
fizenhárman ú tra keltek...

Lapunk novemberi számában mutattuk be a Nyugat-Ausztriából el SZör iektorké nt Szombathely-
í e, majd Budapestre é s i995 óta - AuSZtria magyarországi oktatáSügyi együttm ködé si megbí zott-
jaké nt - az ELIE Pedagógiai Tanszé ké re é rkezett Mag, Margot Wirsert, A rendszeruáltás óta Ma_
gyarországon é l  asszony - ahogyan   fogalmaz - idegen volt, de mindig otthon é rezte magát itt,
Figyelt é s sok mindent látott, ami máské nt van nálunk, mint Ausztrjában, Figyelte a köInyezeté t,
sok barátot szerzett magának, é s többé ves munkával könywé  formálta tizenhárom magyar n vel
folytatott beszé lgeté seit, ,,Ha fófi lenné k, valószí n  a ftönqv is más lenne" - válaszolta arra a ké rdé sre,
hogy mié rt é ppen n k szólalnak meg ,,Stiller Aufbruch" (az els  magyar fordí tásba n ,,Csendesen ú tra
keltek - Magqar ní k mesé lnek") cí m  könyvé ben,

A kön}.r' bemutatására Budapesten, a Mai Manó calé riában, a Magyar Fotográfusok Házában
került sor november 19-é n. Forrag R. Katalin, a Pé csi Tudományegyetem tanszé kvezet |e - aki szo-
ciológuské nt maga iS ré szt vállalt a könlv megszületé sé ben - ismertette a kiadványt. A bemuta-
tón is elmondta vé lemé nyé t, hogy a rendszerváltást követ  é vekben megváltozott a n k helyzete a
társadalomban, é s igen é rdekes ezt egy külföldi, de a magyarokat szeret  n  szemé vel látni s lát-
tatni. A megszólalókat a szerz  nem ismelte, rendszerint barátok-ismer sök ajánlották, hogy be-
szé lgessen velük é letükr l, mert nagyon gondolaté breszt k, Foglalkozásuk, származásuk, a társa-
dalomban elfoglalt helyzetük szempontlából í gy különböz  n k kerültek a bé csi Milena verlag ál-
tal ez é vben kiadott kötetbe.

A könyv magyarul mé g nem olvasható, de az é rdekl dé sb ] í té lve könnyen elké pzelhet , hogy
magyar kiadó is felfigyel a munkára, A helyszí nen Csrre Ágnes szí nm vé sz né hány magyarra fordí -
tott í é szletet olvasott fel, Ezekb l válogattunk, a szerz  hozzájárulásával.

Erí ka

Oláh cigány családban nóttem fel, ami annak idejé n
nagyon Zárt közössé g volt. Az isko]án kí vül csak cigá-
nyokkal voltam kapcsolatban- Haté ves koromig
Kántorjánosiban laktunk, onnan költöztünk Máté sza1-
kára, Szabolcs-Szatmár megyé r l azt kell tudni, hogy
itt jelent S cigány né pessé g é l, s hogy aZ itteni cigá-
nyok más dialektusban beszé ]nek, mint a budapesti-
ek, A fé rjem pé ldául Nyugat-Magyarországról szárma-
zik, é s a lovari nyelviárást beszé li, de szüleimnek s ne-
kem egy másik dialektus az anyanyelvünk, (,,,) Mé c
em]é kszem, hogy egy ú gynevezett putriban laktunk,
Az effé le é pí tmé ny fé lig földbeásott, egy sátortet  fe-
di, é s különböz  darabokból van összetoldozva,fo]-
tozva. Egy ilyenben laktunk, é n, az anyám é s az apám,
A hú gom egy é weJ ké s bb született, akkor már jobb
házunk volt. Az az utca Máté szalkán, ahol mé g mindig
áli a házunk, akkoriban mé g nem volt ilyen szé pen ki-
é pí tve, az egé sz soron egy csomó putli volt, A szom-
szé dságban sok cigány lakott, KöZVetlenül mellettünk
apám nagybátyia, a másik házban meg a bátyjai, 1. , ,;

A mi putrink belüI szé p tiszta volt, csak egy ágy meg
egy kis asztal volt benn, több nem is fé rt volna el, Az
utcánkban laktak magyarok is, de  k rendes házban
é ltek, Anyám mesé ]te, hogy jóban volt egy magyal
asszonnyal, aki sokszor iárt nálunk, mert olyan szé p
tisztaság VoIt, (,,. )

fután átköltöztünk egy vályogházba, ahol el tte
apám valamelyik bátyia, vagy egy magyar lakhatott,
már nem emlé kszem pontosan,

Nagyon sokáig laktunk ebben a vályogházban, de
aztán amikor általános iskolás lettem, anyám kapott
szociá]is támogatást, amib l egy nagyobb háZat tud-
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tunk é pí teni. Ez amolyan családsegé lyezé s volt, ami
három gyerek miatt jáft, A pé nz egy ré szé t ajándé kba
adták, azt nem kellett visszafizetni, a többit meg ré sz-
]etekben kellett letörleszteni, EZt a támogatást azé rt
az anyámnak adták meg, melt az apám sem í rni, sem
olvasni nem tud, anyámnak Viszont megvan a nyolc
á]talánosa, A vályogházba a nagybátyám családia köl-
töZött, mi pedig egy 5x5 mé teres szobát é pí tettünk,
ami számunkra óriásinak t nt. {... )

Az e]s  é vben, az utolsó padsorban ültünk az isko-
lában é n é s az unokafivé rem, é s senki nem töI dött
velünk. Sok gond volt, ahogy í gy most visszaemlé k-
szem, Egyszer a nagyné né m elment az osztáiyf nök-
höz é s kieresztette rá a mé rgé t, hogy mié rt ülünk mi
az utolsó padban, ahonné t nem látiuk a táblát, é s
egyáltalán, mié rt hanyagolnak ú gy el bennünket, mi-
é rt nem kezelnek ugyanú gy, mint a magyar gyerekeket.
Ha egy harmadik cigánygyerek iött az osztályba, an-
nak is mellé nk kellett ülnie, az utolsó padba, é s bán,
tottak is minket. Egyszer az egyik gyerekt l megtetve-
sedett az osztály, é s persze mindenki ránk fogta, hogy
mj t lünk kapták a tetveket. Ezek a dolgok nagyon
megalázóak Voltak, Az els  ké t é vben csú foltak ben-
nünket, hogy ,,büdös cigányok" meg ilyesmi. Harma-
dikban aztán kaptunk egy ú i osztályf nököt, aki na-
gyon kedvelt é s é n is nagyon szerettem  t.   volt az
egyetlen, aki ugyanú gy kezelt bennünket, mint a töb-
bieket, Emlé kszem egy esetre, amikor a megint csú -
folni kezdtek minket, sí rtam é s odamentem hozzá,
Már nem emlé kszem, pontosan hogy voJt, csak azt tu-
dom, hogy a tanárn  elmagyarázta a gyerekeknek, mit
is csináltak, nekem meg azt mondta, ,,Te meg, kislá-
nyom, lé gy büszke rá, hogy cigány vagy!" (,., )

Sokszor szemé lyesen is é rintett a cigányok eIleni



el í té let é s a diszkrimináció, Gyerekké nt mé g sokat
sí rtam é s panaszkodtam a tanáraimnak. Egyszer en
igazságtalannak é s megaIázónak találtam mindezt, s
nem é rtettem, mié rt kell ennek í gy ]ennie. Amit tehe-
tek e]lene, az a saját kis közössé gemre, a kózvetlen
környezetemre korlátozódik, Különös, hogy mé g min-
dig milyen er sek az el í té letek é s hogy az ember lé p,
ten-nyomon szembetalálkozik velük, (,., )

A cigányok helyzeté t illet en nem törté nt kedvez 
változás l989 óta, s t sokak számára közülünk csak
rosszabbodott a helyzet. A korábbi id kr l is jobbára
csak negatí v dolgokat tudné k mesé lni, A szociális se-
gé lyb l pé ldául olyan rossz min sé g  házak é pültek,
hogy azoké rt ma már semmit se lehet kapni, Az, hogy
ré gen nem volt cigánykutatással foglalkozó tudomá-
nyos inté Zet é s kisebbsé gi közössé gek sem voltak,
nem Vá]toztat azon, hogy cigánynak lenni itt é s most
nem é ppen könny  dolog,

Az az inté zet, amelyt l annak idelé n ösztöndí jat is
kaptam, adott lehet sé get arra a munkára, amit most
csinálok. Ez meglehet sen nagy önállóságot biztosí t
számomra, ami termé szetesen komoly el ny. Az el,
mú ]t öt é Vben sok gyakorlati tapasztalatra tettem
szelt, s eZ nagy szellemi t ké t ielent a jöv re né zve,
Ennek azonban tulajdonké ppen semmi köze a politi,
kai fordulathoz, Nem tudné k pé ldát mondani rá, hogy
milyen lé nyegi VáItoZás törté nt azóta,

Már jóval korábban, az általános iskolában is ta,
pasztaltam, hogy bennünket, cigányokat nem Szeret-
nek, de l989-t l fizikailag is szembe taiá]koztam ezzel
a helyzettel, S t azt is meg kellett é rtenem, hogy gyak-
Ian az é letem is veszé lyben forog. Megtörté nt, hogy
skinheadek üldöz be vettek, é s szinte szó szerint va-
dásztak rám, A té vé ben egyre több adást látok a ci-
gánygy löletr l, é s sokat lehet az ú jságokban is ci-
gányellenessé gr l olvasni. Sokan ú gy vé lik - é s é n is
osztom ezt a vé lemé nyt - hogy az utóbbi é vekben je,
lent sen megn tt a cigányellenessé g, de ez azzal is
összefügghet, hogy ré gebben err ] a té máról nem ie,
hetett í rni, mert tabunak számí tott, Ma már viszont
elké pzelhetetlen nem í rni err l_ Ebb i a szempontból
mindenké ppen van egyfalta változás. A té ma nem ta-
bu többé , a cigánygy löletet nem lehet többé  acyon-
hallgatni. A kerületben, ahol dolgozom, nagyon sok a
feszültsé g. Oly annyira, hogy már azon gondolkoztam,
abbahagyom ezt a munkát, (.,,)

Az a mód, ahogy é n é s az é desanyám a világról
gondolkozunk, nagyon különböz , s t, szinte homlok,
egyenest elté r, Meg tudom é rteni, hogy az anyám,
mié rt gondoIkozik ú gy, ahogy gondolkozik, s t sok do,
logban igazat is adok neki,   nagyon er s szemé ]yi-
sé g, é s roppant okos asszonv. Els sorban neki kö-
szönhetjük, hogy a hú gom szakközé piskolát vé gzett,
é n pedig leé rettsé giztem, Mindig is csodáltam az ere-
ié t, hogy mindent kibí rt, s milyen vasakarattal cipelte
a vállán a gondokat, Családunkban   volt a meghatá-

rozó szemé iyisé g, Az öcsé mnek, a hú gomnak é s ter-
mé szetesen nekem is nagyon fontos vo]t a család, va-
gyis az é desanyánk, Amikor nehé zsé geim voltak a fé r-
iem miatt - egy fé l é vre külföldre mentünk- ott, a tá,
volban tanultam meg, hogy az ember bizonyos é rzé ,
sek e] l nem tud elmenekülni, hiába is plóbál|a. Na,
gyon meglepett, hogy a családom é s az anyám ké pes
volt megváltoztatni a vé lemé nyé t, Nagyon hálás va-
gyok nekik ezé rt, melt pontosan tudom, hogy milyen
nehé z volt számukra ez. É rzem a felé m áramló szere-
tetüket, ami abban is megnyilvánuJt, hogy e]fogadták
ezt a házasságot, ami nem minden cigány családban
lett volna í gy, Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az
é desanyám nagyon megváltozott- A szüleim már nem
ú gy gondolkodnak, mint hú sz é wel ezel tt, hanem
egé szen máské pp, Számomra teljesen termé szetes,
hogy é n máshogy látom a dolgokat, mint az é des-
anyám, ezé rt nem tudtam é n a cigányságomat rlgy
megé lni, mint  , Lehet, hogy az é n gyerekeim majd
szinté n te]iesen máshogy fognak gondolkodni, mint
é n, de é n arra töIekszem a saját é letemben, hogy a ré -
gi é s é rté kes hagyományokat meg rizzem é s tovább-
adjam nekik. Nagyon fontos, hogy az ember tudatá-
ban legyen annak, mit |elent számára a saiát é lete,
hogy kicsoda valójában, é s ezt ké pviseini iS tudja, Ez
a küls  kórülmé nyekkel is összefügg, azzal, hogy mi-
ké nt vá]tozik a világ körülöttünk. Nekem huszonné gy
é vesen nem jelent gondot, hogy cigány vagyok. Nem
akarok valaki más lenni, mint aki vagyok, Már nincs
semmi bajom a cigányságommal, s t azt hiszem, a le-
het  legiobb dolog, ami törté nhetett velem, hogy ci-
gánynak szü]ettem. fudom, hova tartozom, Az oláh ci-
gányoknál pé ldául egyfa|ta törué ny, hogy egy n  nem
Vágathatia le a haiát, EZ aZ eredeti hajam, ami mé g
sohasem lett levágva,

Mónika

A beszé lgeté s alatt aZ iutott eszembe, hogy ez az in-
terjú  csak azok számára lesz é rdekes, akiket é rdekel-
nek az emberek, É ,s az az é rzé sem, hogy az utóbbi id -
ben Magyarországon is egyre inkább kezd elsorvadni a
ké pessé g, hogy nyissunk a másik ember felé , hogy
odafigyeljünk a másikra, hogy foglalkozzunk más em,
berekkel. Mindenki csak magával tör dik, csak magára
figyel, Ez é vr l é vre egyre rosszabb lesz, nemcsak itt
nálunk, hanem az egé sz világon, é s ez többek között a
világ elgé piesedé sé vel függ össze, Nincs elé g id nk,
mert nem szakí tunk elé g id t, az embereket nem é r-
dekii a másik ember, Nem hiszem, hogy ez csak Ma-
gyarországra jellemz , szerintem valami hasonló zaj-
1ik le a világ minden ré szé n. örülök azoknak, akik ezt a
könyvet olvasni fogiák, mert ez mé giscsak egy kis re,
mé nysugár arra, hogy vannak mé g, akiket é rdekel egy
másik ember sorsa,

Rácz Erzsé bet fordí tása

3389


