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Tüdás felé  taszí wa, tolva
BeszóIgeté s Radulq Istv ánnal

Radula lstrán ma az Oktatási Miniszté rium osztáItlvezetfie.
Ké zenfekv , hogg iskolai é Imé nqeir , qyerekkoi enlé heió1 ku-
dem faggatni.

Mi egy napot sem jártunk óvodába, Valójában a ci-
gánltelep volt az óvodánk, Az iskolában a taní tó aZ el-
s  napokban megsimogatta a fejem, megfogta a ke-
zem, ú gy taní tott, hogy miké nt í rjam aZ egyest, a hár-
mast. a kettest, EZ nagyon jó VoIt, Rögtön eloszlatta a
fé leimemet. É desanyám otthon volt a gyerekekkel,
apukám pedig zené sz volt, nagyb g s, nyaranta pedig
ré szesekkel járt munkába, Dolgos emberek voltak, s
né hány cigányt is meghí vtak az aratóbandába, Nyár
után, ha volt lakodalom, akkor kellett zene, akkor volt
megé lheté s. A óO,as é vekben aztán é desapámé k eljár-
tak Pestre dolgozni, s szombatonké nt hatkor-hé tkor a
kisvasú tnáI vártuk  ket, Örültünk, mert volt cukorka,
meg ennivaló, Hatan voltunk testvé rek, öt fiú  é s egy
lány, Mindegyikünk tanult, szakmát szerzett, Egyik bá-
tyám állatorvos, a másik gazdálkodó, ké t fivé rem pe-
dig k m ves. Lánytestvé rem b rdí szm veské nt dol,
gozott egy ktsz-ben.

- Emlí tette, hoqq az els  napokban, az iskolában mekftora
seqí tsógé re vOIt a taní tó. Azt gondolom, hoqy miú ,annqiunh
é Ieté ben meghatdrozó volt az a né hánq nap, amihor elindul-
tunft, . ,

- Nagyon igaz, hiszen egyetlen kis batyuval - mind-
össze egy könyv, egy füZet é s egy ceruza vo]t a leped -
b l varrt é s madzaggal Volt megkötött a táskában *
klottgatyában, atlé tatrikóban s teí mé szetesen meZí t-
láb indultunk az iskolába, Nem nagyon vittünk tí zórait
é s azé rt dé lben igyekeztünk haza. A taní tónk erre min-
dig figyelt, s hazaengedett ebé dre minket. Persze,
minden eperfát megmásztunk hazafelé , ú gyhogy mire
hazaé rtünk többnyire már jól is laktunk, Naponta há-
rom-né gy kilomé telt gyalogoltunk az iskolába, s
ugyanannyit vissza is, mert a cigán}telep - mint min-
denütt - a falu vé gé n volt, Egy osztályba iártunk a
nem cigány gyerekekkel, s sem a faluban, sem az isko-
lában nem tettek küIönbsé get közöttünk. Egy padban
ültek a cigány é s a magyar gyerekek, lnkább csak a
szegé nysé g volt kissé  nyomasztó,

- Szeptember körngé ke mé q, qondolom, csak csak rendben
volt, de mi volt té len?

- Té len megkaptam egy nagyobb gyelek cip jé t,
é s volt egy té likabátom, amit nyolcadikos koromig
hoí dtam, E]s ben az mé g nagykabát volt, mií e utol,
só é ves lettem az á]talános iskolában, már kiskabát,
tá Változott, Kön}Yet csak ócskát tudtunk venni, de
ez nem volt bai, mert é n nagyon megbecsültem,
Annyira vigyáztam a tankönyvre, hogy é v vé gé n mé g
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Interiú  közben
Baitai t]í §zló felVé tele

el is tudtam adni. Jártunk köszöntgetni ünnepekkor,
S ha kerestünk egy pár forintot, vettünk ké k papí rt é s
Vignettát, s akkor befedtük mindig a könyveket, Ha-
mal megtanultam olvasni, s amikor már nagyon
ment egy-ké t folinté rt olvastam a mesé t harminc,
negyven feln ttnek é s gyereknek is. Otthon nem na-
gyon tanu]tunk. Nagyon korán, már reggel hat óra-
kor elindultam az iskolába, é s amile a többiek meg-
jöttek, é n már megí rtam a lecké t, s megtanultam,
amire Szüksé g Volt,

- Ahogq mesé li, mosolyogni hell rajta, d,e gondolom, ez ahkor
konintsem volt ennyire viddn dolog

- Az valóban rossz volt, hogy láttam, tí zórajm so-
sincs, mint a többieknek, de azt is megoldottam. Leí r-
tam egy,ké t osztálytársamnak a Iecké ié t é s akkor meg-
felezté k az otthonról hozott ennivalót. A szegé nysé g
akkoriban mifelé nk általános volt, nem rí ttunk ki be-
l ]e, de azé rt fol1ton é reztük, hogy szegé nyebbek va,
gyunk az átlagosnál, Számomra inkább a pozití v emlé ,
kek maradtak meg, Az, hogy é rezhettem: ha tudok, ak-
kor az nagyon jó dolog, Amikor jól csináltam meg a
]ecké t, a taní tóm megdicsé rt a többiek e] tt, felállí tott
é s azt mondtai milyen jól tudom, pedig nekem sokkal
nehezebb tanulnom A többiek is tisztelté k a tudáso-
mat, Ez engem mindig hú zott. Nemcsak ott, hanem a
közé piskolában is, s t mé g f iskolás é s egyetemista
koromban is,

- Akartam is ké rdezni, hogy ilyen körüImé ryek
gqan lehet elind,ulni a közé piskolába? onnan

közüI, ho-
azórt már



hönryebb f skolára menni * Ön is tú l van tiibbiin -, de az iqa-
zán nagy lé pé s az, ami a k zé piskola í elé  visz.

- Volt egy nagyon jó pedagógus közössé g abban a
faluban, é s a bátyám el ttem lárt három é wel már,
Né pitánc-csoportos volt, zené lt é s jól tanult,   el-
ment továbbtanulni is, s akkor iS Segí tetté k, Lejött, S

leült egy kis sámlira az osztályf nöke, s azt mondta,
Drága Raduly-mama! A Gé Za kit n  tanuló é s menne
Csillebé rcre,,. Idáig é rt, é s é desanyám elkezdett jaj-
veszé ke]ni, hogy mié rt veszik el t le az   gyereké t,
Amikor megé rtette, hogy nem err l van szó, akkor
meg a nagy szegé nysé g miatt kezdett sopánkodni,
hogy mi mindent ké ne vele adni, Gé zát azután ú gy vit-
té k el, hogy vettek neki mindenfé le holmit, s nem ke-
rült a családnak semmi köJtsé gé be. Mivel jól tanult,
közé piskolába ment, é n meg ekkor máI vele együtt ta-
nultam a lecké ket odahaza. A telepen vályogvet  göd-
Iök Voltak, s amikor Gé Za ott sé tálgatott é s hangosan
mondta fel megtanuláshoz a lecké t, a falu öregasszo-
nyai összeszaladtak, hogy megbolondult a Samunak a
fia, mert magában beszé l, Rohantunk mi is, s anyám
aggódva ké rdezte t le, gyermekem, hát mi van veled?
]öttek hozzám, hogy megbolondultál, Qé za megnyug-
tatta] semmi baj nincs, csak hangosan tanultam. Ek,
kortól gyakran elkí sé rtem a gödrökhöz, s szorgalma-
san hallgattam a lecké it-   pedig gyakran azt is meg-
mutatta, hogyan kell megoldani a házi feladatait.

- Miluen volt, amikor elkerült a kdzé piskolába, s el kellett
szaftadni a raládtóI?

- Nagyon rossz volt. É n addig valójában mé g nem
voltam soha tú l a falu határán. Ha akkor lett volna hu-
szonöt forintom a vonatköltsé gre, haza is mentem
volna. Kollé gista lettem, s megriadtam, Nem tudtam,
hogyan leszek é n ott meg- Hogyan lehet olyan közös-
sé gben é lni, ami nem a családom? Egy-ké t hé t után
azonban kezdtem megszokni. Ott is ké rdezgettek, je-
lentkeztem, órán, s megé í eztem: nem ]esz nekem itt
se rosszabb, ha jól tanulok, A legnagyobb é lmé ny az
volt, hogy a második fé lé v elejé n lejött a volt osztály-
f nököm, a nyolcadikos, é s megköszönte a szü]eim-
nek, hogy milyen jó, hogy mi nem hoztunk szé gyent az
iskolára, s mennyire büszké k rá, hogy nem rontottunk
(né gyes átlag fölött voltam a közé piskola els  é vé ben
isJ. Ez hatalmas dolog volt! Anyukám dagadt a büsz-
kesé gt l, amikor elmesé lte a látogatást, Igaz, el bb
gyanakodva megké rdezte, mondd, mit csináltál te ott,
fiam? Nem egé szen é rtette ugyanis, hogy mi az, hogy
né gy egé szen felül vagyok - ahogy a tanár ú r mondta
-, de t le nem merte megké rdezni a dolgot-

É desapám álma azé rt beteljesedett, Odahaza a té li
esté ken malmoztunk, egy stoki tetejé re lajzoltuk a já-
té k vonalait. A malomkorongok szerepé t babszemek
töltötté k be, Aki Vesztett, arra korommal hú Ztak egy
csí kot, é s nagyokat nevettünk, hogyan né z ki a másik.
Közben f tt a fazé kban a kukorica, é s addig é desapa
e]kezdett mesé lni, hogy ha majd nagyok leszünk, ak-
kor melyikünkb l mi lesz, s hogy akkor  neki nagyon
jó lesz, Csak pipázni fog, mert az egyik fia kulák lesz
(az most gazdálkodó, van vagy 30-40 hektár földie), a
másik állatorvos lesz (Cé zából valóban az lett), a har-

madikból oruos {ez é n lettem volna, s csak kicsin mú -
lott, hogy csakugyan az nem lettem), a többiekb l pe,
dig k m ves válik, a lány meg velük marad é s   fog
mosni, f zni, takaí í tani rájuk_ Hozzá tette, hogy Cé Zá,
nak, meg nekem, akik jobban tanulunk, segí tenünk
kell majd a többieket is, Ez egy egyszer  dolog volt,
de többször e]mondogatta, Fe]n tt feiiel Visszagon-
dolva is, nagyon jó álma volt ez neki,

- É rettsé gi után mi törté nt, hiszen ewk szerint anosnak kel-
lett volna mennie?

- Az egy komoly dolog volt, amikor é rettsé gizni kel-
lett, mert otthon nem tudtam tanulni, felké szü]ni az
é rettsé gire, meg nem is nagyon Volt mit enni, ezé rt
ké rtem, hogy bent tanulhassak a kollé giumban, Ellött
az é rettsé gi. Másnapra kerü]tem volna sorra, de az
egyik osztálytársam nem mert bemenni, Gyorsan szó1-
tak: Raduly öltözzön fel! Felvettem az egy szem ruhá-
mat é s csak ú gy nekivágtam, Aznap hárombóJ is ieles-
re VizsgáZtam, s iött a tanáí om meg aZ igazgató - aki
ré m tündé ri ember volt - gratulálni, hogy é n vagyok a
nap h se, A ballagásom nagyon szomorú  volt. Nem
Volt öltönyöm. AZ egyik tanárom valamilyen ké rvé nyt
í rt, S a kapott pé nzb l Vettünk a bizományiban valami
ruhát, cip t, inget, de é desanyám kispórolt mé g egy
ágynem t is ebb l a ké t- vagy háromezer forintból,
É rettsé gi után beadtam a felvé telimet aZ orvosegye-
temre; de nem sikerüit, mert biológiát é s ké miát mi
nagyon keveset tanultunk a technikumban, El kellett
mennem el ké szí t Ie. Gé za beadta a nagykabátját a
Zaciba (380 foí intot kapoit), é s befizette az el ké szí -
t m dí |át, Nekem meg e] kellett mennem dolgozni,
mert nem Volt se Szállásom, se kaiám itt Pesten. A nö-
vé nyolalgyárban kaptam munkát, Amikor kijött a fel-
vé telre a papí r - a munkahelynek kellett volna ugyan-
is javasolnia - a párttitkár azt mondta, hogy maga ]ó1
dolgozik, nekünk az a fontos, hogy itt maradjon, Nem
í rták alá, s ott kellett volna, maradjak, Három m szak-
ban dolgozni inkább elmentem a gumigyárba, Mun-
kásszálásra kerültem lakni, ezerfé le emberre], mosto-
ha körülmé nyek közé , Nem Volt ideális hely a tanuláS-
ra, de mé g mindig akartam tanulni, í gy mentem el az
Agtána, Gödöll te, Huszonké t é vet mez gazdászké nt
dolgoztam, nagyon szé p id szak volt, Mindig kí sé rt,
hogy cigány vagyok, Úgy vettek fel az els  té eszbe azt
mondta az elnök - azé rt mé gsem iehet, hogy egyb l
vezet  legyek, álljak be el bb egy fé l é vig dolgozni a
többi emberrel, s akkor majd utána kinevez, Furcsa é r-
zé sem volt, hogy mié rt kell nekem a vé gzettsé gem el-
lené re segé dmunkáské nt dolgozni, de elfogadtam az
ajánlatot, Egy é V után aztán megkaptam a kinevezé st
az ágazaí vezet i munkakörre, Ké s bb jött nálam egy
helyi dolgozó fia, aki é rettsé give] rögtön a belé pé se-
kor megkapta a kinevezé st, Megké rdeztem a té esze]-
nököt - mert mindig volt egy kis kurázsi bennem -,
nem kellene-e neki ugyanazt a folyamatot vé gigjárni,
hogy megismerje a munkát, hogy ott dolgozzon a töb-
biek között, meg hogy ne legyen olyan felt n , hogy
olyan hirtelen vezet  lett, Nála ez nem volt problé ma,

Miklr következett be a uáItós?
.- A rendszerváltásig dolgoztam a mez gazdaság-
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ban, miközben tanultam, s mé g né hány szakmát sze-
reztem, A rendszerváltáskor magángazdálkodóké nt
szerettünk volna a családdal megé lni, Tizenné gy tehe-
nünk é s tí z növendé künk volt, Szé pen csináltuk, csak
kevé s volt a pé nzünk, mert a takarmány ára egyfolytá-
ban emelkedett l990-ben a ieiet pedig nem Vetté k
kell ké ppen, A gyeí ek é ppen gimnáziumba járt, ,. Mé g
egy é vig kellett volna, legyen kitartásunk, de hiába pá-
lyáztam, nem kaptam támogatást, Újra Pestre jöttem
dolgozni. ltt jndult a Roma Parlament, s annak alapí -
tó tagjaké nt, f állású  üewiv ié vé  választottak, Akkor
szembesültem igazán a romaké rdé s problé máival,
Szerettek az emberek mindenhol, mert azt látták, hogy
é rtek ahhoz, amit csináIok. Persze, mindig bizonyí ta-
nom kellett, Tettem a dolgomat egé szen l992-ig A
munkámban ma is sokat segí t, hogy az ország 99 szá-
zalé kában ismerem a cigány szervezeteket. ismerem
az embereket, akik ezekben a szervezetekben tevé -
kenykednek, Mentem ugyanis mindenhova, mert kí -
váncsi voltam, mindarra, amir l beszé ltek nekem, ho-
gyan is né znek ki azok a valóságban, A környezetüket

a nem cigányokat - is igyekeztem megismerni, Ezek-
nek az é veknek köszönhet , hogy ma mé lysé gé ben é s
viszonyrendszeré ben is látcm a magyarországi clgány-
ság eredmé nyeit, problé máit,

- Nem emlí tette, hogq mikor kerüIt az oktatási Miniszté ri-
umba-

l992-ben, amikor a f állású  ügyviv i testület le-
mondott, munkané lküli lettem. Az alatt is tanultam,
bekapcsolódtam a fels fokú  munkavé delmi ké pzé sbe.
Közben három helyre is benyú jtottam a pá]yázato_
mat: aZ oktatáskutató lnté Zetbe, a Magyar M vel dé -
si lnté zetbe é s a M vel dé si é s közoktatás1 Miniszté -
riumba hirdetett cigány referensi á]láshirdeté sekre,

Vé gül az utóbbiban kezdhettem meg a munkát, Ma-
gam é pí tettem, szé ]esí tettem ki a munkaköröm az
é vek során, Kezdetben öt SZeruezet pályáZott a minisZ-
té riumná] pedig már akkor százhú sz m ködött. Kide-
rült, hogy nem is tudtak a lehet sé gr l, Nekiálltam é s
ké zzel, meg a hagyományos í rógé ppel megí rtam vagy
SZáZötVen ]evelet, S kiküldtem, ]ött ViSSZa egy vessz -
kosárnyi válasz, KöZtudottá váItak a kezdetben csak
szeré ny lehet sé gek, Az információs kapcsolatok ki-
é pültek, s m ködnek azóta is. A clgány folklór é s az
irodalom támogatáSa fontoS fo]yamatokat indí tott el,
amelyek mára kezdenek igazán beé rni,

- Beszé lgeté sünk eleié n emlí tette, hogg miltlen fontos valt az
els  iskolai beryomás az é Ieté ben, Mit alánlana iskolába induló,
az isholába járó cigáwJ fiatalok é s sziileih fí gqelmé be?

- Kicsivel iobb az   helyzetük. Az a legfontosabb do-
log, hogy saját magukat tudják megvalósí tani, Tudják
azt, hogy  k romák, s kell hogy tudják azt is, hogy az
é letben nem lehet máské pp boldogulni, csak komoly
tudással, Az a legfontosabb, hogy valamire vigyé k az
é letben, Az, hogy mire tudják Vinnj, nagymé rté kben t -
lük függ, Nem mondom, hogy ma minden rózsás, de
sok olyan támogatáSi lehet sé g Van, amit igé nybe tud-
nak venni, ha jóI tanulnak. É n ugyan jól tanultam, cle
nem Volt öSztöndí jam, nem tudtam e]menni táborozni,
szí nházba, pedig áilandó szí nház-kimaradásom volt, de
nem volt pé nzem a iegyekre, Nekik valóban van ]ehet -
sé gük, de hogy tudnak-e é Ini vele, rajtuk mú iik, A szü-
i kt l é n azt ké rné m, hogy legyen pé lda a saját é letük, a
nehé zsé gük. a nyomoruk, hogy a gyerekeiknek ne ez ]e-
gyen az osztályré szük, A szegé ny ember azt adhatja a
gyereké nek, hogy a iudás leié  taszí tja, tolja, EZ a legfon-
tosabb, a Szereteté Vel együtt,

Varga llona

Ba|ázs |ános: É letem (olai, farost), l97'
(A mí í vé sz pesti kiállí tásáról e számunk 3345. oldalán í runk)
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