mária…”

Készítette: Németh Katalin
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R. Tivadar és Tivadarné, 35 évesek, 
Alsóvadász

Tivadar: Bekerültem ebbe a családba, és akkor… 
meg hát szerettem volna tudni több dolgot a 
családról, hogy hová kerültem… ugye az ember… 
elkezdtünk beszélgetni, anyósomnak szólítottam 
az ő nevelőanyját, a férjét pedig apósomnak, mai 
napig úgy szólítom, és hát elkezdtünk beszélgetni, 
és akkor ugye így esténként beszélgettünk, és 
akkor mondták, hogy bizony nem egy alkalommal 
volt, amikor… nem tudom, anyósomék hányan 
voltak édestestvérek, hát ők is valami hatan vagy 
heten, talán még többen is…és volt úgy, hogy szinte 
három vagy négy családot anyósomék tartottak 
el élelemmel, mert annyira nehéz körülmények 
voltak, hogy egyszerűen nem tudtak mit letenni a 
gyerekeknek enni adni, és anyósom állt mindenből 
rendelkezésükre olyan téren, hogy ő…A testvéreinek 
a gyerekeit is, meg még a testvéreit is.

Volt olyan élménye, hogy azért mert Ön cigány, a 
többi gyerek kigúnyolta?
Ildikó: Akkorába nem volt.

És mostanában van?
Ildikó: Igen.

Mi változott meg?
Ildikó: Nem tudom. Mi azok előtt jól kijöttünk a 
parasztokkal, úgyhogy… megértettük egymást. 
Ennyi. De komolyan, és mostanában…ez a 2010, ez 
valami förtelem.

Mióta érzik, hogy megváltozott a helyzet?
Tivadar: Rendszerváltás után. Hogy jött a 
szegénység, ugye nem tudtak mit csinálni a romák. 
Sok roma ezáltal ugye… a család… hát… nem tudom, 
de ezt több embertől hallottam már, hogy bennünk 
van egy olyan szinte magunk által kialakított 
törvény, hogy mindennél fontosabbak a gyerekeink. 
És amikor nem tudok a gyerekemnek enni adni, 
ott már minden határt, minden törvényt felrúgok. 
És ezáltal - szerintem most sok ember nevében 
mondom ezt – hogy nem számít az, hogy lopnunk 
kell azért, hogy a családomnak enni legyen, mint 
ahogy az akkoriba történt is, erre rengeteg példa 
volt. Elmentek a romák, és ellopták a magyaroktól, 
amit tudtak, azért, hogy a családjuknak meg a 
gyerekeiknek legyen mit enni. Ezáltal ugye ez 
egyre - ahogy teltek az évek - mindig súlyosabb, 
mindig súlyosabb, mindig súlyosabb lett, és ezáltal 
ugye kezdtek a magyarok egy ilyen taszítást érezni 
a romák iránt, és manapság már annyira elfajult, 
hogy szinte ez a köszönésviszony, hogy elmegy 
egy roma és egy magyar egymás mellett, nem is 
köszönnek egymásnak, még ha a roma köszön is, 
a magyar szinte nem is fogadja. Nagyon ritka, aki 

még mai napig…akiben még ma napig él, hogy a 
roma ugyanolyan ember, mint ő.
 
Tivadar: Hát ruházatra nem nagyon tudunk úgy, 
hogy új ruhákat venni. (…) Ugye, járnak lomnizni 
Budapestre, és onnan hoznak ilyen kukából 
összeszedett cipőket, és azokat megvesszük pár 
száz forintért, és abba járunk el itthon, meg ha 
olyan állapotba van még, akár máshová is.

Mi szegényebben éltünk, mint a nejemék, mert 
ugye többen voltunk, ezáltal több kellett volna, 
édesapám, hát ugye ő a szakmával nem rendelkezett, 
ő kézművességből meg erdészeti munkából. 
Édesapám Magyarországon a legszebb kosarakat 
kötötte, a Néprajzi Kutatómúzeum szerződött tagja 
volt. Kosarait küldték kiállításra, Svájcba is kikerült, 
ott is első helyet, első díjat kapta. Ő már fiatal 
korában is, amikor suhanc, úgymond suhanc volt, 
már akkor is elég szépen eltanulta az édesapjától, a 
nagyapjától a kosárkötést. Szilácskosarakat csinált, 
és nagyon szépen eltanulta ezt a kézművességet. 
Van is róluk film, nem is egy film van.

Áll még mindig (a nagyszüleim háza), egy patak 
parton van ez a ház, nagyon szép állapotban van 
még mindig. A háznak az alapterülete harminc 
négyzetméter körül van, ami azt jelenti, hogy olyan 
négy és fél méter széles és nyolc méter, hét és fél 
méter hosszú. Ebbe volt egy szoba, még mai napig 
van egy szoba, van benne egy folyosó, és van benne 
egy konyha. Ebbe éltek ők tizenhárman.
A nagyapám nem volt észileg olyan eldugni való 
ember…ő már akkoriba csinált olyan ágyakat, mivel 
hogy több gyerek volt, és ugye szükség törvényt 
bont, hogy ágyakat megoldotta úgy, hogy…nem 
ilyen ágyak voltak, mint mostanába, hanem ilyen 
lábas ágyak, és szalmamatracos ágyak voltak 
benne, emlékszem rá, és akkor megcsinálta úgy, 
hogy a lábait meghosszabbította az ágyaknak, 
és akkor egymás fölé rögzített két-három ágyat. 
Csinált emeletes ágyakat. És a… úgy emlékszem rá, 
hogy az egyik oldalba volt a négy ágy, úgy, hogy 
két emelet, egy pár emeletes ágy, és így hosszábba 
volt két ágy, az egyik oldalba, na, azon aludtak a 
gyerekek, meg nagyapáméknak volt külön egy 
ugyanolyan szalmamatracos ágy. Ők aludtak ott, 
a konyhahelyiségben, a gyerekek, ők a szobába 
aludtak, meg talán két gyerek aludt a folyosó 
nevezett helyiségbe, de az nem ilyen kicsike, az is 
valamilyen nagyobb helyiség volt.

Hát (a mi házunk) szegényesebb volt, egy helyiség 
volt. Egy helyiség volt. Egy ilyen ötször négyes, húsz 
négyzetméteres volt. Helyiséget csinált édesapám. 
Még akkor hát… azért volt nekünk hidegebb az a 
ház, meg hideg, mert nem volt alsó padlás meg 
felső padlás külön. A felső padlás az csak úgy volt, 
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hogy pacsitok be voltak rakva a gerendákra, és 
sárral volt betapasztva. Alulról pedig – emlékszem 
rá – hogy fólia volt végighúzva, és az volt. Ablak az 
nem volt rajta, hanem csak ki volt hagyva a helye, 
és fóliával volt…Nem volt üvegablak.
Ha jól emlékszem, akkor kilenc éves voltam, amikor 
felépült a „CS” lakás (addig éltünk ott).

Nekem az iskolás élményeim nagyon szépek, 
mert akkoriba - ahogy az a nejem életébe is volt 
-, a magyar srácokkal, a paraszt gyerekekkel szinte 
együtt nevelkedtünk és szinte egymás szájából 
ettünk, én. én nagyon sokat voltam magyaroknál 
úgy, hogy együtt tanultunk a magyar srácokkal. 
Elmentünk hozzájuk, lejöttek ők is...(Ez ma) 
Ki van zárva. Nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen, 
mert annyira eluralkodott a fajgyűlölet, annyira 
eluralkodott, hogy ez, ez, ez abszolúte lehetetlen, 
ki van zárva. Ezt tudjuk mi ezt, tisztában vagyunk 
azzal, hogy magyar embernek ilyen nem fog a 
fejében megfordulni, mert… szinte nem is néznek 
úgy minket emberszámba.

Tivadar: (Főzni minden nap szoktunk) amikor van 
mit. Megmondom őszintén, nagyon nehéz. Van 
olyan, amikor két-három nap olyan időszak van, így 
a hó vége felé, de ez nemcsak nálunk van, hanem 
itt a telepen nagyon sok embernél.
Ildikó: Olyan is van, hogy semmit(sem eszünk).
Van úgy, hogy napokig nem tudnak enni?
Tivadar: Igen.
A hónap végén mindig nehéz.
Tivadar: Pff. Már innentől nehéz, a közepétől. 
Innentől már nehéz. Mennyi pénzünk van most? 
Ezer valahány száz forint.
Ildikó: Ezerötszáz.
Ez semmire se elég.
Tivadar: Nem, és amikor a gyerekek iskolába 
mennek, akkor még idáig sem elég, mert ugye 
mindennap mennek iskolába. Reggeli három 
gyereknek, a tízórai, az belekerül minden nap egy 
olyan hét-nyolcszáz forintba. Legrosszabb esetben 
hatszáz forintba.
Amellett ugye a felszerelések, nagyon sok probléma 
volt is emiatt az igazgatónővel, mert…nem tudtuk 
azt a felszerelést biztosítani a gyerekeknek, amit ő 
elvárt. De ő nem értette meg, mert ő az ő tárcájához 
mérte. 
Volt egy-két hét, amikor ugye nem tudott menni, 
mert leszakadt a cipő a lábáról, ugye hát rohamosan 
nő már ilyenkor, tizenhat éves korába, fiú. És nem 
tudott menni egy hétig… addig, amíg én nem 
tudtam előteremteni neki a cipőre valót. 
Úgyhogy volt, amikor egy hétig nem tudott 
menni iskolába. De, bementem és szóltam az 
igazgatónőnek…húzták a szájukat.

Tivadar: Van egy srác, aki ilyenkor hó közepén jön és 

hoz élelmiszert. Krumplit. Perkupán lakik ez a srác. 
Megveszi, nagy mennyiségbe, van pénze, jobban 
áll, mint mi. Megveszi nagy mennyiségbe, lehozza, 
bejön ide a házamba, és itt kiméri a rászorulóknak, 
akik velem egy szegénységbe vannak. 
Ildikó: Olyan öt vagy hat családnak szokott (adni).
Tivadar: Többnek ad, aki igényt tart rá. Most ő lesz 
nekünk megint a megváltás, mint ahogy az a múlt 
hónapba is volt. Mára ígérte, de még nem jött.
Élelmiszert (hoz) semmi mást. Hús, krumpli, liszt, 
fűszer…
Ildikó: Ilyen csirkecombot szokott hozni.
Tivadar: A múltkori ki van fizetve, így a becsületem 
megvan, és így jön most, és akkor azt adja következő 
hónapra.

Tivadar: Nekünk Vilmányban van házunk.
Ildikó: Nem, nem tudunk oda menni, mert…nincs jól 
felépítve a lakás. Szocpolos ház.
Tivadar: Átvertek minket, és még mi vagyunk 
vádlottak. Mi is vádlottak vagyunk, vele (a 
vállalkozóval) együtt. Egy három szobás ház, 
összkomfortos.
Voltak kihallgatások, megkérdeztem a rendőrt, a 
nyomozót, hogy: „Most figyeljen ide, Uram, hát 
most a szakértői vélemény alapján nem került annyi 
cement a lábazatba, a vakolatba… Most én, hozzá 
nem értő ember, ránézek a falra, és látom, hogy 
mennyi cement van benne, vagy egyáltalán, hogy 
mennyinek kellene benne lenni. Hát honnan tudjam 
én? Nem vagyok kőműves. A tetőszerkezetnél 
nem vagyok ács. Ha szakember lennék, akkor nem 
építtettem volna vele a házat, hanem én magamnak 
felépítettem volna. És lehet, hogy még mi is 
ítéletet kapunk. Én harmadrendű vádlott vagyok, a 
feleségem negyedrendű. Fogadott ügyvédünk van, 
ami kétszáz ezer forintba került. Úgy áll a helyzet, 
hogy még esetlegesen börtönbüntetést is kaphatok.
Szeptember tizenötödikén (lesz a következő 
tárgyalás). Most voltam múlt hónapba, akkor is 
elővezetéssel vittek fel minket, nem tudtuk, hogy 
mikor lesz tárgyalás. Jöttek értünk rendőrautó, 
fölvitt minket Encsre, gyalog jöttünk Encsről haza.
Mondtam ott a bíróságon. „Nem elég, hogy éhezünk 
a családommal, a gyerekeimmel, mondom még fel 
is hoznak, négy gerincsérvem van, rendőrautóval, 
elővezetéssel, mondom, akkor reggel jöttem haza 
munkából, mert akkor faluőr voltam, a Hivatal által, 
reggel hazajöttem munkából, és nyolc óra körül 
már… hat óra körül jöttem haza…
Villany a házban nincs (áram), arra pénzünk nincs, 
hogy visszaköttessük, mert aki itt lakott, nem 
fizették a villanyt, és így van hetvenkét ezer forint 
tartozás rajta…ezt nem is tudjuk befizetni, ahhoz, 
hogy visszakössék az órát.

Ott a Selyem réti út 1. szám alatt voltunk a 
kislányommal, mert a középső gyerek… hát ilyen 
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felülvizsgálatra kellett vinnem oda, a Selyem út 
1. szám alá, és közvetlenül ott a sarkon van egy 
olyan kocsmaszerűség, és egy kávét akartam 
meginni csak, be akartam menni, hát ugye föl 
voltam öltözve, nem ilyen… itthoni ruhába voltam, 
hanem rendes ruhába, be szerettem volna menni, 
be is mentem, a kislányom, mondom, ő egy üdítőt 
megiszik, én pedig egy kávét, és akkor normálisan 
bementem, köszöntem, „Jó napot kívánok!”, 
odamentem a pulthoz, és akkor kérdezték, hogy: 
„Mit parancsol?” „Egy kávét szeretnék kérni meg a 
kislányomnak meg egy üdítőt.” És akkor mondták, 
hogy: „Tagsági igazolványa van?” Mondom: „Hát, 
nincs.” Mondom: „Miért, kellene?” Azt mondja: 
„Csak tagsági igazolvánnyal lehet bejönni.” De már 
a háttérből ez a fajgyűlölet szinte vágta a levegőt. 
Akik ott ültek bent. Azok az emberek.
(és akkor) Kijöttem. „Köszönöm szépen, 
viszontlátásra.” (ezt mondtam)
Utána elgondolkodtam, hogy hová fajult 
Magyarország. Hogy már be se mehet egy ember 
egy üdítőt vagy egy kávét meginni.

Én 35 éves vagyok, börtönben nem ültem, 
bűncselekményt nem követtem el, nem hurcoltak 
el a rendőrök, ezt az egy alkalmat kivéve, a 
szocpolos ház miatt, amiért a tárgyalásra járunk, 
és ezáltal ismernek rendőrök. De bármelyik rendőr, 
ha megkérdezik tőle, hogy Rácz Tivadar (nevet 
megváltoztatni) milyen ember? Nem azt fogja 
mondani, hogy egy bűnöző, hanem egy normális 
átlagember. 
A rendőrök nagyon is szeretnek bennünket.

Az egyik unokaöcsém ment volna fáért, de viszont 
azt sem mondhatjuk rá, hogy konkrétan azért, mert 
cigány, hanem mert akkoriba el volt szaporodva 
nagyon ez a falopás, itt Alsóvadászon, mert ugye…
és pontosan az unokaöcsém, tizennégy éves volt 
– ha jól emlékszem - vagy tizenöt, ment kifelé 
fáért, és a rendőrök mentek kifelé, pont a tetőre, 
és a gyereket megverték, berúgták az árokba a 
gyereket. Tudták, hogy fáért megyen, persze, hát 
ő nem is tagadta, hogy fáért megy, de…Megverték, 
igen. Ilyen volt már.
Van, akit megruháznak, de az viszont meg is érdemli. 
És azt a rendőrök tudják, hogy ki az az ember, akit 
meg kell verni, mert megérdemli a verést.
Persze, hogy szégyellem, mert őáltaluk ítélnek meg 
minket is.

Tényleg azt mondta magyar ember nekem, hogy 
„sok magyar embert szeretne látni ilyen rendet 
vágni lucernásba, mint amilyet én vágok.” Becsülte 
a munkámat, és meg is fizette. És, és nem úgy 
néztek rám, hogy egy cigány emberre, hanem hogy 
ez egy példamutató, tiszteletre méltó ember. Nem 
tették hozzá azt, hogy cigány ember. Nem volt 

lényeges, nem volt jelentése ennek a szónak, hogy 
cigány. Most már van.

A szülőfalumban Az a harminc gyerek, aki nem 
megy tovább tanulni, azonnali hatállyal megyen 
az erdészethez, és hét meg nyolc hónapos 
munkaszerződéseket kap minden évben. Téli 
időszakba, mikor a szerződés lejár, akkor ugyanúgy 
megy, van munkája télen is. Ott, ott, ott, ott olyan 
nincs, hogy nem dolgozik valaki. Ott tényleg, 
hogy csak az nem dolgozik, aki beteg vagy már 
nagyon öreg. Ott nincs olyan, hogy nem akar. Ezért 
is mondtam, hogy ott nagyon előrehaladott az 
életszínvonal.

Készítette: Kotics József



19

S. Erika, 30 éves, Alsóvadász

Elmentünk az encsi bútorgyárba, mert ugye a 
képújságba, a hírébe hirdették, hogy betanított 
munkásokat keresnek. Varrónőnek, ugye megvarrni 
a kárpitokat a bútorra, és akkor jelentkeztünk, én, a 
húgom, meg a párom. Csak személyesen lehetett, 
se telefonon, se semmi. Már, amikor bementünk, 
bementünk az igazgatónak a szobájába, leültetett, 
de már vigyorgott, eleve már láttuk rajta, hogy itt 
valami már nem lesz jó. Aztán elmondtuk, hogy 
honnan jöttünk meg, hogy mit szeretnénk, és 
kinevetett. Mind a hármunknak beleröhögött az 
arcába, aztán mondta, hogy nem vesz fel minket. 
Képzetlenek vagyunk, de úgy volt kiírva a hirdetésbe, 
hogy elég a nyolc általános. Betanított munkás, már 
eleve benne volt (a hirdetésben). Jelentkeztünk, 
és nem bírtuk meggyőzni arról, hogy ide be 
fogunk járni tisztességesen, van vonat, meg busz 
közlekedés. Az utolsó tizenöt percben, szerintem 
ideges lett, hogy annyira győzködtük hárman. 
Megmondta nekünk, hogy azért nem vesz fel, mert 
cigány származásúak vagyunk, és a cigányok nem 
szeretnek bejárni, korán kelni, tisztességes munkát 
csinálni, meg kibújnak minden alól, elherdálják a 
napot, aztán meg egy hónap múlva leszámolnak és 
punktum, mindent ott hagynak. És mondtam Neki, 
hogy mindenki nem egyforma, nem általánosíthat.

Van ez az új program a szociális törvényben, hogy 
most már mindenkinek le kell négy és fél hónapot 
dolgoznia ahhoz, hogy megkapja a szociálisat. Most 
derült ki, hogy kik azok a sok magyarok itt, akik 
ugyanazt kapják, mint mink, a szociális segélyt. És 
most derült ki, például, úton útfélen, hogy majdnem 
minden hétvégén, vagy nap, mindig a cigányoknak 
a szemükre szórták, hogy a mi pénzünkből éltek, 
mi adófizetők pénzünkből. Tehát szociális segélyen 
vagytok. Hát most kiderült, hogy ők is azon vannak.

A cigányt kiteszik kaszálni, ássa ki a gödröt az utcán, 
szedje fel a szemetet a cigányasszony. A magyar 
asszonyt beteszik szociális gondozónak, nincsen 
meg rá a végzettsége. A férfiakat ugyanúgy, 
éjszakára eldugdossák őrnek.

Szültem Miskolcon (a megyei kórházban) a gyereket. 
Bementem visszatartásra, hogy ne szüljem meg idő 
előtt. Huszonnyolc hetes terhes voltam. Hogy ne 
szüld meg idő előtt, nem hagynak felállni, infúziókat 
kap, meg vitaminokat, meg ilyeneket. Amikor 
bementem este. Hány óra volt? Háromnegyed tíz 
körül? Azt mondta az orvos, hogy nem kellett volna 
szexelni a férjemmel és akkor most nem lennék 
itten, ahol vagyok. Meg minek kellett nekem már a 
harmadik gyerek, mikor én engemet az ő fizetéséből 
tart el, meg az összes pereputtyos, retkes cigányt. 
Ezt mondta, hogy ő tartja el az összes pereputtyos 

cigányt, minek kellett nekem már harmadik gyerek, 
amikor nem örültem kettőnek. Nem volt nekem 
az elég?  - Nem az volt a lényeg, hanem az, hogy 
keveset adsz. - Na, tessék. Nem volt elég a magam 
baja, ahogy én ott szenvedtem, hanem Ő még 
ilyeneket vagdalt a fejemhez, aztán otthagyott. 
Leintett és otthagyott. Meg, hogy én a családi 
pótlékért szülök, meg, hogy nem akarok dolgozni, 
otthon akarok maradni, hogy legyen nekem GYES, 
meg ilyenek. És, akkor ilyeneket vágott a fejemhez. 
És, akkor én meg sírtam, mert olyan állapotba 
kerültem, hogy nem tudtam magamat megvédeni 
szavakkal. Nem tudtam. Olyan rosszul esett.

Még hat hónapos terhesen is dolgoztam. A télire 
valót meg kell szerezni, ha nincs tüzelő, akkor 
megfagyunk itten, éhen is, meg szomjan is, meg, 
meg is fagyunk. A gázt itt már tönkre tették, nem 
tudtuk fizetni, mert választhatunk: vagy a házat 
fizetem, vagy a gázszámlát. Úgy döntöttünk, hogy 
a gázt leköttetjük.

Egyszer az anyám írt a Hivatalba egy kérelmet, 
mert minden cigány írt arra az egyszeri segélyre, 
mindenkinek adtak három-négyezer forintot, 
az indokot le kellett írni. Anyám azt írta be, hogy 
ruházkodásra. Kapott ugyanúgy írva, egy levelet a 
Hivatalból, hogy a gyerekei magának, még a magyar 
gyerekektől is szebben járnak iskolába, olyan 
cucc van rajtuk, mert nekik akkor ketten voltunk 
testvérek az öcsémmel. Anyu, apu dolgoztak, azt 
ők jól kerestek, szépen öltöztettek minket és akkor 
anyám nem kapott egy fityinget sem. Azért, mert 
szépen jártunk iskolába. 
Azért annyira nem jól álltunk anyagilag. Ha vett is 
(Anyu), akkor azt is csak úgy vette, képzeld el, hogy 
innen nagyon sokan bejártak Miskolcra kukázni. 
Ugye hazahordták a ruhákat, cipőket és akkor azt 
úgy, hazajöttek a kukások felcuccoltak szatyrokba, 
azt akkor járták a telepet. Árultak. Na, az anyám 
így öltözött és csak tőlük vett. Ötven forintért, száz 
forintért, aztán amikor nem volt pénz, akkor elég 
volt, hogy egy kiló lisztet adott anyu a szegényeknek, 
akkor odaadtak érte egy három-négyezer forintos 
cipőt is, vagy márkásabbat, vagy jobbat. Anyám, Ő 
így öltözött, meg apunak is ilyet vett.

Készítette: Németh Katalin
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Kiprik, 44 éves, Halmaj

Volt olyan, amikor el szeretett volna menni 
valahová dolgozni és azt mondták, hogy azért nem 
veszik fel, mert cigány? Volt, ahol ezt nyilvánosan 
a szemébe vágták? Vagy általában inkább ez volt, 
hogy csak mert.
Hát itten a pelenkagyárba. Itt szembe megmondták, 
hogy cigányt nem. És itt van egy Kék-hold, vagy 
Zöldfedél, vagy hogy hívják, már én azt se tudom, 
mert én ugye nem járok kocsmázni. Most is 
kiment a vőm a fiammal, mert keresztelő volt. A 
kicsit kereszteltük. És akkor megmondta nyíltan a 
szemükbe, a fiamnak, meg a sógoromnak, hogy ti 
menjetek, mert cigányok vagytok – a vőm, mondja, 
úgy néz ki, mint egy magyar – azt mondja, hogy 
téged kiszolgállak, de ők menjenek ki. Hát, ezt 
megmondja az egész falu, lényegébe.

És el is fogadják, hogy akkor nem lehet bemenni?
Hát, most mit tudunk csinálni? Most verjük meg, 
vagy mit csináljunk velük? Van öt kocsma, megyünk 
oda. Itt van a bisztró, már majdnem úgy mondják, 
hogy cigánykocsma, mert általában az egész falu 
oda jár. És ott sose lett semmi gond nincsen ugye, 
se verekedés, se semmi. Ezt nem értjük, hogy akkor 
miért nem lehet oda bemenni. Mert ugye itt nincs 
sehol, hogy verekedés volna, vagy ölik egymást, 
vagy anyám tyúkja, mert rendes romák laknak 
Halmajon. Ezért, hogy miért azt nem tudom.

(A helyzet) ha a munkát nézzük, akkor rosszabb, 
(mint korábban). Egyáltalán semmi lehetőség nincs 
menni dolgozni, mert és hiába kicsit szívinfarktusom 
is volt, egy kisebb, de én szeretnék menni dolgozni. 
Szeretnék. Csak hát nincsen lehetőség. Mert itt a 
Hivatalba, ha nem vesznek fel, akkor sehová sem 
vesznek fel.

Készítette: Vas Enikő



21

G. István, 48 éves, Halmaj

Hát nem annyira (dicsérik a tanárok a gyerekeket) 
inkább mondják, hogy ösztönözzük őket, mert 
nemigen akarnak tanulni. Nem annyira, hát olyan 
kettes-hármas, hát az nem nagy eredmény, 
úgyhogy nagy dicséret nincsen. Szóval ösztönzésre 
szorulnak ők végülis. Csak kéllene (ösztönözni 
őket), ha már belefogott meg ha mit tudom én, 
hogyha becsaládosodik, avval mit fog érni? Mert 
az első ugyanúgy járt, hogy ha őneki ha sikerült 
volna végigjárni azt a Kossuthot, akkor azért belőle 
lehetett vón valami.

Mit gondol, mi az, amitől javulhatnak a gyermekei 
életesélyei?
Hááát ez, hogy mondjam, kormányzattól függ 
végülis. Ha volna munkalehetőség a szülőknek, 
akkor ugye az ember nincs rászorulva az 
önkormányzatra, mert azt mondom, hogy na…Ha 
volna egy reális munkabér, akkor azt mondom, 
hogy „nem megyek segélyért, meg mit tudom én 
mi”, hanem munkabérből el tudom őket tartani. 
Mondjuk ez volna jó.

Készítette: Zeller Kitti
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G. János, 53 éves, Halmaj

Én csak hat (osztályt végeztem), dolgozók 
iskolájában végeztem el a hetet, és mivel olyan 
munkahelyütt voltam, mondom, mint a Tigáz, tehát 
nem tudtam mindig elmenni. Hétig kijártam, már 
nyolcra kellett menni, gázszivárgás, túlórázás, ez, 
az. Pont mikor iskolába kellett volna menni, akkor 
nem tudtam menni, mert dolgozni kellett.

Már 5-be abbahagytam (az iskolát), felmentettek, 
nem is abbahagytam, mert felmentettek az iskola 
alól. Anyám mondta, hogy nincs nadrág, nincs 
cipőm, akkor már Encsre kellett járni, és mivel Encs 
Devecserhez durván az iskola 2 km-re van, hát azért 
téli időszakban cipő nélkül, nadrág nélkül, kabát 
nélkül azért… és ezért kivett az iskolából. Mikor jött 
a nyári időszak, akkor elmentem dolgozni. És már 
akkor csak dolgoztam, mert a pénz kelletett.

Az iskolában is, Abaújdevecserben is ( jól éreztem 
magam), ott-ott haver volt mindenki, ott nem tettek 
kivételt, hogy én barnabőrű vagyok, ő fehérbőrű, 
ott nem volt ilyen, nem is úgy viselkedtünk, azt 
még hozzáteszem, mert most már hallani, hogy 
így viselkedik, úgy viselkedik. De viszont ott nem 
volt ilyen megkülönböztetés, ott bementem én is 
a magyarnál ebédelni, „foglalj helyet, ülj le”, de 
ha ott voltak pont közel, csak egy kis szoba volt, 
akkor „gyere be”, nyugodtan leültek, és ebédeltek 
ők is, szóval ilyen gondunk soha nem volt ott, hogy 
megkülönböztetés. A tanárokkal sem volt semmi 
gond. Ismertem azokat is, úgyhogy sőt… az egyiket 
még úgy is hívták, mind engem… Nem, nem volt 
ilyen gond. Nagyon jó volt, a tanárok nagyon jók 
voltak, nagyon jó volt iskolába járni, csak sajnos abba 
kellett hagynom, mert dolgozni kellett mennem.

(Apám) Szőlőkerülő volt, és egy tüske megszúrta 
az ujját, arról elkezdett feketedni a karja, vagy mi, 
elfertőződött. Először levágták Debrecenben félig, 
aztán… akkorában nem figyeltek úgy az emberek, 
hogy mi van, meg az orvostudomány is más volt, 
úgyhogy így volt; anyám egyedül nevelt. Már én 12 
évesen mentem az erdészethez dolgozni, dolgoztam 
ott 15 éves koromig kb. nyári időszakban. Bokrokat 
irtottunk, vágtuk ki, na hát nem mink, hanem voltak 
emberek, és én mint gyerek húzgáltam össze 
csomóra, aztán bekerültem  - nem voltam teljesen 
16 éves - miskolci Tigázhoz dolgozni, ott dolgoztam 
22 évet, onnan mentem rokkant nyugdíjba, most 
rokkant nyugdíjas vagyok, szívre, hat katéterem 
volt.

Szigorú szülők voltak?
Közepesen, mikor kellett, szigorú voltam, mikor 
nem, akkor nem. Iskolába menni kellett meg 
óvodába. Abba szigorúak voltunk, nem engedtem 

azt meg, hogy ne menjenek, mert azt akartam, 
hogy ne úgy végezzék, mind én.

(Az Avasi betelepítésekről:) a telepítés ne úgy 
szóljon, hogy ne egy helyre, szóljon úgy a telepítés, 
hogy ide két cigány család, 6 km-rel odébb megint 
kettő, 6-tal megint kettő és akkor nem lennének 
ilyen gondok, de az rossz - még a mai napig 
észrevehető, hogy a cigányságot mindig egy helyre 
zsúfolják. Nem oszlik meg úgy, hogy cigány-paraszt, 
mert ha megoszlana, úgy, hogy mondjuk egy cigány 
három magyar, akkor már én alkalmazkodok a 
magyarhoz. Persze, mert három magyar, három 
magyar, látom, hogy mit csinálnak, hát persze már 
én is azt csinálom. Most nem azért, mert itt nem 
úgy van… De már akkor látná a másik is, hogy igen, 
nekem is fejlődnöm kell, kapaszkodnom kell, nem 
vissza kell csúsznom, de úgy nem lehet fejlődni, 
hogy összezsúfolnak 1000 cigányt.

Igen, rossz, rossz (ebben a környezetben, hogy ő 
ott az egyedüli cigány), de viszont, ha úgy nézzük, 
hogy én mellettem vannak magyarok, itt is három, 
ott is három, ha csak kiállok, megnézem például a 
kerítésüket. Az enyém még semmi, ők nekik már 
van vaskerítés. Csak egy példát mondok, akkor már 
nagyon iparkodok, hogy „várjál csak, hát azért már 
legyen egy kerítésem”, veszek drótot. Na. Feltéve, 
hogy van munkahelyem.

...Sok gyerekért a tanárnak kell küzdenie, hogy 
járjon iskolába.
Igen, van ilyen, de még én is nagyon szívesen 
kijárnám a 8 iskolát, hogy legyen meg a 8 osztályom. 
Na. Pedig már azt lehet mondani, hogy nem kéne 
semmire, de esküszöm, elmennék és kijárnám, mert 
- mit tudom én - jobban érezném akkor magam.

Mit mondana kamaszoknak, akik felzárkóztatóra 
jöttek, hogy miért érdemes tanulniuk?
Mindenhogy, hogy tanuljanak. Mindenhogy a 
tanulás, mert… Azzal, hogy nem járnak iskolába, 
azzal előbb-utóbb megbánják, de azzal, hogy járok 
iskolába, adok magamnak egy esélyt, hogy „igenis, 
én mehetek majd valamikor, felvesznek valahová, 
ha nem is e hónapban, majd a másik hónapba, vagy 
másik héten…” Mert a remény, az hal meg utoljára 
én szerintem. Én nem adtam fel soha semmit, én 
mindenért megharcoltam.

Készítette: Vas Enikő
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H. Lajosné, 66 éves, Alsóvadász

Énnekem sose volt jó világom, sajnos. Iskolába sem 
jártam, hogy jártam volna nem volt szülőm, árván 
nevelkedtem fel. Akartam mentem, akartam nem. 
Éhen, szomjan.
És, akkor végül is hány osztályt végzett el?
Semmit. Azért nem tudok semmit, nem volt, aki 
jártatott volna, nem volt ruhám.

Tizennégy éves voltam, az elevátoron voltam adtam 
a markot a gépésznek. Vágtam a kévét késsel. Az 
emberke meg szedte be a gépész az elevátorba, 
az meg vitte ki a szalmát. Már mentem bizony, 
mert meghúzott a sors, muszáj volt elmenni, már 
a nagymamám is odajárt dolgozgatni, én mentem 
a kis pénz után, kenyérkéért, hogy legyen, mert 
nem volt kenyérre pénz. Honnan? Nekem nem volt 
apám, anyám, hogy adjon pénzt ruhára, vagy erre, 
vagy arra, cukorra. Én a cukrot nem ismertem sose. 
Ilyen életet éltem, szegény életet élek. Amit hozott 
a nagymamám (a falusiaktól kért), azt ettem meg, 
az volt, megfőzte azt megettük. Mi a boltba nem 
mentünk vásárolni, mert nem volt miből, akkorába. 
Apám nem volt, apám meghalt.
(A gyerekeimnek) sincs, mivel segéljenek. Sok 
gyerek van, megeszik. Mit vegyem el tőlük. nem 
rínak már, nekik rínak eléggé a gyerekek. Vagyok 
én is, a számra nem venném, hogy adjon nekem 
valamelyik. Még csak egy tányér ételt se veszek el 
tőlük. Egyék a gyerekek meg. Ők az éhesek. Nem 
szoktam enni senkiéből. Néha adnak, kihoznak a 
lányaim egy doboz süteményt, de én tőlük ételt 
nem hozok el. Ők is szegények.

Én még magamra is haragszok. Megöltem az 
életemet is. A nyomorban, én magam, magamat 
hibáztatom. Gyógyszeren élünk, éhgyomorra iszom 
a vizet, a gyógyszert. Már a gyomorszájam is fáj.

Készítette: Kersztury Ágnes
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H.né Irén, 45 éves, Homrogd

Nem igazán tudom elmondani, hogy mi az, ami 
hiányzik. Ugye ahhoz, hogy valamit a házon 
tudnánk gyarapítani, ahhoz nyugalom kellene, 
már úgy értve, hogy nem a mindennapi gondokkal 
küszködni, mert akkor képtelenség a lakásra 
költeni, hogy ha kenyérre sincs. Fura ez… de ha 
kenyérre sincs, ugye nem tudod a lakásra költeni. 
Minden. Úgy az egésszel vagyok már elégedetlen 
úgy, ahogy van, úgy, ahogy van, de elér az ember 
olyan korba, mikor azt mondja, hogy „szeretnék én 
is kényelmesen meg nyugodtan élni”, de nem megy.
Mi számít kényelemnek?
Úgy dolgozni, figyelj, úgy dolgozni, hogy a napi 
gondok kerüljenek el, csak a napi gondok. Hát úgy, 
hogy valamennyit tudjak előre látni. Hát a jövő 
évben jó lenne gondolkozni, hogy a jövő éven, 
hogy most akkor milyen terveink lesznek, nem az, 
hogy holnap… hogy holnap mit tudjunk csinálni 
ahhoz, hogy a kis unokámnak enni adjak, vagy a 
kisebbik gyerekem elmenjen az iskolába. Nekem ez 
jelentené a kényelmet: úgy dolgozni, hogy lássam, 
hogy van eredménye meg biztos munka van. A 
biztos munka a családnak biztos jövedelem. Igen, a 
megélhetésünknek kellene biztosnak lenni.
Mi az, ami tudnátok tenni ezért?
Itt most, a környéken nem sok mindent. Hát, 
mi mindent megpróbálunk, ugye kertünk van, 
háztájink van, próbálunk koszorúzni… mindent 
megpróbálunk, ami lehetséges, szerintem. 
Mindent. Ugye az állattenyésztést abba kellett 
hagyni, mert azt már nem lehetett finanszírozni, 
az állattenyésztést, valamikor tenyésztettünk 
állatokat, de abba kellett hagyni, mert egyszerűen 
nem lehet pénzbe kihozni, tehát mínuszba van, 
hogyha állatot termelsz, mínuszba van… hát ilyen 
dolgok. Mindent megpróbálunk, és úgy érzem, hogy 
egy helybe toporgok, hát hiába, hiába próbálkozok, 
nem megy semmi. Nincs eladható dolog itt, tehát 
nincs olyan, amit megvesznek az emberek, mert 
nincs pénz, nem tudja megvenni. Hiába próbálnál 
eladni dolgokat a kertből, nem tudod.

Én nem vagyok egy igazán vágyakozó típus, én 
nyugalomra vágynék: lenne biztos munkája az 
uramnak, meg nekem is, elvégezhető emberi 
munka, amiért normális fizetséget kapsz, aztán… 
nem vágyom nagy dolgokra, nekem nincsenek 
ilyen nagyon nagy vágyaim…

Engem az bántott, hogy olyan sokan voltunk és 
olyan kevés volt a hely. Figyelem se sok jutott az 
emberre annyi gyerek közül, minket nem igazán 
neveltek, már úgy nem neveltek igazán, hogy „akkor 
most fiam, ez jó, ez nem jó, ez ildomos, ez nem 
ildomos”, nem, hanem úgy anyám megfőzött, örült, 
hogy ha annyi gyereket ellátott, apám meg örült, 

hogyha jutott kenyérre, meg mindenre, tüzelő volt, 
az alapvető dolgokat, ha tudták biztosítani, akkor az 
a család és kész. Hát hogy külön most mindenkinek 
a lelki gondjaival vagy bajaival foglalkozni, hát azért 
az ááá… az ilyen helyzetbe luxus.

Én mindent szerettem az iskolába. A könyveket. 
Tanulni is meg olvasni is. A tanárokkal is jól kijöttem, 
nekem semmi gondom nem volt soha. Ez olyan fura. 
Amikor azt mondják, hogy megkülönböztetés… 
nekem felnőtt koromba rosszabb, mint 
gyerekkoromba. Felnőtt koromba jobban kiütköztek 
a dolgok, vagy inkább nem bírtam elviselni, hogy 
ha… felnőtt koromba nem bírom elviselni, hogyha… 
az igazságtalanságot nem bírom. Mindegy, hogy 
magyar vagy cigány, vagy akár szerb, román, az 
igazságtalanságot nem bírom, úgy általában. De 
nekem gyerekkoromba semmi gondom nem volt az 
iskolába, mondjuk én elég jól tanultam, szerettek is 
a tanárok, én nem tudom, nekem ők voltak, én nem 
is tudom, nekem a tanárok voltak a… az isten.

Én ugye a többség között nőttem fel, például az 
osztályba én egyedül voltam cigány. Lehet, hogy 
egy-két gyerek, egy-két gazdagabb gyerek, aki 
nem barátkozott velünk, de én úgy gondoltam, hogy 
neki nem kötelessége velem barátkozni, senkinek 
nem kötelessége a másikkal barátkozni. 

Amikor ugye végeztünk (a főiskolán) , akkor inkább 
elkezdődött az a, az a, az, hogy ki vigye magához 
a jobb tanulót. Ugye az orvosok elkezdték, a 
szakoktatók hívni, hogy „te, figyelj már, lenne 
kedved?” vagy „gyere el, nézd meg az osztályt!”… 
nagyon-nagyon bizalmas, nem, nem is bizalmas, az 
nem jó, nem volt bizalmas, hanem ilyen nagyon… 
emberi módon, hogy „akkor tetszik, nem tetszik, 
gyere el, nézd meg, és ha tetszik, maradj” tehát 
így szedték össze jobbakat az osztályra. És nekem 
rengeteg meghívásom volt, nem volt gondom vele, 
és volt, amire azt mondtam, hogy nem, nem, mert 
beijedtem, vagy nem tudom.

Hát szerintem rengeteget (tanultam az általános 
iskolában), az alapvető dolgokat, amit tudok, azt 
ott szedtem magamra. Emberséget, biztos, hogy 
onnan, szerintem ez a legfontosabb. ...Szerintem, 
azok az emberek még akartak tanítani, biztos volt 
még egy pár ember, akire ilyen hatással volt még, 
mint én. Nem tudom, én úgy most is megbolydulok 
egy kicsit tőle, hogyha lehet valami újat tanulni.

Dalma táncolni járt, Pálma zenélni, semmi baj nem 
volt sose, nem, nagyon jó helyre jártunk, meg nagyon 
jó társaság volt. Nagyon gazdag gyerekekkel jártak 
össze, és nem volt gond soha, na ez fura. Hazudnék, 
hogyha…
Az a fura, ha van gond.
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Az a fura, de nekünk meg az a fura, hogy ilyen simán 
szoktak ezek a dolgok zajlani.

Tehát tanulni kell. Biztos, meg sokoldalúnak lenni, 
ha most az egyik nem megy, akkor kapaszkodni kell 
a másikba, ha meg az sem megy, akkor meg éppen 
abba, ami van. Ez fontos.

Az hozna csak nagy változást, hogyha a sok 
anyának a fejében megváltozna valami, tehát amíg 
a nő igazán nincs fejbe, nincs itt változás a fejébe, 
tehát amíg dohány vesz előbb, és nem tejet vagy 
kenyeret vagy akármi mást, ami a kölyöknek kell, 
addig nagy a gáz. Hogyha egy nő nincs fejbe ott, 
hogy én hány gyereket bírok el, meg mi lesz vele, 
akkor annak vége van. Tehát ez nagy segítség lenne, 
hogy ha azt mondja az asszony, hogy „figyelj, nem 
szülök csak egy gyereket vagy kettőt. A szegény 
ember nem szüljön sok gyereket. Hát a gyerek 
rontja az esélyeit, nekünk csak két gyerekünk van, 
és nem tudunk ötről a hatra mozdulni. Én már annak 
is örülök, hogyha egy nyugodt napon túl vagyunk, 
volt mit főzni, hazajöttek rendesen a suliból, nincs 
gond.

Ha nyolc gyerek van, biztos, hogy nem fog se 
annyi figyelem, se annyi erő, se annyi energia 
jutni egy gyerekre, mint hogyha van kettő. Ez a 
szegénységen is sokat változtatna, hogy ha úgy 
állnának hozzá szerintem, már eleve, fejbe, hogy 
mi jó neki, meg mi nem, mert itt nem úgy van a 
születés, hogy tudatosan szülök a gyereket, hanem 
most véletlenül jött, megmaradt… ez nem kilátás.

Nagyon fiatalon operáltak meg, utána még egyszer, 
a lábam az elment, azóta vagyok sánta, mert én 
nem voltam eredetileg hát ugye… én olyan jól 
futottam. Az a baj, hogy beleszorult ebbe a testbe 
a lelkem, az nem tud kijönni onnan, én gyorsabban 
járok lelkileg, mint ahogyan tudok testileg. 
Hallókészülékkel hallok, lebénult az egyik lábam, 
kétszer megoperálták a gerincemet, meg asztmás 
vagyok már elég régóta. Meg még vannak ilyen 
jött betegségeim, de most is van gerincsérvem, 
nem mernek hozzányúlni az orvosok. Nem akarok 
vele túl sokat foglalkozni, hogyha mindig ezzel 
foglalkozok, akkor még jobban elmegy mellettem 
az élet.

Készítette: Hircsu Nóra
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H.-né G. Irén, 37 éves, Lak

8 osztályom van. Utána igen, szerettem volna 
menni, de túljelentkezés volt, ilyen címen kaptam 
egy visszaválasz papírt az iskolábul, varrónő 
szerettem vón lenni mindig, de hál’istennek most 
abba a szakmában dolgozom, most tanfolyamra 
járok én is. Igaz, hogy csak szűk három hónap a 
tanfolyam, de munkaruha és védőruha készítő 
leszek, ha a tanfolyam vége lesz, meg ha sikerül 
majd ugye a tételeket feldolgozni.

Olyan, olyan nagy baj nem vót, nem, hál’istennek, 
de viszont volt mikor tanárnő volt egyszer…ugye 
Zolika nagydarab volt már akkor is, nyolcadikos, 
hetedikes, és akkor ő volt az egyetlen olyan 
nagydarab cigánygyerek, és akkor ugye az ablak 
mellett ült, és akkor jött egyszer olyan panasszal 
haza, hogy mondja neki a rajztanár, hogy „Zolikám, 
húzd csak ki a függönyt, hadd süljön a zsírod!”.
Szóval, most, hogy azt most, hogy ezzel hízelegni 
akart-e Zolikának, mert „kis mackókám” meg „kis 
pingvinem”, szóval ilyen kis becenév az mindig 
megvolt, de viszont őneki meg olyan rosszul esett.

Voltak nekik is ilyenek…de akkor volt, mikor 
azzal jöttetek haza, hogy „anyu, miért születtünk 
cigánynak?” Hát mondom „gyerekem, hát miért? 
Hát nem tehetünk róla. Mi cigánynak születtünk, hát 
ez a nevünk”. És akkor ugye, nekik sértő volt, mert 
magyarázzam meg annak a nyolc vagy tizenkét 
éves gyereknek, hogy miért vagyunk cigányok. 
És akkor sértő volt, mondtam „nem baj, hát ez 
van, neked is olyan a könyved – mondom -, mint 
a magyar gyereknek, olvasd csak meg, hogy te is 
tudsz úgy tanulni verset, mint az a másik magyar 
gyerek, úgyhogy hiába biztattuk őket – az apja is, mi 
is – de ezt még mindig megérzik a gyerekek.

Ő unokatestvérem, ő a Karaván Színházban dolgozik, 
ő egy színész, őneki a bátyja meg ítélőbíró. Szóval 
tanultak, küszködtek, és van értelme, de nem itt, 
Borsodba. Ők itt végeztek Miskolcon, mind a kettő, 
Iván is meg Petya is, és ők igenis megmutatták, 
hogy ők roma származásuk ellenére ők fel tudtak 
emelkedni, de ezek a gyerekek biztos, hogy nem 
fognak itt, mert jobbról-balról kapják a pofonokat, 
és már el vannak csüggedve, „hogy hát, anya, 
minek? Nektek is hány iskolátok van?” Szóval ezt 
kapom vissza a gyerekeimtől.

Ehhez lehet, hogy csak erős akarat kén’ nekünk, 
mert malacokkal foglalkozunk, oszt meg a hatalmas 
kert, hát lehet, hogy emiatt, meg ugye a nagyszülők, 
hogy itt vannak, lehet, hogy őket sem tudnánk itt 
hagyni, nem tudom, ehhez más… ehhez újjá kén’ 
mán születni ahhoz, hogy mi itt hagyjunk mindent, 
és akkor menjünk a nagyvilágba.

Utolsó halálomig fogom őket biztatni, hogy „de, 
ennek sikerülnie kell, majd egy idő után hasznát 
veszed, csináljad!” Egy anya mindig csak a 
legjobbat akarja. Minden anya csak azt akarja, hogy 
a gyerekének, biztatni, sőt inkább Zoli, az apjuk 
van rajta inkább, úgyhogy, de mert egy szakma, 
az szakma, szóval … hátha igen, majd valamikor 
hasznát veszi.

(A rendszerváltás előtt) Jobbak voltak az emberek, 
megértőbbek voltak az emberek. Nem volt ennyi 
lopás, hogy… mert a cigányok, pedig nem a 
cigányok, mert Budai Gábor cigány lopta el, de 
nem azt mondják, hogy konkrétan ő lopta el, 
hanem a cigányok voltak azok. Szóval nem ilyen 
csoportosítás, mint most.

Anyukáméknál van egy hátsó épület, mi azt 
építettük fel, de mi azt úgy építettük fel, hogy én 
és Zoli elmentünk az almába, az almás kertbe, itt a 
gyümölcsösbe, akkor telepítették, kis csemetefákkal, 
mi ott dolgoztunk olyan három hétig mind a ketten, 
mi azt a kis pénzecskét leraktuk, mindig félretettük, 
anyuék segítettek, anyósomék segített. Úgyhogy 
így összejött annyi pénz, meg ez a magyar ember, 
aki ide át szokott jönni, ő segített, ő markolóval 
kiásta az alapot, szóval mindenben segített; még 
kölcsönpénzzel is. Na, úgy csináltuk meg azt saját 
erőből azt a másfél szoba, meg nyolc méter hosszú 
konyhát, hát ilyen hall, de azt aztán mire lefaragtuk 
fürdőszobának is, hogy ne anyuékkal használjuk 
közösen egy fürdőszobát velük.

Készítette: Vas Enikő
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László, 62 éves, Alsóvadász

Utána tíz éves lettem, azt akkor azt eljöttem tíz 
évet, azt akkor volt egy magyar ember, egy községi 
pásztor ember volt itt és ahhoz alkalmazkodtam. 
Úgy volt. Itt sertésállomány volt. Gyerek voltam. Így 
kerestem a kenyeret.

Kötelező volt az iskola, de hát nem tudtunk mit 
tenni. Akkor nem volt kenyér, ha nem mentem 
dolgozni. A legelsőt (elvégeztem) hát, azt utána 
felmentettek, mert látták a tanítók, vagy tanítónők, 
mindegy, hogy nem megy.

De írni, olvasni megtanult?
Nem. Nem. Nem sokat voltam ott. Nem sokat 
voltam. Olyan volt a tanítóm, hogy elengedett. 
Felmentettek. (A tanító) megsajnált engem, szegény 
állapotban növök fel, hát nincs azért és elengedett. 
„Kisfiam megbánod” azt mondta nekem. Nem tudsz 
járni, megbánod, de mit tehetett, semmit, nem 
adtak nekem enni, senki.

Járt ki (a mezőre), ketten voltunk, az öreg volt kint 
velem. Ő számadó volt. Ő volt a számadó. Idős 
ember. Hát körülbelül, olyan negyven éves körül 
volt, Ő is háborúból jött ki, aztán utána pásztor 
ember volt, egy magyar ember volt. Ő, magával 
vitt, magánál alkalmazott engem és én ott voltam 
vele.

Nincs lehetőség mostan, még úgy se. Ugyan az van 
ebben a rendszerben. Akkor … mit tehettem, akkor 
meg munkalehetőség volt, azért volt a› jó.

Nem bírjuk kifizetni a villanyszámlát. Ha van, 
meghúzzuk magunkat, hogy kenyérre legyen, 
legyen mit enni. Villany nélkül nem lehet.

Hányan laknak most itt?
Négyen. Hát, itt van egy unoka, mert itt most volt 
idén a ... mert az anyja férjhez ment máshova, 
azt elvettük, mi elhoztuk onnan (a nevelőapjától), 
elhoztuk onnan. Már én elmentem és elhoztam 
onnan. Itt is maradt, nem ment vissza. (A negyedik) 
Az is unoka a másik, kislány.

Készítette: Zeller Kitti



28

G. Erzsébet, 59 éves, Encs

Hát reggel ugye felkeltünk, mentünk iskolába. 
Hazajöttünk, ha volt enni, ettünk, ha nem, akkor úgy 
voltunk. Hát játszani a gyerekekkel, hát játszottunk. 
Birgéztünk. Bottal kell, le kell faragni… a botnak 
mondjuk levágsz ilyen seprűnyélből, és akkor 
megfaragod a két végét,és  van egy ilyen hosszabb, 
és azzal kell ütni. Ráütsz, akkor feljön, akkor úgy kell 
kettezni, hármazni, 50-100 pontig. (Olyan játékom 
volt) Ami egyszerű volt, ami egyszerű, ilyen, hogy 
labdám meg ilyesmi, babám… ilyen semmi nem 
volt, meg fürödtünk az iszapban… hát gyerekként 
hát jó volt.

Hát 14 éves lehettem, amikor anyám elvitt engem 
dolgozni, mikor hetedikből kivett akkor. Ott kelletett 
hagyni (az iskolát), hogy el tudjam a többi testvéreim 
is egyenek valamit… el kellett menni, hogy apám 
nem volt. Elvitt dolgozni, hát úgy jártunk anyuval 
dolgozni. Köztisztasághoz sepregetni Miskolcra. 
Rendesen felvettek. Anyám volt már, ő volt, aki 
vigyáz rám, hogy... Vonattal mentünk, hát rendesen 
felvételiztünk úgy, hogy felvettek, munkakönyvem 
volt, meg ilyesmi.

Nem vagyok egészséges, egy vesével vagyok, 
vesebeteg vagyok, közben a szívemnél is találtak 
hát, úgyhogy az egészségem megromlott. Szedek, 
szedek én gyógyszert. Nem sokat, mert erre nem 
szabad szedni, a vese károsodik. Hát az étrendre 
kellene odafigyelni, de csak nem tudom, nem 
tehetem meg, hogy én még külön én vegyek 
magamnak. Fogyókúra…Diétázni kellene, meg olyat 
hogy halat, csirkemell meg ilyesmiket kéne enni, 
ami nekünk nem jut, legtöbbször azt a csirkefarhátat 
veszem levesnek, gulyásosnak, ilyesmit.

Készítette: Vas Enikő
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H. Krisztián és neje, 30 évesek, Vilmány

Azok az emberek tudják, hogy mi az, hogy 
szegénység, akiknek nincsen enniük. Amíg a 
szüleimmel éltem, akkor sem tudtam. Mióta itt 
élek, azóta sem tudom. Azóta sem tudom, hogy 
mi az. Vannak persze, vannak szűkösebb napok 
mindenkinek.

Ahogy említettem, hogy vannak dolgok, amik, 
amiket megteszek… Mi úgy mondjuk, mi úgy 
mondjuk cigányok, hogy muszáj paraszt… Ez abból 
ered, hogy többféle vér folyik bennem. A magyar 
vérből örököltem azt, hogy nagyon szeretem a 
munkát. Teljesen mindegy az, hogy mi. Teljesen 
mindegy, hogyha értelmiségi munkáról van szó, 
csinálom. Hiszen tudom. Ha szakmunkáról van 
szó, azt is. Nem érdekel, hogy hajnali egy óra, 
két óra nyakig malteros vagyok. Mit tudok tenni? 
Megpróbálok normálisan élni. Úgy élni, hogy az a 
társadalomnak megfeleljen. Hasznos része.

Mezőgazdasági mérnök vagyok, vidékfejlesztési 
szakiránnyal. Egy modern szak, ugye 2004-ben 
léptünk be az Unio-ba. Akkor azt mondták nekünk 
is, a tanszékvezetőnk is azt mondta, hogy nagyon 
jól választottatok, hiszen, ha beléptünk az Unio-ba, 
akkor minden településnek, kötelező lesz tartani egy 
vidékfejlesztési szakembert. És a munkaerőpiacon 
szét fognak szedni. Soha nem használtam még (a 
szaktudásom). Soha nem használtam. Semmit. Ha 
most kapnék egy álláslehetőséget lehet, hogy el se 
merném vállalni.
Végzésemmel egy időben, vagy utána való 
évben? Van egy cég a legközelebbi városban, 
nem szeretném megnevezni, ott a vezető a Váci 
Mihály Gimnáziumban volt óraadó. A feleségem, 
Ő ott végzett és említette Neki, vagy említette 
így az osztálynak, hogy nem e tudnak valami 
vidékfejlesztési szakembert, mert szükség lenne rá, 
akkor Ő mondta, hogy Neki a barátja az, mert akkor 
már a vőlegénye voltam. Már nem emlékszem, 
a vőlegénye voltam, így van. Én fölhívtam őket 
telefonon, megbeszéltünk egy meetinget, örültek 
nagyon, tényleg, elmentem a megbeszélésre, 
és akkor még a telefonszámukat is letagadták. 
Borzasztó választékos voltam és kedves. És annyira 
kedves voltam és választékos, hogy nem tudtak, 
hogy reagálni, csak úgy, hogy még kedvesebbek 
voltak, mint én. És nekik ez borzasztó volt, ez 
pszichológia abszolút mértékben és ez nekik nagyon 
rossz volt.

2004 decemberében felvételt nyertem a Csenyétei 
Általános Iskolába (napközis tanárnak), ott 
dolgoztam három évet. És, ott is, úgy kerültem 
be oda, hogy szeptemberben jelentkeztem. Nem 
vettek föl. Valószínűsíthetőleg, hiába ugye ott is 

a lakosság kilencvenkilenc százaléka, akkor még 
talán kilencvennyolc százaléka roma volt. De, akkor 
se vettek fel, a tanári karból senki nem volt az. 
Nem vettek föl. Ezt biztosan tudom, mert ezt az 
igazgatónő megmondta nekem.
Igazából, amikor odakerültem írtam is egy pályázatot 
a Gyermekétkeztetési Alapítványra, és elutasított 
minket a Király Gábor azzal az indokkal, hogy Ő nem 
hiszi el azt, hogy ezen a településen a kilencvenhét 
gyermekből, kilencvenhat rászorul az adományra. 
Túlzásnak érezte. 

Én úgy gondolom, hogy a pedagógia az nem 
képzettség, hanem rátermettség függvénye. 
Csenyétén nagyon sok ember volt, aki végzettsége 
szerint pedagógus volt. Két-három hét után, 
vagy éppen másfél-két hónap után nekem kellett 
leülni vele, mert megkért az Igazgatónő, hogy 
beszélgessen már vele Krisztián, csináljon már 
valamit, hogy ez így nem jó. Én nem tudok tőle, 
hogy így nem lehet őket tanítani, könyörgöm. 
Hogyha fiatal volt én mondtam neki, hogy – most 
nem leszek választékos – baszd meg, ha nem tudsz 
fegyelmet tartani, akkor hogy akarsz tanítani. Az 
első az, hogy gyerekekkel vagy, ha nem tudod őket 
lekötni, akkor játsszál velük egy kicsit. Ott van betű 
ország, eltapsolod velük, vagy játszol velük akármit, 
lekötöd őket negyed órára és onnantól kezdve a 
tiéd a többi harminc perc.

A Polgármester asszony önt javasolta tanfolyamok 
megtartására.
Igen, azt megbízási szerződéssel, tavaly kettőt 
csináltam. Egyet Boldogkőújfaluba, egyet meg itt. 
(A kompetencia-képzésben) van elméleti, illetve 
szakmai rész. A helytől függ, a polgármestertől 
függ, hogy a szakmából mit kér. Volt olyan hely, 
ahol a közhasznúakkal együtt kellett kimenni, 
dolgozni, de elvárták azt, hogy azok az emberek, 
akik hozzám jártak a kompetenciaképzésre, 
ugyanannyit dolgozzanak, mint azok az emberek, 
akik fel vannak véve. Nem, hiszen ők egyrészt hat 
órásba vannak, másrészt ők csak a rendelkezésre 
állási támogatást kapták ezért a tanfolyamért, 
nem kaptak tanfolyam kiegészítést hozzá. Ez napi 
hat óra, hét héten keresztül. Ez abszolút korrektül 
fizet. Hogy, ha vállalkozásszerűen végezném ezt a 
dolgot, akkor egy félmillió forint egy tanfolyam. Jó 
pénz ez nagyon….Inkább legyen havonta hetven, 
nyolcvan, százezer forintom, de azt tudom, hogy 
minden hónapban jön.
Van egy beteg kislányom, Ő négy éves, Ő neki nem 
volt összenőve a nyelőcsöve a gyomrával, illetve volt 
egy sipoly a nyelőcsöve és a tüdeje között. Tizenkét 
órásan négy órán keresztül operálták, körülbelül, 
majdnem két hónapot volt bent a kórházban. Abból 
a két hónapból, hathétig abban se voltunk biztosak, 
hogy hazahozzuk.
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Itt is vannak nagyon szegény családok, akiknek 
mondjuk napi betevőjük nincs?
Anita: Van napi betevőjük, hosszú, hosszú ideig 
uzsorából, aztán elvesztik a házukat, elvesztik 
mindenüket, talán még a testi épségüket is 
veszélyeztetik, aztán elmennek innen, például 
Edelénybe. Nagyon, nagyon sokan. Próbálnak 
ott szerencsét. Család van ott. Ezt oda tudom 
visszavezetni, ezt az edelényi vonalat, hogy az 
öreg Limernek – így ismerem, ezen a néven – neki a 
felesége edelényi, az egyik lányt odavitte hozzájuk, 
népes családja van és ők ingáztak Edelény-Vilmány 
között, a felesége nem tudott itt megmaradni, 
nyilván városba, ezt én is állítom, sokkal nagyobb a 
lehetőség, mint falun.

Anita: Megtévesztő különben, azt mondaná 
az ember, én hosszú ideig azt mondtam, hogy 
kifejezetten mélyszegénység nincs Vilmányban, 
hiszen van öt-hat bolt. Ez az öt-hat bolt ez huszadikán 
is tömve van. Itt a legkisebb bolt is másfélmilliót 
forgalmaz egy hónapban. Amit drágának tartok, én 
direkt megkérdeztem az eladótól, hogy Ő mennyit 
forgalmaz, és ez azért van, mert számtalan uzsorás 
van. Elkérik tőlük a pénzt, de aztán menni kell, mert 
aztán meg a házat is elviszik. Ez egy mókuskerék, 
ha ez beindul, akkor ennek vége nincs. Van vége. 
De két vége, mint a botnak. Én szerintem.

Több olyan család van, akinek volt ugye saját háza, 
nem volt az rossz ház, ugye szoc. pol. révén épült 
a háza, nyílván még a szoc. pol. kezdet-kezdetén 
sokkal jobb házak épültek, mint mondjuk két-
három évvel ezelőtt, azok még házak voltak, nem 
szedték ők szét, éltek benne normálisan, de kérte 
az uzsorát. Elvették a házát, majd az uzsorás, akinek 
volt nagyon sok szoc. pol.-os háza Vilmányban, 
kiadta neki albérletbe az egyik szoc. pol.-os házát, 
mondjuk havi húszezer plusz rezsiért. … Ez csak 
a látszat. Azért durva dolog az, hogy elveszítem 
Ön miatt a házamat, Önnek hozok hasznot, 
különben hozok hasznot éves szinten, mert kérek 
ötvenezer forintot, aztán maga azt állítja, hogy 
már százötvennel tartozok, de én, ha azt mondom, 
hogy nem tartozok annyival, akkor ugye fizikai 
fölényben van maga, engem meg tud verni. Meg 
van eszközük. Aztán, és akkor ugye én minden 
pénzemet odaadom. A maga gyereke téliszalámit 
eszik, az enyém talán még párizsit sem, sokszor. 
Eszik, eszik. Nem mondom, hogy nem eszik, mert 
látom őket, ugye minden reggel, de uzsorából, 
aztán elveszi a házamat és akkor kiad egy szoc. 
pol.-os házat nekem, csillagászati eszközért, vagy 
pénzért, albérletbe. Egy idő után azt se tudja fizetni, 
aztán onnan is mennie kell. És ilyenkor mennek el 
Edelénybe. Elmennek. 

Igen, tehát Edelényből is vannak uzsorások. De 

eredendően helyiek is vannak, a helyiek kezdték. 
a helyiek kezdték, ők már. Úgy látszik, hogy nem 
lehet mit kezdeni az uzsorával. Szerintem lenne 
kivitelezhető módja az egésznek, de, hogy ki és 
miért nem tesz ellene. Hát helyi szinten nyilván a 
polgármester, meg képviselő testületnek kellene 
tenni ellene. Tudják, látják (a falu vezetői). Hát ez 
úgy folyik itt Vilmányban, azt úgy kell elképzelni, 
hogy például családi pótlékosztás van. Várják, 
ugye állunk sorban a családi pótlékért, és akkor 
az uzsorás megfogja. Gyerekek, mint az orgonasíp 
ugye, ezt láttam, ez nagyon bennem maradt ez a 
dolog, amikor a hölgynek a derekán van a kisgyerek 
és akkor, egy vékony, egy nagyon vékony hölgy és 
akkor odamegy hozzá az uzsorás, aki egy magas 
nagydarab nő, és akkor kivette a kezéből az egész 
pénzt és akkor számolta, és akkor visszaadott 
amennyit gondolt. Neki meg a cipzár az be volt 
húzva, mert megszólalni nem mert szegény. 
Ott azonnal. Én látnék megoldást rá. Én látok 
operációt, hogy meg lehetne fékezni. Nem tesznek 
érte. – Menjél oda a gyerekekhez. – Nem tesznek 
ellene. Nem mondom azt, hogy szociálissegélyt, 
meg a családi pótlékot, azt be lehet osztani, mert 
a családi pótlék az egy gyerekre kevés. Evidens, 
evidens dolog. A szociális segély, ha kiszámoljuk 
kenyérre nem elég harminc napra. Tudom, hogy 
nem lehet beosztani, de én is éltem GYES-ből, 
meg családi pótlékból, meg úgy, hogy a férjem 
munkanélküli volt. Muszáj volt beosztani és a 
muszáj az nagy úr. 
Az is benne van (hogy sokan nem tudják beosztani 
a pénzt), valóban, hogy én úgy veszem észre, hogy 
süti őket a pénz. Én óvodában dolgozok különben, 
itt Vilmányban és – hagysz beszélgetni a bácsival 
– nekem furcsa az, ha tartozik is uzsorapénzzel, ha 
nem, hogy reggel nem ad a gyereknek, nem vesz 
egy doboz vajat, meg ugye napi szinten a kenyeret, 
szörpöcskét, cukrot, teát, meg satöbbi. És akkor főz 
egy teát, csinál egy szörpöt, meg ad egy szelet vajas 
kenyeret a gyereknek, reggeli gyanánt, mert ugye 
tízórai előtt kel, hanem bemegy a pékségbe. Vesz, 
egy péksüteményt száz mit tudom én mennyiért, 
egy darabot és lehet, hogy egy darab nem is elég a 
gyereknek. Meg megveszi a félliteres Coca-Colá-t, 
de három napon keresztül veszi meg. Mondjuk, van 
három gyereke, háromszor három félliteres Coca-
Cola. Az Vilmányi szinten is drága. 
Ez olyan, mintha mindennap az utolsó lenne az 
életünkbe.

Anita: Látszik is rajtam, hogy cigány vagyok. Nem 
szerettek soha.(a cigányok) Már az iskolában 
nem szerettek. Mindig én voltam a muszáj-
parasztgyerek. Én voltam a rohadt, muszáj-paraszt. 
Meg is mondták, volt, amikor meg is akartak verni. 
A parasztok meg megvédtek. A parasztok. különben 
meg a parasztot meg arra mondom, mert én is 
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lehetek paraszt, hogy kimegyek a szántóföldre, 
már paraszt vagyok. 
Gyerekként azokkal a gyerekekkel barátkoztam, 
akik tudtak normális játékot játszani. Akiknél 
nem volt sikk az, hogy nem tanulok. Beszólok a 
tanárnak. Satöbbi, satöbbi. Nekem már gyerekként 
volt értékrendem. Nem irigyeltem azt, hogy roma 
vagyok, meg nem tagadtam, nem is tagadhatom, 
mert csak rám kell nézni. Csak rám kell nézni. Meg 
azért sem tagadom, mert ha én letagadnám, hogy 
roma vagyok, akkor az anyámat mag az apámat 
tagadnám meg. Én mindig is, én szocializálódni 
szerettem volna, én úgy érzem, hogy sikerült is. 
A szüleim is erre neveltek. Abszolút erre neveltek 
a szüleim, az édesapám Ő tizenhat éves kora 
óta dolgozott a MÁV-nál. Becsületesen neveltek 
minket. Édesanyám egy tisztes családanya volt. Ha 
tehette dolgozott, ők nem tették azt, hogy hazajött 
édesapám a műszakból (idő előtt). 
Nem volt semmi problémájuk (a szülőknek). 
Szeretik Őket a mai napig a magyarok. Sőt, nem 
tudom igazából, hogy ez se jó megfogalmazás, 
hogy magyar, de maradjunk ennél. Mert valahogy 
nevezzük, ember különben. Mindig az egyént kell 
nézni.  

Anita: A cigányok egy, azt kell mondanom, hogy 
egy nagyon irigy népcsoport. Ha Ő jött haza vasúti 
egyenruhába, élére vasalt ingben, ami különben 
nem került semmibe, csak abba, hogy anyám feltette 
a régi kis vasalóját a masinára, felmelegítette és 
kivasalta azt az inget. Neki meg annyiba került, 
hogy a MÁV küldte továbbképzéseire, oda akkor 
Ő ment. És helyt állt, és dolgozott. Megbecsülést 
szerzett. Azt hiszem, hogy az már elárul valamit, 
hogyha egy embernek egy munkahelyen, majdnem 
negyvenhárom éves munkaviszonya van.

Anita:: A cigány-magyar ellentétet, azt egyszerűen 
úgy kell felszámolni, hogy vegyes házasságoknak 
kell létrejönnie. És akkor már kétes dolog lesz 
az, hogy cigány, nem cigány. Nemcsak a magyar 
diszkriminál. Nemcsak a magyar. A roma például 
egy jó magyar származású óvónőt a sárba tud 
taposni ártatlanul,  mert magyar. Amikor az a 
lelkét kiteszi. És kijön, és röhög a markába, hogy 
„megvártam azt, míg mindjárt elsírja magát, és 
kijövök akkor”. Direkt lealázta, egy olyan óvónőt, 
aki a lelkét kiteszi a gyerekéért. Ezzel szerintem, 
ezzel szerintem a kisebbségi komplexusait takarta. 
Ő csak így tudott uralkodni az óvónőn. Ő csak így 
tudott felülkerekedni.

Anita: (A középiskolában) csak sima érettségit 
kaptam, mert ötödik évre nem maradtam ott. 
Felvettek a nyíregyházi főiskolába magyar-
kommunikáció szakra. Amit elkezdtem, de sajnos 
anyagi okok miatt nem tudtam folytatni, ugyanis 

édesapámat akkor küldték el létszámleépítés 
miatt a munkahelyéről. Finanszírozás nem volt. 
Megpróbáltam úgy, hogy dolgozok hétfőtől 
csütörtökig. Csütörtökön kérek egy társadalmi 
napot és akkor én pénteken, nekem hajnalban el 
kellett indulnom, három húszkor indult a vonat. 
El kellett gyalogolnom az állomásra, másfél 
kilométert, elindultam onnan és akkor éjszaka 
értem haza. Hétfőn viszont már egésznapoznom 
kellett. A pénzem az, amit kaptam az kevés volt 
jegyzetekre, bejárásra, satöbbi, satöbbi. Nem 
volt egy indulótőke. Buta voltam különben, mert 
azt hittem, hogy a semmiből fogok tudni. Nem 
működött. És nem fejeztem be, amit a mai napig 
nagyon bánok. Sajnos nem sikerült.
A csoportomból, voltunk majdnem harmincan, 
intenzíven, aki szóba állt velem az négy ember 
volt. Az egyik srác, mint utóbb kiderült, szőke volt 
és kék szemű és kiderült róla, hogy különben Ő 
félig cigány, csak Ő abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy Nem látszott rajta.

A legnagyobb sérelmem, amikor kontrollra vittük 
vissza a kislányomat és hát hazafalé menet, 
mint egy normális család bemegyünk a TESCO-
ba vásárolni. És megálltam a húsos pultnál, ahol 
az úri ember éppen árazott, és hát én megálltam 
és vártam, hogy ugye Ő befejezi a dolgát, és 
majd kiszolgál, de vártam már egy tíz percet és 
megkérdeztem tőle, hogy ne haragudjon uram, 
de teljesen normálisan. Ne haragudjon uram, van 
kiszolgálás, vagy lesz kiszolgálás, megvárom. 
Ez csak beáraz, és utána felkapta a fejét. És azt 
mondta, tudja mit, kiszolgálom most, mielőtt hívja 
az ombudsmant. Mondom, miért is? Mert maguk, 
csak azt tudják. Mert maguk csak azt tudják. Aztán 
kitért, már nem is tudom, hogy milyen formában, 
nem tudom, idézni, hogy járnánk inkább iskolába, 
aztán mondtam neki, hogy mutassak neki egy 
értelmiségi cigányt, ha tudok. És mondtam neki, 
hogy itt áll maga előtt egy mérnök ember. És látja 
rajta, hogy cigány? Nem török, nem arab, cigány. És 
közölte velem, hogy fejbe kellene lőni a fajtámat. 
És akkor kijöttem onnan, de úgy jöttem ki, hogy 
ha a föld megnyílt volna, akkor elsüllyedek. Aztán, 
milyen a sors fintora, volt egy kis fagyis pavilon 
–mentem ki ott, lesütött fejjel és akkor mondja 
a gyerek, hogy vegyek már neki fagyit, és akkor 
odamentem, és akkor kértem egy gombóc fagyit 
és a hölgy végtelenül kedves volt. Nagyon tetszett 
neki Bogi, ingyen cukrot adott a fagyira, tehát 
annyira kedves volt különben, hogy megfogta 
a lelkem és azt mondtam, hogy azért vannak 
normális emberek is, akik nem néznek le csupán 
azért, hogy milyen a pofám.

Krisztián: Jegyzőkönyvet írtunk erről az esetről, 
mert egyébként én olyan ember vagyok, hogy én 
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nem szeretem hagyni az igazamat. És elmentünk 
ugye a vevőszolgálathoz, és mondtam, hogy akarok 
beszélni a vezetővel. Hát ővele nem tudok. Miért? 
Elmondtam. Akkor írjunk egy jegyzőkönyvet. Írtunk 
egy jegyzőkönyvet, azt mondta, hogy ilyen három-
négy hét mire válaszolni fognak. Másfél éve? És 
még, azóta semmi.

Anita: És az a stratégiám se működött, ami 
egyébként nagyon jó, amit még mindig tartok, hogy 
amikor velem nagyon bunkók, nagyon szemetek és 
nagyon lenéznek, akkor végtelenül kedvesnek kell 
lenni. Olyan kedvesnek, hogy überelni az életbe ne 
tudjon. 
Már mondtam ott magamban, mert nagyon dühös 
volt, különben. Van egy temperamentumom 
különben, de mondtam ott magamban, hogy ne add 
ki magadból, nem szabad, mert azt akarja elérni. 
Hogy kihozza belőled a falusi ösztönt. 

A főiskolai évfolyamtársaim is máshogyan 
viszonyultak hozzám. Egy olyan, nem egy jól 
szituált (férfi), talán lehettek alkohol problémái is. 
És gondoltam, hogy hát most azért, biztos nem fog 
lenézni. És kérdeztem tőle egyszer, hogy hanyas 
teremben lesz az előadásunk. Rohantam, mert 
már késtünk és nem válaszolt. Nem válaszolt. És 
mondtam utána, a srácnak, aki fél cigány volt, hogy 
nem is válaszolt nekem, és mondta, hogy nem csíp 
téged, ne szólj hozzá. Meg, hát volt ugye egy pár 
szőke, pláza cicababa. Na, hát ők meg pláne nem 
fognak velem szóba állni. Kivétel is van. Kivétel is 
van. De éreztem nagyon, éreztem nagyon, hogy 
nem szerettek. Nem szerettek. Tudomásul vettem. 
Sőt volt olyan, hogy a társadalomtörténet tanárom, 
nem tudom, hogy első, vagy második előadáson, 
de nagyon az elején, beszélt a főiskolai rendszerről, 
ugye. Mondta, hogy nagyon sokan lesznek, akik 
el fognak jönni vizsgázni, és meg fognak bukni, és 
akkor sétált a padomnál és nézett rám. Nem túlzok, 
nem szeretek fantáziálni. És lesz olyan, tudják, mint 
a buszjegy lehet váltani az UV-jegyet, utóvizsga-
jegyet, fognak azt is váltani, pénzbe is fog kerülni, 
de akkor is meg fognak bukni. Ezt nekem üzente, 
mert folyamatosan szúrt, nézett, nézett. És, utána 
mondta, na, hát akkor vágjunk bele az órába. 
Társadalomtörténet, miről legyen szó? Cigányok 
beilleszkedése a társadalomba. Aztán, meg az 
előadás első részén ott voltam, aztán volt egy cigi-
szünet és szégyen, nem szégyen, eljöttem. Azt 
mondtam, hogy nem érdekel. Megyek, megiszom 
egy kávét, rágyújtok egy cigire és kieresztem a 
fáradt gőzt. Elegem van.

Krisztián: Tanársegéd volt csak és Ő vizsgáztatott 
minket. Közgazdaságtanból a következő volt a 
helyzet, bementem vizsgázni, azt mondja nekem 
a kisasszony, hogy akkor vázlatosan írja le, amire 

gondol. Jó. Írtam egy A4-es oldalt. Vázlatpontokat 
arról volt szó, hogy vázlatosan, majd, amit kell 
azt hozzámondom. Előttem volt egy kisasszony, 
húzogatta ki belőle a dolgokat, olyan abszolút 
kegyelem kettes. Jó. megkapja a kettest, ne 
találkozzunk többet, ne kelljen, tudjon készülni a 
többi vizsgájára. Én jövök, adja ide a vázlatát. Adja 
ide, amit írt. Odaadom. Hát ez kevés. Asszonyom, 
arról volt szó, hogy vázlatosan. Nem baj, ez akkor is 
kevés. Jövő héten ráér?

Krisztián: Volt a vidékfejlesztési módszertan, volt egy 
takarmányozástanom, meg volt egy kertészetem. 
És kihallgattam. Kihallgattam? Véletlenül hallottam, 
amit az a tanársegéd, aki a vidékfejlesztési 
módszertant tanította, a gyakorlati oktatóval 
beszélgetnek rólam és arról, hogy félévismétlőt 
fognak belőlem csinálni. Mert a gyakorlatom úgy 
volt, hogy voltak problémáim, ami miatt nem 
tudtam ott lenni a gyakorlati oktatásokon. És 
olyankor, látogatásokon voltak. Elmentek nemzeti 
parkokba, Ipolytarnócra, ide-oda. Ő nem igazolta le 
nekem. mondtam semmi gond, hogy ha gondolja, 
én elmegyek, mint magánember, megnézem, hogy 
mit kell, hozok igazolást arról, hogy én most oda 
elmentem.
És ugye muszáj volt leigazolni a gyakorlatot és 
ezután hallottam azt, amint beszélt ez a gyakorlati 
oktató az asszisztensével, na hát nem sikerült. De 
nem baj, ott van még neki a takarmányozástan, 
meg ott van még a vidékfejlesztési módszertan és 
mondja a tanárnak a nevét, hogy Ő se állna ellene, 
majd Ő azt mondja, majd Ő megmutatja, hogy felév-
ismétlőt csinál belőle, akkor is az lesz. És én ezt a 
beszélgetést hallottam és nem jöttem ki rögtön. Ő 
rá egy két percre kinézett az ajtón, és azt mondta: 
te itt vagy. Én mondom, itt és hallottam mindent. 
Eljöttem. Elmentem vizsgázni, reggel hét órára 
mentem kertészetből vizsgázni. Ugye kertészeti 
középiskolába jártam, nem kellett tanulnom 
rá, hiszen mit, öt évig tanulta. Zöldség, szőlő, 
gyümölcstermesztés, nem probléma. Elmentem, 
levizsgáztam. Utána mentem módszertanból 
vizsgázni, és azt mondta nekem a tanársegéd úr, 
hogy és ott már tizedszer voltam, módszertanból, 
soha nem írta be az egyest, soha nem kellett UV-
jegyet váltanom, csak azt mondta, hogy gyere 
vissza később. Gyere vissza később. Ugye arról szól 
ez a történet, hogy a többi vizsgámra ne tudjak 
készülni, hanem csak arra és akkor, majd megbukok 
valamiből. És amikor most is azt mondta, hogy 
jó ez kevés, ez kevés, akkor már nagyon ideges 
voltam. És felálltam, elindultam az asztala felé és 
megkérdeztem, hogy miért. Ő borzasztóan megijedt 
egyébként, megijedt.
Erélyes voltam, és azt mondtam neki, hogy semmi 
gond, maga, mint tanársegéd úgy gondolja, 
hogy tizedjére nem tudom az anyagot, itt van a 
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szomszéd teremben Szűcs Lajos, István, bocsánat, 
Ő a tanszékvezető a vidékfejlesztési módszertanba. 
Bemegyek, megkérdezem ráér e. Átmentem, 
elmondtam neki, hogy mi a problémám. Azt mondja, 
hogy nem tud visszajönni délután? Nézze, én nem 
hiszem el Tusnádiról, de higgye el. Elmentem, közben 
takarmányozástanból levizsgáztam. Elmondtam 
a tanszékvezetőhöz, érdekes módon sikerült a 
vizsgám, nem kettesre, nem hármasra, sikerült a 
vizsgám. És akkor megkérdeztem a tanszékvezetőt, 
Uram én tudom az anyagot, de én nem értem, hogy 
mi volt. Nem lett következménye, akkor még nem. 
Találkoztam olyan emberekkel, akik most járnak a 
gyöngyösi főiskolára és azt mondták, hogy azóta 
már csak ilyen aktatologató. már tanársegéd sem. 

Krisztián: Én a szakdolgozatomat, Beret kisközség 
cigánynemzetiségének a képzéséből írtam. 
A főiskolán hármas, hármast kaptam a belső 
emberektől értékelésnek. A vizsgabiztostól, meg a 
helyettestől, viszont ötöst. Ezt sem értem. Az általános 
részből, ugye volt mindenből, állattenyésztés, 
növénytermesztés, kertészetkultúrából volt külön 
vizsgánk, illetve volt külön szakirányú vizsgánk 
is. Az államvizsgának a része. Ötöst kaptam ott is, 
mindenből, de mivel a hat félév alatt inkább ilyen 
hármasokkal zártam a félévet, ezért négyesre 
sikerült csak.

Más roma is járt a főiskolára?
Krisztián: Nappali tagozaton, a mezőgazdasági 
szakon voltunk olyan kétszázötven-háromszázan, 
olyan hat-hétszáz fő volt akkor nappali tagozaton, 
abból én voltam az egyetlen. Az utolsó évben, 
ahogy eljöttem akkor került még oda egy lány.

Anita: Olyan roma emberek vannak, ebbe a 
testületbe, akik különben nem odavalóak. Például 
van olyan, hogy a testületi ülésen, ugye szóba kerül 
a cigányság és akkor megkérdezik a cigányrészt, 
megkérdezik az illetőtől, hogy: mi bajod velünk? 
Hát az a bajom veletek, hogy feketék vagytok, meg 
koszosak vagytok, meg büdösek vagytok.

Krisztián: Az, az igazság, hogy az itteni képviselők, 
nem tudom, buták.

Anita: Ez, olyan Vica-versa dolog, tehát van, amikor 
ez csinál valamit. Van, amikor az csinál. Úgyhogy két 
részre oszlanak. Meg van egy ember, aki semleges, 
aki nem is csinál semmit. Aki annyit csinált most, 
hogy árvíz volt. Mondtam, hogy annyi volt a jó az 
egészbe, hogy te lementél és zsákoltál.

Mesélték Encsen ötven-ötvenöt fölöttiek, hogy 
mikor mondjuk ők gyerekek voltak, suliba jártak, 
abszolút nem volt gond egy padban ülni. Senki nem 
mondta, hogy cigány vagy. És így tovább, és így 

tovább. És, hogy ez most rosszabb.
Ez most rosszabb. A kapcsolat nagy része régen 
is onnan eredt, hogy a magyar dolgoztatott a 
cigánnyal. Már nem dolgoztat. Mert az anyagi 
helyzete nem engedi meg, vagy azért, mert már 
nem akar. mert én úgy érzem, hogy ahogy változnak 
a, ha csak a gyerekekből indulok ki, a gyerekekből 
tudok kiindulni, és belőlük is kell különben. Amit 
ma egy négy-öt éves óvodás gyerek, meg mer 
velem tenni, meg mer nekem mondani, azt 
régen, cigánygyerekről beszélek, egy tízéves nem 
tette meg. Többet megengednek (nekik), amikor 
rászólok, hogy hazafelé jövet megáll az óvoda előtt, 
vagy bármelyik közület előtt, vagy akárhol, miért 
köpködöd szét a napraforgómagot, amikor a tegnap 
ötvenéves asszonyok seperték itt arany-tisztára 
a tűző napon. Hát, azért, mert csináljuk nekik a 
munkát.

Készítette: Kotics József
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I. István, 36 éves, Halmaj

Általános iskolában,(a tanító nénim) Petróné Csili 
Katalin, harmincöt éves vagyok, de még most 
is tartom vele a kapcsolatot. Napközis tanárnő 
volt egyébként, de hát jobb volt, mint anyám, 
meglehetett vele mindent beszélni. Mikor kijártam 
a sulit, már volt egy gyerekem, mert nekem van az 
előző házasságomből három fiam. És már megvolt az 
első fiam, akkor is elvittem a suliba, megmutattam 
Neki. Könyveket küld nekem születésnapomra, én 
is Neki, meg képeslap, karácsonyra, mondjuk ez 
mostanában egy kicsit elmaradt, úgy két-három 
éve, de idáig azért tartottuk, azért az elég húzós. 
Huszon akárhány év. Lelkileg (segített), de az pont 
elég volt, ahhoz, hogy elviseljem anyámnak a 
hülyeségeit.
Az igazgató volt az általános iskolában, (őt nem 
szerettem). Hát, azért, mert megpofozott, de 
irgalmatlanul, meg megcibálta a hajamat. Az anyám 
egyből mondta meg megérdemelted, nem nevelt 
az az igazság. Én most harmincöt vagyok. (Amit) a 
legidősebb nővérem mond, az nekünk szent. Még a 
mai napig is. Ő tartja össze még most is a családot. 
Ő annyira egy jó csaj, hogy büszke vagyok rá, hogy 
Ő a testvérem.

Olyan hülye voltam, hogy mi akarsz lenni, hogyha 
nagy leszel és én mindig rendőrautót rajzoltam, 
hogy rendőr akarok lenni, aztán kezdtem 
cseperedni rájöttem, hogy én nem akarok rendőr 
lenni. Tíz évesen már rájöttem, mert csavarogtunk a 
barátaimmal és elkaptak éjszaka a rendőrök az utcán 
és hazavittek, és ez elég kellemetlen volt, tudod, és 
gumibottal úgy megkínáltak egy kicsit minket, hogy, 
hogy gondoljuk mi ezt, úgy tíz, tizenegy, tizenkét 
évesen. Hárman voltunk, igen, tizenkét évesen 
így csavarogtunk, és akkor bekopogtak, közölték 
anyámmal, hogy jó lenne, hogyha este tíz után már a 
fiát nem engedné ki, na, megint megköszönhettem 
a rendőröknek egy jó nagy verést. Onnantól kezdve 
nem voltak barátok a rendőrök, valahogy, pedig az 
unokaöcsém, unokabátyám, sógorom rendőr, vagy 
katona volt az egész család.

Tíz évesen, odakerültem apámékhoz és ott teljesen 
más környezet volt. Volt külön szobám, volt mit 
tudom én TISZA cipőm, meg volt FIFA bőrfocim, 
meg volt biciklim, meg volt minden szar, amit csak 
kiejtettem a számon, nagy akváriumom halakkal, 
meg külön tv-m, videóm, meg mindenem megvolt. 
Érted? És anyámnál ez nem volt. És akkor valahogy, 
anyámnál, őőő, hát azt nem is tudom neked 
elmondani, valahogy anyámnál mégis jobb lelkű 
gyerek voltam a szegénységben, mint az apámnál 
a gazdagságban.

Ha kitűnővel végeztem volna, akkor most nem itt 

ülnék, ez az egyik, a másik meg, hogy apám, Ő egy 
elég labilis idegzetű ember volt, és depressziós is, 
meg idegbeteg, meg minden kínja baja volt és Ő 
nagyon sokat megvert, de úgy, hogy az orrom eltörte, 
meg ilyenek. Hogyha hozzám kezdett, akkor annak 
értelme volt. Ilyen vas, tűzoltónadrágszíjjal csitt-
csatt, ami belefért. Szóval, nem tíz éves gyereknek 
nézett, hanem valami felnőtt embernek, vagy nem 
tudom én, mint az állat. És akkor, ki voltam én is 
idegileg, nem is figyeltem oda igazából a tanulásra.
Több minden szükséges ehhez, ez egyértelmű, 
nemcsak az, hogy most valaki kitűnő tanuló, de 
apámra visszatérve ezt most úgy képzeld el, vagy 
képzeljétek el, hogy azt mondta, hogy lemehetek 
a barátnőmhöz, de öt órára legyek otthon. Öt óra 
után öt perccel én mentem haza és úgy megvert, 
hallod, hogy egy hétig nem bírtam iskolába menni. 
Meg ilyen apróságok, nem is szívesen emlékszek 
ezekre a dolgokra. Úgyhogy ezért nem is tettem 
meg, meg Ő azt akarta, hogy géplakatosnak 
iratkozzak be először, úgy, mint Ő, aztán menjek 
később érettségizni, úgy, mint Ő, meg technikusi 
minősítőt később, úgy, mint Ő. Hát én meg nem 
akartam. Úgyhogy, én magamtól jelentkeztem 
elektroműszerésznek, pedig az elektrotechnika nem 
is igazán érdekelt. Csak, hogy ugyanabba a suliba, 
ahova Ő akart felvetetni géplakatosnak, bementem 
felvételizni és Ő kint beszélt akkor is az igazgatóval, 
a géplakatosin. Azt bementem és közöltem, hogy én 
nem akarok géplakatos lenni. De, hát az édesapja, 
ki nem szarja le mondom, az édesapámat. Most Ő 
fog ide járni suliba, vagy én? Hát, ebben igaza van, 
akkor mi szeretne lenni. Mondom. Mi a választék? 
És akkor jött ez az elektroműszerész. Na, oda egy 
pontom még hiányzott, úgyhogy fel tudták ajánlani 
a felvételi sávon belül, a szakmát.

Nagyokat fog gondolom változni a véleményetek, 
ahogy idáig, így elnéztelek benneteket, ugyanis 
az történt, hogy a három gyerekemnek ebből a 
munkából nem nagyon tudtam, úgymond mindent 
megadni, idézőjelben és belekeveredtem egy 
hülyeségbe, és bekerültem a börtönbe, és az 
élettársamtól elvették a három gyereket. Ezért 
vannak nevelőszülőknél.

Büntetett előéletű lettem és emiatt is nem vesznek 
fel nagyon sok helyre dolgozni. Most is fölvettek. 
Képzeld el, elmentem – megvan még anya a papír? 
ja nem, bedobtam a tűzbe, mérgembe – elmentem 
jelentkezni a JABIL-be és ugye ki kellett tölteni 
először ezt a tesztlapot, hát elmondom, hogy ilyen 
huszonöt-huszonhat pontokat értek el, mindenki. 
És én összerakó, összeszerelőnek vették őket fel. 
Úristen, mondom, harminchat pontom lett, de a 
negyvenből, de nem tudtam én se először. Behívnak 
és mondja a srác, hogy össze kéne ezt rakni, 
ránézek Sőt, nem is először egy nyáklapot elém 
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tett, és mondja, hogy van e rajta hiba, hát hogyne 
lenne mondom, hiányoznak”. Tényleg hiányzott, 
és mindegy, a dolog lényege az, hogy túl okos 
voltam és fölvettek, hibakereső moderátornak. 
Ami hatunkat, négyszázan jelentkeztünk, hatunkat 
vettek fel hibakereső operátornak, a négyszázból. 
Ötnek volt érettségije, nem négynek volt érettségije, 
egy az öregnek diplomája, nekem semmi, csak a 
szakmunkás, és persze ráírták a lapra, na akkor, 
hogy erkölcsi bizonyítvány, a jelentkezési lapra, 
plusz erkölcsi igazolvány. És ott kaptam hülyét, 
hogy csak ilyen összeszerelő munkásnak vesznek 
fel, akkor nem kérnének tőlem erkölcsit és így meg 
kérnek.

Két dologtól tartok nagyon. Van nekem egy 
szívproblémám, hogy meghalok, hogy anélkül, hogy 
felneveltem volna a fiamat. Ez, az egyik. A másik 
meg, hogy esetleg Neki lesz valami baja. Ettől a két 
dologtól tartok.

Készítette: Hircsu Nóra
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id. S. László, 51 éves, Tomor

Akkoriba a nők nem dolgoztak, mint most.  Ez 
romáknál nem is lehetett. Mert mi arra születtünk, 
hogy gyereket neveljünk, takarítsunk, főzzünk…
most is. Vagy mosunk. Az asszonyoknak annyi 
munkájuk volt, hogyha édesapám kosarat font, 
akkor elvitték községekbe eladni. Szánkón húzták, 
ha volt hó. Az a helyzet,hogy a kosarat is hétvégén 
szokta fonni (édesapám), mert ő Miskolcon 
dolgozott. Tehát ő se mindig volt otthon.

Egy szoba konyha, aztán kifúj. Nem fértünk 
egymástól. Voltunk mi 8-an, 10-en, mikor 
összegyűltűnk. Meg hát aludni is… gyerekszoba 
nem volt semmi. Nem volt ágy se, megmondom 
őszintén…Két ilyen hosszú ágy, deszkákat kellett 
belerakni és alig vártuk, hogy learasson a gép és 
akkor újra meg tudtuk tömni a zsákot szalmával, 
mert olyan zsákot varrtunk, hogy az pont beleférjen 
az ágyba.

Még volt a vályogvetés. Szóval nagyon nehéz volt. 
Nem volt mosogatórendszer, meg semmi.
mi úgy csináltuk, hogy lavórból.
Sirokiné: hova mentünk ki? Mohóhídra. Ott köves 
volt az alja a pataknak és úgy…nyáron.
A szobába fürödtünk télen. A többiek a másik 
szobába átvonultak, míg a lányok megfürödtek. 

Amikor megtelt a gödör, akkor betemettük és ástunk 
egy másikat. A végén már mikor kezdtem egy kicsit 
okosodni, akkor megkérdeztem az öreget, hogy 
miért nem hordozhatóra csináljuk és akkor nem kell 
mindig leásni az oszlopokat. És akkor mondta, hogy 
neked milyen igazad van…

Aztan volt ruhaprobléma. Van 7 gyerek…aztán miből 
adsz nekik etetni, itatni őket…
Gondold el van 200 cigány, aztán mindegyik elkezd 
kosarat fonni…egyből betelítették a piacot, érted. 
30-40 kilométerre kellett menni gyalog. Hát 4-kor 
elindultak és mire hazaértek már majdnem este 
volt. Addig mentek míg el nem fogyott ( a kosár). 
Kaptak érte élelmet, szalonnát, tojást, krumplit, 
kukoricát…

Minket itt elfogadtak. Jó, nincs is amiért ne 
fogadjanak el. Dolgozunk, becsületesen élünk. 
Ez a néni is…a szomszéd néni. Hát ő magyar, mert 
itt cigány nincs. Ő ha olyat főz és tudja, hogy én 
szeretem, akkor hozza, de ha én főzök olyat, akkor 
én viszem neki…szóval…itt minálunk Tomoron ez 
nincs. Minket itt úgy hívnak, hogy szomszédok. 
Nem cigányok, nem romák, hanem szomszédok. 
Ott (a telepen) az van, hogy azt mondják, hogy a 
cigányok ezt kapták vagy azt kapták…nem azt, hogy 
Emese, Rita vagy Józsi vagy Feri, hanem cigányok. 

Hát azért döntöttem úgy (hogy elvégzem a 8 
osztály), mert mindegyiknek…3 fiam van, annak 
mindegyiknek megvan a 8, meg még több is, neki 
is…hát nehogy má nekem 

Nálunk nem volt konfliktus vagy verekedés meg 
ilyenek. Voltak magyar barátaim is. Most már 
lenéznek minket. Sajnos, hogy ezt kell mondjam…
Jó itt a faluba nem, de viszont, ha elmegyek egy 
felvételre, akkor már ott lenéznek, nem vesznek 
fel egyszerűen, merthogy a bőröm színe fekete. 
Régen felvettek egyszerűen. Nem volt az, hogy 
most én cigány vagyok. Elmentem Miskolcra…1 
nap lehetett 10 munkahelyem is. Ide is elmentem 
felvételre a plázába. Éppen dolgoztam a szőlőbe…a 
sajátomba és akkor hívott valaki, hogy holnap 
jelenjek meg…a Petinek megvan, meg a Viktornak 
is megvan a személyi vagyonőr és akkor mi a 
Viktorral elmentünk, merthogy 2fő kellett. És arról 
szólt az egész…leültettek külön. Itt a magyarok, itt 
a cigányok és akkor 10 perc múlva el is volt bírálva, 
hogy ki marad.

Külön leültettek minket is, persze, de nem az elejibe, 
hanem külön, oldalra…és akkor 10 perc múlva 
közölték, hogy nincs felvétel. Hát mondom, akkor 
uram, akkor minek mondta, hogy jöjjünk be…8 órára 
legyünk itt mindenféleképpen. Be is jöttünk időre, 
akkor most mi a probléma? Hát már betelt az állás. 
Ennyi. És akkor hiába végzel el akármilyen iskolát 
ezek után…én már bele is untam. Teljesen beleun az 
ember az egészbe. Úgy beleéltük magunkat…aludni 
nem tudtam, hogy már holnap dolgozni fogok…
aztán így jártam. Elment tőle a kedvem. Azóta nem 
voltam felvételin. Minek???

Ne legyen már olyan, aki még a nevét se tudja leírni. 
Tanulja ki a szakmát, aztán valamikor majdcsak 
megváltozik a világ. Nem lehet azt tudni. 

Készítette: Bodnár Mária
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Lacika, 32 éves, Tomor

A szüleid mennyire intenzíven jártak be a suliba? 
Vagy volt ilyen eset, hogy behívták őket?
Nem. Hogyha megnézzük, akkor még én sem járok 
szívesen szülői értekezletre. Most, hogy a Gergő (a 
fiam)…és akkor sem jártak szívesen.

Mert?
Hát például, ha beülsz abba a padba szülőként, 
ahol vertek téged vagy megaláztak és ráadásul 
csak a rosszat mondják a cigányokról és azt te 
végighallgatod mindenki előtt, az nem olyan jó. 

Hogyhogy a rosszat mondják?
Hát hogy nem tanul. Buta. Hogy nem jól viselkedik. 
Az a baj, hogy elfelejtik, hogy nagyon sok analfabéta 
szülő van. És hazamegy a gyerek, nehezen fog neki 
segíteni az angolba vagy a németbe…vagy mit 
tudom én…a két ismeretlenes egyenletbe.

És akkor ezek szerint nem készítettek házit?
Hát én más voltam. Én furcsa gyerek voltam, mert 
én Lakon laktam, de Tomoron volt a nagynéném 
az Erika, aki 10 évvel idősebb volt tőlem és ő 
kőkeményen tanított engem folyamatosan. Meg 
mondjuk én nem jártam ki focizni, ott ültem a 
könyvek előtt. A többiek azok kimentek. Mindenki 
ment minden délután focizni.

Te miért nem mentél?
Nem tudom. Nekem nem is voltak barátaim.

Hogyhogy?
Kicsikkel haverkodtam mindig. Tőlem kisebbekkel. 
Vittem őket tanítani. Játszottunk ilyen tanárosdit.
 
Hol? Ott a telepen?
Aha. Összeszedtem az összes gyereket, elmentünk 
kirándulni.

Hova?
Ott az erdőbe. Mert van egy legenda, hogy elsüllyedt 
város, vagy falu van az egyik részen és ha lefekszel 
a földre, akkor hallod, amikor délben harangoznak.

Hányan voltatok?
Vagy 30-an 40-en.

És még mit csináltatok?
Nagyon sokat tanultunk, játszottuk, hogy én vagyok 
a tanárbácsi, ők a gyerekek és hallgatnak. Akkor 
ilyen sport…csináltunk focipályákat. Akkor is ilyen 
szervező voltam, már kicsiként.

Negyedikes voltam és napközis voltam és eltűnt 
egy papírból készült szív. Összeszedték az egész 

cigánygyereket, aki volt az iskolában elsőtől 
nyolcadikig és körbe kellett állni.  Részeg volt a tanár, 
aki ezt csinálta…és akkor a könyveket ki kellett önteni 
egy helyre az összes cigánynak. Kiöntöttünk. Beállt 
a tanár középre és elkezdte pofozni a gyerekeket. 
Anita akkor volt másodikos, a laki. Megütötte, ő 
beleverte a fejét a padba és a foga kitört. Szakadt 
az eső, emlékszem és akkor mondták, hogy hívják 
a rendőrséget, elvisznek bennünket a menhelybe, 
nem fognak minket hazaengedni, bebörtönöznek…
meg ilyeneket. És akkor mindenki sírt meg rítt meg 
ki akartak szaladni az ajtón, de nem engedtek és 
akkor kiugrottak az ablakon a kicsik és a kert alatt 
– mert a kertek alatt jártunk be – hazaszaladtak a 
szülőkért. Azok lejöttek, megverték a tanárt és 
megtalálták a szívet a radiátor mögött. Nekem 
akkor leszakadt a fülem, a tanár ahogy húzta…De 
azt mondja az iskola, hogy én ezt most kitaláltam, 
amikor ezeket mondom másoknak.

És szerettél ott lakni a telepen, Lakon?
Imádtam ott lakni. Amikor fölkeltem reggel, akkor 
már szólt a magnó. Mindenki mindenkinél járkált. 
Az emberek elmentek Sajóbábonyba dolgozni. Az 
asszonyok főztek…meg akkor épült az új sor. Ott is 
asszonyok dolgoztak, kőművesmunkát. És amikor 
apuék jöttek haza…minden második héten kaptak 
fizetést. Előleget, meg fizetést. Akkor az egész 
telep lement, az asszonyok és a gyerekek, az egész 
cigánysor és vártuk, hogy mit hoznak. Ott ültünk 
kint. Nagyon jó volt. Meg tudod, ha főzött valaki, 
akkor ott evett az egész család.

Összedobtátok? 
Nem. Mindenkinek volt sajátja, akkor ő megfőzte 
úgy és akkor mit tudom én 4 család, olyan 15-20 
ember. Olyan nem volt, hogy nem adtál, hogyha 
kértek valamit. Bejöttek például egy kiló lisztért, 
mert vakarót akart gyúrni, annak te nem mondod, 
hogy nem adtál. Vagy például, ha jött az én rokonom, 
annak nem mondtuk, hogy foglalja a helyet. Semmi 
irigység nem volt. Semmi. Nem voltak ennyire szép 
házak vagy nem tudom micsoda. Szegények voltak, 
de egyforma szegények. Nem volt olyan, hogy 
ennek jobban megy, annak meg nem megy jobban.

Én úgy mentem az iskolákba, hogy semmit nem 
tudtam, mert úgy ültem az általánosban, hogy 
én semmit nem tudtam. Mert itt az általánosban 
nyolcadikba én külön ültem magyar meg kémiaórán. 
A cigányok. A laki általános iskolában nem tanultuk, 
mi cigányok. Matekórán meg kémiaórán nekünk 
gyurmázni kellett meg rajzolni. Külön padsorba 
ültünk. A többi kapta a matekfeladatokat meg 
a kémiafeladatokat én meg rajzoltam, meg 
gyurmáztam.
Én nem tudtam semmit, amikor bekerültem 
(érettségire). Nekem, amikor mondták, hogy 
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verset kell elemezni, én nem tudtam mi az, hogy 
verselemzés…vagy egyenlet…áááááá. semmit. 
És akkor bekerültem érettségire. Mondom, 
verselemzésnél azt sem tudtam, hogy mi az. 
A szakmunkásba nem foglalkoztak ilyenekkel. 
Ott anyagismeretet tanultunk, meg ilyeneket. A 
legfontosabb az volt, hogy te a gyakorlatban jó 
legyél. Jól hegesszél, meg jól reszeljél. És bekerültem 
és akkor mondom…nehéz volt. Az osztálytársaim 
tanítottak éjszaka. Megtanítottak beszélni.

Hogyhogy megtanítottak beszélni?
Mert nem értették, amit beszéltem. Furcsa szavakat 
használtam. Meg teljesen másképp mondtam, mint 
ők.

És ők nem vették át, amit te mondtál?
De. Hogyne vették volna. De csak ilyen poénból. De 
egy évig így volt. Egyáltalán nem barátkoztunk. És 
akkor irodalomból mindig féltem, hogy itt bukás lesz. 
Mert azt hittem tudod, hogyha tudsz olvasni, meg 
tudsz írni, akkor jó minden. De hát kiderült, hogy 
nem. És akkor volt egy verseny, hogy forgatókönyvet 
kellett írni. Megírtam és az enyém lett a legjobb az 
iskolában. De egy év az így volt, barát nélkül. A 
második évben aztán összehaverkodtunk, amikor 
nyertem ezen az izén, mondták, hogy segítsek már 
nekik is, hogy mire gondolok. Aztán elkezdtünk 
beszélgetni, haverkodtunk, aztán kiderült, hogy én 
nem lopok, nem fogom őket megverni. Aztán vettek 
nekem egy inget. Egy kvéker inget. Emlékszek, 
összedobták a pénzt. Az osztály. Levágatták a 
hajamat, mondták, hogy borotválkozzak meg. 
Annyira megimádtak engemet, hogy a bolond 
ballagáson cigányzenekar voltunk, képzeld el. Mert 
kiderült, hogy én nem olyan vagyok, mint ahogy 
otthon a tévében lássák, hogy a cigány az öl meg 
rúg meg harap. Hanem így…hanem hogy én más 
vagyok. Hát megformáltak.

Neki (a fiadnak) már nincs az a bánásmód (az 
iskolában), ami nálatok volt?
Hát amióta van nekünk ez a civil szervezetünk meg 
az alapítvány (Rom Som), azóta befejezték a verést. 
Olyan 2006 vagy 2005 óta.

Tehát ezt te párhuzamba állítod azzal, hogy 
elkezdtetek a jogaitokért kiállni?
Igen. Hát feljelentettük őket. Az Oktatási 
Minisztériumnál meg minden. Mi a kezünkbe vettük 
a dolgot.

Hogyhogy mi?
Hát mi fiatalok, meg Bohn Kati, az alapítónk. Tehát, 
kellett hozzá egy pesti szociológus. Mert ő úgy 
került ide, hogy lejött, mert látta a statisztikát, hogy 
nagyon sokan buknak meg Lakon…cigányok. És 
összejött az igazgatónővel és elmentünk táborba 

Balatonra…nem Pestre. Ő csinált egy tábort és nem 
tudta, hogy milyen a kapcsolat a gyerekek meg a 
tanárok közt. Engem is elvittek, mert érettségizni 
jártam akkor, az iskola, hogy mutogassanak, hogy 
itt van egy érettségizett cigányunk. És a második 
napon megverték az unokatestvéremet a tanárok, 
mert elment cigit venni a tanárnak. És akkor kiderült, 
hogy minket vernek az iskolában, hogy verték a 
gyerekeket. Hát akkor két részre oszlott a tábor. 
Voltak a szociológusok, ilyen pesti csapat, ELTE-
sek meg voltak közöttük tanárok. A polgármester 
kihívta a rendőrséget akkor, mikor megtudta, 
hogy különálltunk és azt mondta, hogy elrabolták 
a gyerekeket a pestiek. Hát, hogy hozzák haza a 
gyereket, hogy senki ne láthassa, hogy mi van itt. 
Na, utána elkezdődött velünk a harc, azóta megy 
most is.…Akkor még nem ( jutottak el az ügyek a 
bíróságig). Csak ott volt pont a Feketedoboz stábja, 
és ők csináltak filmeket. A gyerekekkel csináltak 
interjúkat, meg ilyenek. És ez a Fókuszba került.

Készítette: Bodnár Mária
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H. Elemér, 53 éves, Halmaj

Én még egészen öt-hat éves koromra is 
visszaemlékszem. Nagyon szép gyerekkorom volt 
nekem Csenyétén. Ott születtem, és a nagyszüleim, 
illetve hát őneki szüleik is, hosszú évszázadra 
visszanyúló családfámat ismerem, és hát zenészek 
voltak mindig, és végül is Csenyétén nagyon szép 
gyerekkort éltem meg, mondhatom azt is, hogy a 
mai napig is visszaemlékszem ezekre a dolgokra, és 
ebből táplálkozom. 
Teljesen őszinte volt akkor még mindenki (nevet) 
őszinte volt teljesen. Nem voltak ilyen drága 
gyerekjátékok meg plüssmackók meg egyéb, hanem 
mondjuk ilyen fakardokkal próbáltunk egymással 
megvívni, aztán nem tudom… csináltunk ilyen kis 
lovacskát kis botokból. Volt valamilyen lófejhez 
hasonlító feje ennek a tárgynak, azt kaptunk a 
lábunk közé, aztán nyargaltunk ott fel a dombra, le 
a dombról

Azért beszélek annyit a nagyapámról, mert őtőle 
tanultam nagyon sok mindent. …  A zenét is, meg 
aztán az emberekkel való viselkedést, a bizonyos 
toleranciát, az emberszeretetet mindenképpen tőle 
tanultam, és ő olyan ember volt a faluban…- pedig el 
kell, hogy mondjam, hogy ebben a faluban nagyon 
sokan éltek úgy mond ilyen, ilyen nagygazdák, 
tehát jómódú gazdag parasztok, sőt! - és hát ebben 
a közegben mégis őt választották arra meg – ez 
körülbelül ’60-ban, ’62-ben talán - megérkezett az 
első hetilap, vagy nem tudom, hogy milyen lap volt 
az, de egy újság megjelent a faluban, egyetlen egy 
darab. És az akkori polgármesternek is ugyanúgy 
hat osztálya volt, mint az én nagyapámnak. Nem 
polgármester, bocs, hanem tanácselnök, és ő 
felkérte az én nagyapámat, hogy „Miklós, legyél 
már szíves, gyere már, érkezett a faluba újság, 
és ezután fog is érkezni mindig, minden héten 
egyszer, és akkor összehívjuk a falut, ülj már föl a 
színpadra, vedd kezedbe az újságot, és olvasd fel 
nekünk, egész este”. És akkor a nagyapám örömmel 
elfogadta, igen-igen szépen olvasott, és a falu is 
szájtátva hallgatta, akit érdekelt, az elment.
 
Egyébként az ottani barátságok: a felnőtt barátság 
is, nemcsak a gyerekbarátság, egyszerű volt, 
de nemes. Tehát, hogy segítettek egymáson az 
emberek, minden területen. Együtt…ha valakinek 
volt valamilyen tennivaló a háznál, akkor elmentek 
és segítettek egymásnak. … Ugye azt tudni kell, 
hogy két cigánytelep volt: egy alsó és egy felső 
telep. Mi az alsó telepen laktunk, illetve az nem 
is telep volt tulajdonképpen, hanem egy ilyen 
sor, de be volt ékelődve két helyi parasztcsalád 
is egyébként. Úgyhogy mi azért egy kicsikét 
minthogyha más környezetben éltünk volna, mint 
akik a felső cigánytelepen éltek. Ez a telep más 

életformát tudott ott kialakítani, még tudat alatt is, 
mert nem jó az, hogy ha úgy össze van zsúfolva, 
és csak egymástól látják azt a nagy szegénységet, 
ami ott volt… Tehát az teljesen más volt. De azért 
ott éltek a jó mesemondók. És volt ott egy bácsi - ő 
volt a cimbalmos egyébként – aki igen jó meséket 
tudott mondani. A váza ezeknek a meséknek most 
is él, csak ő teljesen más körítésben adta elő: 
ízesebben, tett hozzá, meg elvett belőle, és nagyon-
nagyon szájtátva hallgattam, és a mai napig is sok 
mesét tudok mondani azokból a mesékből, amit ő 
elmondott. És tulajdonképpen azért kerekedtünk 
fel az apámmal, hogy majd akkor este nyolc után 
mesét fogunk hallgatni mondjuk tíz óráig biztosan. 
Egy kilométerre lehetett a következő telep, ahol mi 
laktunk, illetve az a rész, ahol mi laktunk, és akkor 
úgy mentünk haza. Aludni nem tudtam, a sok mese 
ott kavargott a fejemben, meg hát még ott kavargott 
a fejembe egyébként apám muzsikálása, hogy 
hogyan kísérte nagybőgővel azokat a számokat, 
amiket ott muzsikáltak. 

Egy kis sztori jutott eszembe, hogy a nagyapámék 
elmentek muzsikálni, konkrétan Fájba, ugye az úgy 
nevezett Fáy családnak a birtoka, azért is nevezik 
Fájnak, ott Csenyétéből még északkelet felé 
haladva három kilométerre van a dombokon át, 
ilyen gyalogutakon kellett átmenni, és akkor abba 
a kastélyba jártak ők muzsikálni, ott az uraságnak. 
És hát tél volt, és akkor volt a nagyapámnak egy 
ilyen fekete posztó nagykabát, de nagyon szépen 
kitisztítva, meg minden, nagyon ügyeltek az ilyen 
dolgokra. Úgy mentek át sárban például abba a faluba, 
hogy itthon a kibokszolt fényes cipellőket betették 
egy szatyorba, és akkor átmentek valamilyen rossz 
cipőben, amit mikor beértek a faluba, a Fájba, akkor 
ahol már köves úton mentek, akkor lehúzták a cipőt, 
betették egy szatyorba, és eltették egy bokorba, és 
akkor felhúzták az új cipőt, illetve a kibokszolt cipőt, 
és úgy mentek a buliba muzsikálni. Muzsikálás 
közben lerakták a nagykabátot, és akkor reggel 
az urasággal összekeverték a nagykabátot, mert 
annak is ugyanolyan nagykabátja volt… Úgyhogy 
egy alkalommal megállt ilyen lovas szános hintó a 
házunk előtt, és akkor nagyapámnak mondta, hogy 
„Miklós, jöjjön már ki, ez a te nagykabátod, mert 
van benne egy kis pipa.” És akkor így átcserélték a 
nagykabátot, visszacserélték. Tehát azért mondom, 
hogy nagyon adtak magukra

Amellett, hogy járogatott ő (apám) elég szépen 
muzsikálni, és tényleg szinte eltartotta a családot, 
tehát ott éhezés nem volt, emellett ott, Csenyétén 
harmados földünk volt. Már akkor működött ez a 
harmados föld dolog, nekünk mindig volt, nagy 
területek.  …Ők becsülettel dolgoztak kora hajnaltól 
egészen késő estig, na, de aztán eljött ugye az ősz 
vége, a tél eleje meg a tél végig, az nekünk nem 
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úgy telt, hogy éhezéssel, hanem volt mindenünk.
Pontosan tíz éves voltam, kilenc, hát még nem 
voltam tíz, akkor azt mondták apámék, hogy… tehát 
a zenekar úgy döntött … hogy „ki kell innen mozdulni, 
merthogy közel kell menni a vonatközlekedéshez”, 
ahol a vonat közlekedik, meg buszjárat sűrűbben 
van. És azért választották Halmajt, mert már ott élt 
anyám részéről is rokon, meg apám részéről érdekes 
módon, és akkor idejöttünk, és itt megcsináltuk a 
kis szoba-konyhás házacskánkat azon a nyáron, és 
akkor így már könnyebb volt, mert akkor járhattunk 
Miskolcra tanulni, következő lépésként ugye 
dolgozni, folyamatosan dolgozni.

Azt a bizonyos pozitív szemléletet biztos, hogy 
a nagyapám adta nekem. Imádott engemet, azt 
emlékszem rá, mindenfélét beszélt nekem, sok 
mindent, amit úgy gondolt esetleg más, kívülálló, 
hogy „minek mondod neki, úgysem fogja megérteni”, 
ő akkor is mondta, és én meg megértettem. 
…A faluba tényleg csak nagygazdáknak volt például 
rádiója, az úgy nevezett telepes rádió; őneki volt, 
mert elment és addig ment, míg be nem szerezte, 
hazahozta nagy örömmel, és akkor szépen - mert 
ugye együtt laktunk a szoba-konyhás házacskában 
úgy, hogy mi laktunk az egyik részében, ő meg a 
másik részében, és akkor külön bejárat volt, de 
viszont az elválasztó falban, egészen a padlás 
környékén - egy olyan kis nyílást vágtak ki belőle, 
de rendesen, szépen megcsinálva, polcszerű volt, 
és akkor mi is hallottuk, meg ő is hallotta (a rádiót). 
És akkor ő kezelte, mert mindig ő jött hamarább, 
és akkor bekapcsolta mindig, és akkor nem ám 
ilyen nagy zenebulikat hallgatott, hát persze a 
cigányzenét mindenképpen meghallgatta, de 
mindig a hírek. Állandóan a hírek, a hírek, a hírek. 

Tehát onnan (a nagyapámtól) jött velem ez a 
dolog, és ő mindig mondta nekem, hogy „előre 
kell tekinteni a világban mindig, és biztos, hogy fog 
sikerülni, hogy ha te is akarod eltökélten”. 

Amikor bevonultam katonának, na ott meg aztán 
nagyon sokrétű volt az a tudás, amit megszereztem. 
Olyan célirányosan gondolkodtam, mert el kell 
mondanom, hogy én a cigányságomat úgy éltem 
meg mindenütt, a honvédnél is, hogy – érdekes 
módon a honvédségnél is a nagy zászlóaljban 
egyedül voltam cigány származású, harckocsi 
vezető voltam, és úgy egy kicsikét éreztem, hogy 
nem úgy néznek rám, de ez engemet nemhogy 
elszontyolított volna, hanem inspirált, hogy: „na, az 
úristenit, én most meg fogom mutatni nektek, hogy 
fogadjunk, hogy én leszek az élenjáró”. És tényleg, 
háromszoros élenjáró katona lettem, merthogy én 
felszerelve mindenféle cuccal, már zsákkal együtt 
mentünk a tíz kilométeres erőltetett menetbe, 
és mindenkit megelőztem direkt, igaz, hogy azt 

hittem, hogy most mér összeesek, de nem bántam, 
törtettem, törtettem előre, hogy ott legyek elöl, és a 
parancsnokot is megelőztem, aki azt mondta, hogy: 
„hé, hát engemet azért csak ne már!”
… Amikor leszereltem, akkor meg utána még inkább 
elkezdtem foglalkozni azzal, hogy na, most már akkor 
családot kéne alapítani, alig hittem, hogy legyen 
egy saját gyerekem. Úgyhogy így… és hát a vidék 
szeretete meg hát az élővilág, a környezetismeret, 
a környezetvédelem, a madárvilág nagyon érdekel 
engemet most is, a zene az megint ugyanúgy,  
hát mindenképpen falun akartam élni. … És akkor 
szépen elkezdtem foglalkozni én is úgymond 
ilyen tulajdonképpen romapolitikával, illetve hát 
az ottani cigányokat próbáltam én is mondjuk 
hasonló szemléletűvé tenni, mint én vagyok, vagy 
a családom. Szerintem sikerült is hellyel-közzel, én 
azt mondom, mert valahol tényleg minden cigány 
szépen megműveli a kertjeit, úgyhogy a gyerekeink 
járnak iskolába, a körülmények normálisak, 
egyáltalán nem különb a helyi parasztság életvitele, 
mint a halmaji cigányság életvitele. Tehát én azt 
mondom, hogy egy példaértékű településen élek.

Az a baj, hogy én nem értem, hogy felnőtt, okos, 
magasan képzett emberek mire várnak? Begúbózik 
mindenki? Vagy az embernek ilyen a természete, 
hogy ilyen Pató Pál szerű módon gondolkodjunk? 
Nem értem. Hiszen mindenki számára fontos 
lenne, illetve hát most ez a legnagyobb nehézség, 
a legnagyobb probléma, a cigányság helyzete, 
akkor miért nem kell tenni valamit? Hiszen a fejére 
fogunk nőni a társadalomnak, én ezt bevallom, 
persze, ez így van. De én meg ezt szeretném 
hangoztatni, hogy végre értsétek meg, emberek, 
hogy a fejetekre fogunk nőni. Tehát akkor, ha 
elbírtok, akkor rendben van, de ha úgy gondoljátok, 
hogy nem bírtok el, akkor tessék okos módon tenni 
valamit. Én így gondolom. Mindenképpen hibás 
a társadalom. Mindig. Ebben a kérdésben. Nem 
lehet, nem lehet egy mélyszegénységben, ilyen 
letargiában élő társadalmi réteget, csoportot úgy – 
hogy mondjam? – beilleszteni, ez a baj, hogy ilyen 
szavakat használtak, meg most is használnak, hogy 
be kell illeszteni. Hát nem, hanem adni kell nekik 
esélyt, de úgy, hogy teljesen megmutatni, hogy 
tiszta legyen az alagút vége is, hogy látszódjon, 
hogy: „te, figyelj ide, én most azért segítek neked, 
mert nézd csak, oda fogsz érkezni, látod, és akkor 
nézd meg, de ne félj, hogyha az alagútba érünk, 
mert én folyamatosan fogom a kezedet, tehát 
nyugodtan lépj.” Tehát, ha ez nem lesz meg, akkor 
vége.

Te mi az, amit a környezetedben lévő embereknek 
próbálsz átadni?
Mindenképpen azt, hogy az emberekkel való 
bánásmód, az emberszeretet az elsődleges legyen, 
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mert azért élünk a világban – szerintem - hogy 
embertársainkon segítsünk. Meg hát a toleranciára 
próbálom őket megtanítani, nevelni, vagy nem 
tudom, utat mutatni nekik, hogy mindenképpen 
tolerancia kell. A munka szeretete az is ott 
legyen az elsődleges dolgok között, és a kitartás 
mindenképpen, meg hát az önbizalom. Tehát hogy 
mindenképpen legyen önbizalma, akkor is, hogy 
ha a legsötétebb helyzetben él, mert az embernek 
tényleg nagyon jó tulajdonsága, hogy ha nagyon 
koncentrál, és azt mondom, hogy: „na, én ezt 
akarom, akkor meglesz.” És én ebben hiszek.

Készítette: Kassai Melinda


