
Szí nvonalas szolgáltatás id s korban
|nterj  Ors s É vával

- Kedves Orsós É ,va| Remdem, nem haraqszik meq, ha emlé -

keztetem, hogq már a Kisebbsé gi Hivatal elnökefté nt is igen ko-
molq |iqyclnet fordí lott az idó':cllálá:ra Ön szcrinr niprl van

ennek ilqen nag11 jelent sé ge a nemzetisé giek é leté ben?

1995  szé n, meg azt követ en is nagyon gyakran ta-
lálkoztam kisebbsé gi vezet kkel, akik elmondták, hogy
nagyon sokat tudnak a kisebbsé gek törté neté r l, né p-
rajzáról, ruhaviseleteir l, folklórjáról, de igen keveset
magukról a kisebbsé ghez tartozó emberekr l, Nem tud-
iák, hogy mi jellemzi  ket, Nem ismerik a kisebbsé ghez
tartozók a szociológiai összetev it, vagyis pé ldául a kor_
összeté telüket, a foglalkozásukat, Nem tud|ák, hogy mi-
lyen problé máik vannak, amelyek összefüggé sben le-
hetnek a kisebbsé ghez tartozásukkal. Márpedig ezek na_
gyon í ontos információk akkor, ha egy kisebbsé gi ön-
kormányzat, vagy kisebbsé gi civil szervezet olyan prog-
ramokat akar indí tani, amelyeknek az a cé ljuk, hogy a
kisebbsé gek közössé gé t, a kisebbsé ghez tartozó embe-
reket meger sí tsé k abban, hogy  k ahhoz a bizonyos
Csoporthoz tartoznak. Közösen kezdtünk el gondolkodni
a kisebbsé gek vezet ivel, né hány országos vezet vel, ci-
Vil szeí Vezeti Vezet Vel, hogy mit is lehetne tenni annak
é rdeké ben, hogy többet tudjanak az adott kisebbsé ghez
tartozókról. Termé szetesen ezt lehet ú gy csinálni, hogy
nagy szociológiai kutatást kezdemé nyezünk, adatokat
elemzünk, ké rd í ves kuiatásokat vé gzünk, ezek egyé b-
ké nt nagyon hasznos vizsgálatok, azonban egé szen biz-
tos, hogy komoly anyagi vonzatuk, pé nzigé nyük is van,
é s csak hosszabb távon hoznak eredmé nyt, Vannak per-
sze más módszerek is, Megné zzük pé ldául, hogy melyik
az a köt ahol egé szen biztos, ha beszé lgeté seket (a szo-
ciológia nyelvé n szó]va: csoportinterjú kat) fol],tatunk
ku]csemberekkel, akkor sok hasznos információhoz ju-
tunk, MegvizsgáItuk - mert hiszen nemcsak rólam volt
szó, hanem a kisebbsé gi hivatalban dolgozó kollegákrói
is , kik ]ehetnek azok, akik mé g ma is  zik az anyanyel-
vüket, Kik lehetnek, hová tartozhatnak, mi jellemezheti
azokat, akikt l a nyelv ú jratanuJható, akiknek szerepük
lehet az anyanyelvisé g meger sí té sé ben. Nagyon egy-
é rtelm  volt a vá]asz: mjnden bizonnyal az id s embe-
rek, akik között mé g a legnagyobb arányban találjuk
meg azokat, akik beszé ]ik az anyanyelvüket, Tehát né z-
Zük meg mondtuk ,hogyan tudjuk ezt a nagyon egy-
szer  té nyt felhasználni arra, hogy a kisebbsé ghez tar-
tozó más generációk köré ben is meger södhessen az
anyanyelvisé g, Ez azé rt vo]t nagyon lé nyeges, mert a ki-
sebbsé ghez tartozási termé szeiesen nagyon sokfé Ie-
ké ppen lehet meger sí teni, Ebben az anyanyelv isme-
rete csak egy té nyez , de abban a kollegáimmal nagyon
is egyeté rtettünk, hogy az anyanyelv ismereté nek igen
fontos szerepe Van aZ identitás felé leszté sé ben, meg-
er sí té sé ben, É ppen ezé rt vált számunkra olyan fontos-
sá, hogy mi törté nik az id s emberekkel

Amikot vidé ki ú tjaink során kisebbsé gi é s civ1l szer-

Interiú  közben

Vezeti Vezet kkel találkozva arról é rdekl dtem, hogy mit
tudnak a saiát kisebbsé gükhöz tartozó id s emberekr l,
azokról a problé mákról, amelyek ezeket az id s embere-
ket foglalkoztatják, beszé ]ik-e az anyanyelvüket, az de-
rült ki, hogy ez a mi hipoté zisünk nagyon is valóságos,
Az id s emberek köré ben sokan vannak, akik beszé lik az
anyanyelvüket, s t é ppen a kor e] rehaladtáva] - szem,
ben a tanult nyelwel, vagyis a magyarral - az anyanyelv,
a kisgyerekkorban tanuit nyelv válik a meghatározóvá,

Egé szen drámai törté neteket ismertem meg arról,
mllyen nehé z helyzetbe kerültek azok az id s emberek,
akik elveszí tetté k a tanult nyelvet, é s a környezetükben
nem voltak olyanok, akikkel kommunikálni tudtak volna
az anyanyelvükön, Úgy haltak meg kórházakban vagy
szociális otthonokban, hogy senki nem volt, akj megis-
merhette volna az utolsó üzeneteiket, Ezeket a beszé l-
geté seket követóen a Kisebbsé gi Hivatal magatartása
é S aZ é n magatartásom is tudatosabbá VáIt. Arra ké rtem
munkatársaimat, hogy segí tsenek nekem abban, hogy
kapcsolatba kerüljek olyan inté zmé nyekkel, közössé gek-
kel, ahol az id sekr l való gondoskodásnak kialakult
formái vannak, Ekkor HeineÉ  Ottó kollegám elvití  BóIqba.

Nagyon sokat hallottam a bólyi Id sek otthonáról.
Aizután lspánlvita Márton kollé gám elvitt az ország nyu-
gati határához, megismerkedtem Horvátzsid,dny, Und,,

Olnrlí d közössé gé vel, é s nem utolsósorban D novils
atyáVal, aki e]köte]ezetten szoigáija az ott é l  horvát kö-
zössé get, Szemé lyé ben olyan egyházi embeft ismertem
meg, aki felel se ennek a közössé gnek. Azután Fretaán
lstván hí vta fel a figyelmemet az id s román emberek
helyzeté re, é s tett arra javaslatot, hogy látogassak el
Mé hkeré hre, ahol már ré góta lé trehoznának egy inté z-
mé nyt, amely azoknak az id s embereknek nyú jtana se-
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gí tsé get, akiknek er s aZ anyanyelv-ismerete, s akik
napköZben is szí vesen keresné k egymás társaságát, ha
lenne erre megfelel  helyisé gük, é s akik esetleg inté z-
mé nyes ellátásra is szorulnának, Kiderült, hogy a né -
metek, a horvátok, a románok, a szlovákok, az örmé -
nyek, a bolgárok é s a lengyelek köré ben is vannak olyan
kezdemé nyezé sek, amelyekr l nem ú gy beszé lnek, mint
az id sellátás inté zmé nyesí tett formái, de a lé nyegüket,
tartalmukat tekintve, mé giscsak err l szóltak, Nagyon
lé nyeges volt számomra, hogy azt tapasztaltam: aZ
adott kisebbsé ghez tartozók fe]el snek é rzik magukat
saját közössé gük id s embereié rt, Ez a felel ssé g kü-
lönböz  mé lysé g  volt, id nké nt kimondott, máskor ki-
mondatlan, de mindenesetre kisebbsé gr l kisebbsé gre
tapasztalható Volt. A látogatáSok során kiderült az is,
hogy az adott kisebbsé ghez tartozó emberek é s a több-
sé gi társadalom ké pvisel i, akik kapcsolatba kerüinek
ezekkel az id sekkel, soha semmilyen szahmai segí tsé get nem
kaptak ehhez a feladathoz. Vagy önké ntesek voltak é s
teljes termé Szetessé ggel segí tetté k az id s embereket,
vagy pedig professzionális szociális munkások, ápolók
é s gondozók voltak. Akkor azonban, amikor ezt a szak-
mát tanulták - akár közé p-, akár fels fokon -, a ké pzé -
sük során soha nem esett arról szó, hogy az id s embe-
rek között találkozhatnak olyanokkal is majd, akik nem
a többsé gi társadalomhoz taí toznak, Ahhoz, hogyha az
id s ember valamelyik kisebbsé ghez tartozik, a munká-
iában mit fog jelenteni, mennyiben fog ennek a munká-
nak a tartalma elté rni, ehhez soha nem kaptak semmi-
fé le fe]ké szí té st,

- Mil]Jen seqí tsé get biztosí tottaft Önöh?

- Ahhoz, hogy megpróbáliunk nekik segí tsé get nyú j-
tani -- ha jól emlé kszem -, 1996  szé n kezdemé nyez-
tünk egy ú gynevezett kisebbsóqi m helyt azoknak az ön-
ké nteseknek, akik az id s emberekkel foglalkoztak, Ak-
koriban nagyon szerettük az ilyen m helltalálkozókat,
m helymegbeszé lé seket, Ezek rendkí vül né pszer ek
voltak, hiszen egy,e€y té maköIben a m hely tagjai is-
meletekre tehettek SZert, kapcsolatokat alakí thattak ki,
é s erre a szakmai segí tsé gre é s az informális e€yüttm ,
ködé sre nagyon nagy szüksé gük volt. Engem is megle,
pett, hogy ennek a m helynek hirtelen mennyire hí re
ment az országban, Emlé kszem, hogy Dumovits atya el-
mesé Ite, hogy   azokon a napokon, amikor ez a m -
helytalálkozó Volt itt Budapesten, reggel öt órakor kelt,
hogy az ország nyugati határáról ideé rien, Hogy mi VoIt
ennek a taiálkozónak a cé lia? Ré szben az, hogy azok az
önké ntesek, akik - akár egyházi, akár állami keretek kö-
zött, akár barátké nt, civil szervezet munkatársaké nt dol,
goztak -, kapjanak professzionális segí tsé get a munká-
jukhoz, hiszen akik a sa|át szabadide|üket áldozzák fel
va]ami é rdeké ben, ha nehé zsé gekkel találiák magukat
szemben, é s ha nincsenek olyanok, akik segí tené k óket
ezeknek a problé máknak a megoldásában, tú ltelheltté ,
feszültté  Vá]nak, S könnyen otthagyják a Választott mun,
katerületet, Márpedig kár lett volna, hiszen az adott ki,
sebbsé gekhez tartozó id s emberek számára ez a segí t-
sé g nagyon fontos volt. É ppen ezé rt hí r,tunk meg a Szo_
ciá]is Miniszté riumtól, a Né pjólé ti Miniszté riumtól, a
F városi Önkormányzattól, é s az id se]látás területé n
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gazdag tapasztalatokkal rendelkez  civi1 szervezetekt l
ké pvisel ket, hogy segí tsé k szakmai ismeretekkel a kol-
legák munkáját, Volt egy máSik, nem titkolt szándé kunk
is, ez pedig az volt, hogy segí tsük azoknak a kollegáknak
a munkáját, akiknek a különböz  szaktárcáknál, önkor-
mányzatoknáI, f iskoláknál szerepüh vllt, é s mind a mai
naptg surepük van a szemlé Iet megvóItoztatásában. TtdniiIlik
az elmú lt negyven,ótven é v alatt, é rthet en nem aiakul-
tak ki olyan inté zmé nyek, olyan oktatási problé mák,
amelyek választ adnának erre a különleges Szüksé gletí e,
arra, hogy ezeknek az id s embereknek oiyan szociális
szolgáltatásokra van szüksé gük, amelyek az   hagyomá-
nyaikon, szokásaikon, é s nem utolsósorban anyanvelv-
ükön nyugszik. Nekünk nem csak az önké nteseknek kel-
lett szakmai segí tsé get adnunk a munkájukhoz, hanem
segí tenünk kellett azoknak a danté selófté szí t(ftnek, dönuho-
zí knak a munkáiát is, akikt l azi Vártuk, hogy ttimoqassák
euí inek az inté zmé nyeknek, szolgáltatásohnak, hé pzÁi proqra-
mohnak a kialakí tásáí , Azt gondolom, hogy ez nagyon í on-
tos eredmé ny volt, aminek a nyoma ma is jelen van. Az,
hogy a Baráxág ma arra vállalkozik, hogy egy olyan szá-
mot indí tson, szerkesszen, amelyben hí rt ad ezekr l a
kezdemé nyezé sekr l, er feszí té sekr l, ez nyilvánvalóan
ezzel is összefüggé sben van. fut gondolom, hogyha el-
megyünk Horvátzsidányba, é s meglátogatjuk azt a nap-
pali ellátást biztosí tó otthont, amely a kapuit 1998
 szé n nyitotta meg (akkor, amikor é n már nem voltam a
Kisebbsé gi Hivatal vezet je, de a megnyitón jelen vol,
tam), eZ engem alapvet en örömmel tölt e], mert ez azt
jelenti, hogy voltak é s vannak ebben az országban olya-
nok, akik, ha megkapták ezt a szakmai segí tsé get, bí zta-
tást, akkor ké pesek voltak harcolni azé rt, hogy az id s
emberek - akikkel nekik napi kapcsolatuk van -, é letük
vé ge felé  mé ltó segí tsé get kaplanak a környezetükt ]-

Sajnos, nem tapasztaltam sem az el z  ld szakban,
sem pedig most - amikor, azt hiszem, lé nyegesen job-
bak a gazdasági feité telek -, hogy lenne olyan szakmai
koncepdó, amely lehet vé  tenné , hogy ha nem is egyik
napról a másikra, de é vr l é vre a kisebbsé gek biztosak
lehessenek abban, hogy ezeken a terüieteken is ké pe-
sek lesznek inté zmé nyeket é pí ten1, szolgáltatásokat
b ví teni. Sajnos, nem látom azokat a fté pzé si proqramo-
frat sem a szocidlis munka, sem a szociáIis dpoló é s qondozó

munka területé n, amelyek a programjaikba beé pí tetté k
volna ezeket a szakmai elemeket. Tudom, nagyon so-
kan arról beszé ltek, hogy mivel é n korábban is vé gez-
tem kutatásokat az id sellátás területé n, é s melt az
é n szüleim nagyon fiatalon haltak meg, s a családom-
ban nem Voltak id S emberek, ezé rt bizonyos é rzei-
mek jelennek meg ezen a területen a ré szemr l, So-
kan azt hitté k, hogy ez az egé sz problematika azé rt ke-
rült felszí nre, mert ez nekem szemé lyesen fontos vo]t,
 szinté n vállalom, hogy nekem té nyleg nagyon fon-
tos, hogy a kisebbsé ghez tartozó id s emberekkel mj
törté nik ebben az országban, mert találkoztam, be-
szé ltem velük, nagyon szé p é s megrendí t  törté nete-
ket  rzök magamban, Té nyleg azt gondolom, hogy egy
kisebbsé g törté neté hez, er ssé gé hez, kultú ráiáhoZ
hozzátartozik a saját id s embereivel szembeni fele-
l ssé g. Nem gondolom, hogy az é n szemé iyemmel



volt összefüggé sben ez a folyamat, sokkal inkább,
hogy a kisebbsé gi önkormányzatok lé trejötté t köVet -
en a kisebbsé gek maguk is é rdekeltek voltak abban,
hogy keressé k a kisebbsé ghez tartozók valóságos
szüksé gleteit. Hiszen a programiaikban olyan cé lokat
kellett megfogalmazniuk, olyan feladatokat vé grehai,
taniuk, hogy az emberek áté ]hessé k azt, hogy ehhez a
kisebbsé ghez tartozni jó, mert figyelnek ráluk. AZ
l99r-ös, é s az azt követ  é vek voltak azok, amikoí  a ki-
sebbsé gi vezet kben is egyre inkább tudatosult, hogy
ez a feladatuk, Az id s emberek gond|aira hamar felfi-
gyeltek, Szemé lyes é rdekl dé sem, az id s emberek
iránti elkötelezettsé gem, é s a kisebbsé gi Vezet k ha-
son]ó törekvé sei olyan programok megfogalmazásá-
ban, amelyek valóban meger sí thetik a közössé güket,
találkoztak,

- N elmú lt tlehben az Orszigos Né met Önhormányznt to-

vábbké pzln biztlsí t Né metlrszliqban szociális munhásoknak - Tu-
dom azt, hoqq a F városi Lengyel Önkormdnyzat igek haté ko-
nu6n tám\gatia a látóköré be került é s ift Penen a  idí s lengllel
embereket, a szllváklk klublt saNünek az id, seknek rend,szeres

programokhal, é s í qy tovább, tehát valóban van ftomoly el relé pé s

ean a terüIeten. Mi a helljut a cigánj közössé qekna?

- Erre hadd mondjam azt, hogy é n mé g mindig na-
gyon fontosnak tartom, hogy a kisebbsé gek maguk iS
nagyon aktí vak legyenek ezen a területen, mert az ön-
ké ntes munkának ma is nagyon fontos szerepe Van, AZt
is nagyon fontosnak tartanám, hogy azokra a problé -
mákra, amelyek a kisebbsé gek ré szé r l megfogalma-
zódnak az inté zmé nyesí té ssel kapcsolatban, vá]aszokat
kapjanak. Sajnos, ma is nagyon hiányolom azoknak a
bentlakásos inté zmé nyeknek a lé té t, amelyek lehet sé -
get adnának az id s emberek számára, hogy amikor
már nem tudnak a saját otthonukban é lni, akkor olyan
inté zmé ny keretei között é lhessé k tovább é letüket, ahol
olyanokkal találkoznak, aftik beszdih az í  anyanaelvüftet, ahol
aukat az áeleftet ehetné k, amelyeket megszoktaft ggerekftoruktól

kealve, é s {ez kisebbsé genkónt nagqon küIönbözó), amkat az ün-
nepeket ülhessé k meg, amelqeket gt4erek- é s í eln t korukban
rendsuresen megünnqeltek, s amelyek elté r ek a magyar
szokásoktól, ünnepekt l. Ezek az inté zmé nyek ma is hi-
ányoznak, pedig nem kellene bel lük sok. Ma is hiányo-
lom, hogy nincsenek olyan pálqámtok, programok, amelyek
arra ösztönözné h a f skolókat, hogq d,olqozzanah ki oltlan szak-
mai programlka| amelqek a 1elenleq pálgón dolgozó sncióIis
munkásofrat é s szociáIis ópolóftat, gondozókat, házi gondozást biz-
tosí tó hollegákat seqí tené k e köuqben vé qutt munkájuh során-

Nagyon é rdekes beszé lgeté seket fol1tattam, s t né -
hány kutatásban ké rdé ské nt fel is tettem roma veze-
t knek, hogy mit tudnak az id s roma emberekr l?
Mindenekel tt nagyon fontos dolog - é s nagyon szo-
morú  té ny *, hogy a romák é letesé lyei lé nyegesen
rosszabbak, mint a magyarországi társadalom átla-
gáé , amir l amú gy is tudiuk, hogy nem tú l jó, Nincse-
nek biztos, kutatásra támaszkodó adataink, de külön-
böz  ré szkutatások azt mutatják, hogy a romák tí z-ti-
zenké t é wel é lnek rövidebb é letet, mint a magyaror-
szági átlag, Sainos, az els  dolog, amit mondanom
kell az id s roma emberekr l, é s a nekik nyú itható
szolgáltatásokról, hogy ftevesen é Iift meg a magas é letftort.

Ugyanakkor körükben nagyon sok olyan embert taJá-
iunk, aki az id s kort rossz egószsé gi állapotban tö]ti, é s ez
összefüggé sben yan azzal, hogy korábban nehé z fizi-
kai munkát vé geztek, igen gyakran egé szsé gre káros
munkaköröket töltöttek be, Amikor megké rdeztem a
roma Vezet ket - a ]ászságban Vé geztem kutatáSt, de
sokszol ösztönösen is, mert é rdekel ez a ké rdé s, szó-
val a beszé lgeté s során ráké rdezek arra, hogy kapnak-
e szolgáltatásokat az önkoí mányzattól az id s embe-
rek --, akkor ré szben a romók kultú rájával hozzák össze-
függé sbe, ré szben pedig, sajnos, a velük szemben
megnyilvánuló el í tí letehhel, hogy id s roma emberek
viszonylag kevesen ré szesülnek az önkormányzatok
szolgáltatá sa iból, Gondolok itt aZ é tkezteté sre, a háZi
szociális gondozásra, Kózöttük kevesen vannak olya-
nok is, akik ellárnának a települé s á]taI m ködtetett
id sek klubiaiba. Amikor azt ké rdeztem, hogy mit
gondolnak, ha ezeket a szolgáltatásokat a romák nyú j,
tanák az id s roma embereknek, nagyobb ienne-e a
fogadóké szsé g a romák köré ben, a válasz egyé rteJm -
en az volt, hogy igen. Meg lehetne szervezni azt, hogy a
házi gondozásban - f leg vidé ken, ott, ahol magas
százalé k-arányban vannak romák - a szolgáltatást ro-
mák nyú jtsák, Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a
romák köré ben is le]ent sé ge van az anyanyelvnek,
hiszen legyen szó a beás, vagy az oláh cigányokróI. az
  anyanyelvük nem a magyaL Noha körükben js na-
gyon er teljeS nyelweszté s ment vé gbe, azé rt a ma-
gyarországi beások közössé ge ötvenezres tábort, a
magyarországi oláh cigányok közössé ge pedlg hozzá-
vet legesen 1ó százezres né pcsopofiot jelent, Ez egy-
ben azt is lelenti, hogy körükben ott vannak azok az
id s emberek, akik mind a mai napig  rzik az anya-
nyelvüket, é s szí vesebben beszé inek azon, vagy ha le-
het sé gük van rá, szí vesen szövik a magyarul eImon-
dott gondo]ataikba az anyanyelv szavait. Tudok ilyen
programról Bács-Kiskun megyé ben, ahol Rostí s László
é s Kolompár Orbán kezdemé nyezé sé re szociális ápoló-
é s gondozóké pzé st indí tottak, hogy azok az emberek,
akik vé gzettsé ghez iutottak a ké pzé s kereté ben, vegye-
nek ré szt a szociális ápoló é s gondozó ké pzé sben, há,
zi gondozásban, ezt követ en óvodákban é s iskolák-
ban dolgozzanak, Ez a program nagyon sikeres volt,
é s különösen szí vesen fogadták  ket az id s roma
emberek, A dolog lé nyege, hogy a romák köré ben is
fontos az id sekr l való gondoskodás, Nyilvánvaló,
hogy kisebbsé genké nt vannak elté r  problé mák, ami-
ket meg kell oldani, é s ez ebben az esetben is í gy van,, Emlí tette, hOgU ellátaqat1tt a bólyi otthonba.,,

- Igen. Kollegám, Heinek ottó levitt engem Bólyba,
é s megmutatta azt aZ otthont, ami nem ú gy vált ismert-
té , hogy ez a né met bent]akásos id sek otthona, csak
egyszer en Bóly lakossági összeté telé b l, környezeté -
b l adódik, hogy ebben az otthonban nagyon sok né ,
met kisebbsé ghez tartozó id s ember lakik, Az ott doi-
gozók dönt  többsé ge is a né met kisebbsé ghez tartozik.
Nyilván nem vé letlen, hogy a né met kormány jelent s
összeggeJ támogatta a bólyi otthon felú ií táSát, termé ,
szetesen nem azzal a szándé kka], hogy ott kizárólag a
né met kisebbsé gheztartozó id s emberek nyerjenek el-
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helyezé st, Amikor odalátogattam, mál a belé pé semkor
tudtam, hogy egy egé szen más inté zmé nyben vagyok,
mint amiben lenni szoktam, mert nem é rtettem azt, amú a
beszí Iteft, é s akármilyen furcsán hangzik is, nagyon boldog

loltam, hogg nem é rtem,  ket. Az volt a fontos, hogy  k é r-
tik egymást, é s hogy é n áté ]hettem azt az é lmé nlt, hogy
ez számukra nagyon fontos, Megké rdeztem a kollega-
n mt l, aki szinté n elkí sé rt, é s aki kiválóan tudott né -
metül, hogy mir l beszé lnek ezek az id s emberek.
Nem a kí váncsiság okán, hanem é rdekelt, mi foglalkoz,
tatia  ket,   egy picit hallgatózott, é s azt mondta, hogy
a kitelepí té sr l beszé lnek, legf ké pp a rossz é lmé nyek-
r l, de sokszor - ahogy hallgattuk, - nevettek is egymás
köZött, Majd megé rkezett az igazgató asszony, aki fei-
ajánlotta, hogy megmutat nekem egy-ké t o1yan önálJó
lakré szt, ahol id s emberek é lnek, ]ó volt tapasztalni,
hogy ennek az inté zmé nynek a szí nvonala az általam
Nyugat-Európában, Ausztí iában, Angliában, Své dor-
szágban, Dániában megismert inté zmé nyeké vel meg-
egyezett, Az id s emberek behozhatták a salát brltoraik
egy ré szé t, szemé lyes tárgyaikat, ami nagyon fontos egy
id s ember számára ahhoz, hogy otthon é rezhesse ma-
gát, Biztosí tott volt számukra aZ is, hogy egyedül ma-
radhassanak a saiát környezetükben, tehát önálló kis
gazonokban laktak, Mivel nem beszé ]ek né metül, az
igazgató asszony vállalta, hogy amikor megmutat egy-
egy helyet, segí t nekem a kommunikációban, fordí tja,
amit az a hölgy mond, akinek a lakását megné ztem.

A beszé lgeté s mindvé gig tolmácsolással zajlott, de
é zé keltem, hogy ha magyarul beszé lek, akkor ez az id s
asszony é rti, hogy mit mondok, de válaszolni csak né -
metül tud rá, Körü]belül tí Z percen keresztül beszé lget-
tünk ilyen formában, az igazgató asszony fordí totta,
amit a hölgy mondott, amit Viszont é n mondtam, nem
kellett fordí tani, mert mé g miel tt erre sor kerü]t volna,
az asszony válaszoit, Maid elköSzöntem t le, AZ jgazga-

tó asszony ment ki e] ttem az ajtón, é s ez a hölgy, aki
egyé bké nt nagyon nehezen mozgott, nehezen beszé lt -
ami az egé szsé gi állapotával é s a korával volt összefüg-
gé sben -, egyszer csak megfogta a karomat é s visszafor,
dí tott, é s nagyon nehezen é s lassan, de magyarul azt
mondta, ,,Csindlia Weq." Ez egy bí ZtatáS volt arí a, amir |
mi az utolsó mondatokban beszé ltünk,   ugyanis meg-
ké rdezte, mié rt vagyok é n itt, é s mié rt é rdekel engem
az, ami itt törté njk. É n azt mondtam, hogy szeretné m
tudni, hogy a magyarországi kisebbsé ghez tartozó id s
embereknek szüksé gükvan,e anyanyelvi szolgáltatások-
ra, fontos-e nekik, hogy olyan inté zmé nyben lakjanak -
amikor már nem tudnak önállóan, a sa|át lakásaikban
lakni ,, ahol a saiát kisebbsé ghez tartozó emberekkel
találkozhatnak többsé gé ben.   akkor nem mondott er,
re semmit Sem, csak amikor elindultam kifelé , ,,Csinália
meg" - mondta,

lin ezt soha nem fogom elfelejteni, mert nagyon
fontos visszajelzé s volt arról, hogy amit a kollegáim-
mal err l gondoltunk, az az id s emberek számára na-
gyon fontos- Annak a bizonyos ,,hallgatózásnak" ké -
s bb számomra mé g nagyobb ielent sé ge iett, Egé -
szen vé letlenül ú gy adódott, hogy pár hé ttel ké s bb a
düsseldorfi Hermann Niermann Közhasznú  Alapí t-
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vány ké pvisel i Magyarországon jártak, Ennek az volt
az apropója, hogy eljöttek az ú ipesti Zsidó otthon ava-
tására. Ez az alapí tvány ielent s összeggel iárult hoz-
zá ennek az otthonnak a felú jí tásához. Az ünnepsé get
követ en lefelé  mentem a lé pcs házban, é s egy kis
társa]góhoz é í keztem volna, Már a lé pcs n figyelmes
lettem egy beszé igeté sre, ami az asztal körül ül  id s
emberek köré ben zailott, A beszé lgeté S a koncentráci-
ós tábori esemé nyekr l, a Holocaustról zajlott, é s ak-
kor nekem hirtelen eszembe iutott, hogy nyilván nem
vé letlen, hogy az id s emberek azokról az é lmé nyekr l
beszé lnek, azakat az esemé nyeket elevení tik fel, ame-
lyek velük az é letük során törté ntek- A né met kisebb-
sé ghez tartozók nem vé letlenül beszé ]tek a kitelepí -
lé sr l, az id s zsidók pedig nem vé letlenül a Holoca-
ustról, Nyilvánva]ó, hogy minden kisebbsé gnek van-
nak olyan törté nelmi emlé kei, amelyek az é let külön-
böz  szakaszaiban különböz  jelent sé get töitenek
be, é s amelyek elté rnek másoké tól, Azt gondolom,
nincsen jogunk ahhoz, hogy az embereket megfosszuk
attól, hogy összegezhessé k ezeket az esemé nyeket, é l-
mé nyeket, Ma is azt gondolom, hogy a kormányzat-
nak, a kisebbsé gi önkormányzatoknak feiadata é s kö-
telezettsé ge ennek a segí té se,

- Az, hogy a Baú tság ezzel a té mával most ilqen behatóan

foqlalkozih, é s mellé hletet ielentetünk meg, a SOrOs Alapí tvánq
támogatásdnak kijszönhet . Orsós É va az elmú It é vekben ezt a

munkát, tehát más keretek hözött, de továú b fohjtatta. A SOrOs

Alapí tvánqnak v an egt1 eqé szsé gmeg tzé si proqramja. Hogqan
vesz ré szt ennek a munkájában?

- A Soros Alapí tványnak fontos szerepe van az é le-
temben, hiszen az elmú lt tizenöt é vben, lé té t l kezdve
támogat olyan kezdemé nyezé seket, amelyeknek a civil
szfé ra é ]eté ben fontos szerepük vannak, é s amelyekre
váIaszokat adni, reagálni el ször nem önkormányzati,
é s nem is kormányzati szinten kell, Egy ilyen magán-
alapí tványnak annyi lehet a feladata, hogy felfigyel
kezdemé nyezé sekre, szüksé gletekre, é s támogat ja eze-
ket, hogy kiderüljön, é letké pesek-e, ké pesek-e más
válaszokat adni a problé mákra, mint amiket eddig
megszoktunk, s ezek a válaszok hozzásegí tenek-e jobb
válaszokhoz, szakszer bb megoIdásokhoz. Azzal a
szándé kkal teszi, hogy ha ezek a válaszok megszület-
tek, akkor esé lyt adjon rá, hogy ezek a megoldások -
legyen szó egy módszer kialakí tásáról, egy ú l szolgál,
tatás bevezeté sé r l, inté zmé nyr l, iskoláról, egé sz-
sé gügyi inté zmé nyr l - a társadalom egé szé nek prob-
1é mamegoldását Segí tsé k, Amikor a SoroS Alapí tvány
támogatta a Barátságnak ezt a számát, é s t lem vé ]e-
mé n}t ké rtek err l, akkor nekem nem kellett nagyon
sokáig gy zködnöm a kurátorokat, csupán azt mond-
tam nekik, hogy nagyon lé nyegesnek tartanám, hogy
ennek a lapszámnak a meg|elené sé vel is hí viuk fel a
figyelmet arra, hogy Magyarországon é lnek olyan, ki-
sebbsé ghez tartozó emberek, akiknek az é leté ben na-
gyon tontos szerepet tö]thetné nek be azok a szociális
é s egé szsé gügyi szolgáltatások, amelyek esetükben
csak a hagyomántlokra é pülve, csak az anyanqelvüket hasz-

ndlua m ködhetnek, Teljesen termé szetesen Volt a So-
ros Alapí tvány válasza, hogy támogatta ennek a lap-



számnak a megielené sé t, mert nagyon lé nyeges, hogy
segí tsük a dönté sel ké szí t ket, dönté shozókat azzaI,
hogy ha nincs lehet sé gük ezekkel a tapasztalatokkal
szemé ly szerint ta]álkozniuk, akkor a lap segí tsé gé ve]
legyen erre lehet sé gük,

Egyé bké nt é n ezt a munkát nemcsak itt nem felei-
tettem el, hanern jelenleg a F városi Önkormányzat
Emberi Jogi, Kisebbsé gi é s Vallásügyi Bizottságnak
vagyok a tagja, é s a F városi Kisebbsé gi Blzottságot is
arra biZtatom, hogy az önkormányzat más biZottságai-
val pé Jdául a Szociális Bizottsággal - együttm köd-
ve hí via fel a figye]met erle a nagyon fontos ké rdé sre,
Adjon arra lehet sé get, hogy a f városban legyenek
olyan szociáiis ápolók é s gondozók, akik az adott ki-
sebbsé ghez taí tozó embereket látják eI els dlegesen,
Valószí n leg elé g lenne egy-ké t lengyel kisebbsé ghez
tartozó gondozó a f városban, egy vagy ké t, anya-
nyelvé t jó1 beszé l  görög láthatná el a görög kisebb-
sé ghez tartozó embereket. Nyilvánvaló, hogy amikor
nagyobb lé lekszámú  kisebbsé gr l van szó, ott enné l
több kellene, de fontosnak tartom, hogy ez egyáltalán
legyen termé szetes egy o]yan f városban, amely Eu-
rópa más f városaihoz hasonlóan, rendkí vül szí nes,
é s ez a né pessé g összeté telé ben is jelentkezik_

- Emlí tett külföldi pé ldáftat_ Ezek hözül nelqik az, amelqik
meqvalósí thatósógban legközelebb áll hozzánk?

-  szinté n megmondom, van erre válaszom, s t
szeí etné k közrem ködni is abban, hogy ezek a vála-
szok meg is szülessenek, Többször járí am Ausztrióban,
é s az osztrákok id seliátásának megismeré se több
szempontból, a magyarországi kisebbsé gek számára
kü]önösen fontos lehet, Egyí é szt ne feleitsük el, hogy
köze] van, Másré szt Ausztriában né metül beszé lnek,
é s az egyik legnagyobb magyarországi kisebbsé g a né -
metek közössé ge, de bármely más kisebbsé g számára
is fontos lehet az osztrák rendszer megismeré se. Az
elmú lt tí Z é vben nagyon Sokat fell dött, Változott a
magyarországi id sellátás. AZé rt tartom nagyon lé -

nyegesnek a velú k való kapcsolatot. ]elenleg a
Mediátor Alapí tvánq kereté ben dolgozom is egy o]van
projekten, amely iSmé te]ten lehet Sé get teremtene a
magyarországi kisebbsé gek ké pvisel i közül, azoknak,
akik az id se]]átás iránt é rdekl dnek, hogy ké pzé sben,
továbbké pzé sben vegyenek ré szt Ausztriában, Ez azé rt
lenne nekünk nagyon jó, mert ott azt látnánk, hogy
nagyon komolyan veszik az id s emberek szüksé glete-
it. A szolgáltatásokat ennek megfele] en fogalmazzák
meg, Azt gondolom, hogy egy annyira sokszí n  kultú -
ráVa1, törté netisé ggel rendelkez  országnak, mint
amilyen Magyarország, ezeket a mintákat meg kell is-
mernie, é s lehet sé get ke]] adni arra, hogy a Magyar,
országon é l  kisebbsé gek - az id s emberek különö-
sen -, akiknek komoly szerepük volt mindannak a ]é t_
rehozásában, ami ma itt Magyarországon termé sze-
tes, legyen lehet sé gük arra, hogy szí nvonalas szo]-
gáltatást kapIanak.

Különösen fontosnak taftom azt, ami pé ldául a
Bárcza Gusztáv cqí qqpedagógiai F skoldn tórté nt, ame-
lyen a Szociális Munkás Tanszé k indí tott olyan ké p-
zé st, amely a roma kisebbsé ghez tartozóknah adltt lehetí sé -
qet egy nulladik é v|olttram bevezeté sé vel a ké pzé sben való ré sz-
vé telre. Tudom, hog;y a horuátok a Szombathelqi Tanórké p-
z  F skola kereté ben komoly lé pé seket tettek egy
olyan tantervfe Ileszté s re, amely a tananyag ré szé vé
tette volna a horvát kisebbsé gre vonatkozó ismere,
teket, S termé szetesen anyanyelvi kommunikációs
ké szsé gfe j leszté st iS tartalmazott, N agy on lé nqeqesnek
tartom az anaalrszóqoft szerepé t ezen a területen is, Pé l-
dául nagyon nagyra é rté kelem azt a té nyt, hogy a
magyarországi né meteknek van lehet sé gük arra,
hogy ré szké pzé seken, továbbké pzé seken vehessenek
ré SZt, mert addig is, ameddig Magyarországon erre
nincs lehet sé g, de ha lesz is, azt gondolom, nagyon
fontos, hogy anyaországi környezeté ben ismerked-
hessenek a szakmáva], 

Mayer É va

Romológia szakos ké pzé s
a Pé csi Tirdományegyetemen

Az öté ves alapké pzé sre a 20O|/2. tané vt l lehet majd jelentkezni, a jelenlegi tané vben bels  felvé telivel
vehetik fel a szakot az el í rt kurzus elvé gzé sé t igazoló hallgatók. A ielen, 2000/200l _es tané vt l másod-
diplomás levelez  romoiógiai szakos ké pzé st szerveztünk: a már megindult ké pzé sre negyvenen iratkoz-
tak be - közöttük hú sz a roma/cigány hallgatók száma.

A kurzusokon a roma/cigány né pessé g törté neté vel, magyaroiszági é s európai helyzeté vel, problé mái-
va], ku]turális öröksé gé vel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Tanulmányaik során ké t szigorlatot kell le-
tenniük: egyet a társadalom jsmereti, egyet a szakké pzé si tantárgycsoportból. A szakdolgozat megí rása é s
megvé dé se mellett a diploma felté tele az egyik magyarországi cigány nyelvb l legalább alapfokú  nyelv-
vizsga megszerzé se.

A levelez  romológia szakos ké pzé st azoknak a diplomásoknak ajánljuk, akik roma./cigány emberek
problé máival hivatásszer en foglalkoznak, vagy egyszer en csak annyira é rdekl dnek irántuk, hogy há,
rom é vet szí vesen á]doznak romológiai tanulmányokra, A pedagógiai vagy egé szsé gügyi f iskolát, szociá-
lis munkás vagy m vel dé sszervez  szakot, teológiát, államigazgatási f iskoIát, rend rtiszti vagy katonai
f isko]át vé gzettekre számí tunk e]s sorban, de a fels fokú  vé gzettsé g bármilyen lehet,

|-
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