
H E LY Z E T  É S  E S É LY
Gyerekszegénység Magyarországon

Négyszázötvenhat oldalas vaskos kötetben* összegezte a „Legyen jobb
a gyermeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottsága a gyerekek esé-
lyeit Magyarországon. Az országgyûlés 2007. május 31-én elfogadott
határozatban kérte fel a kormányt az Értékelõ Bizottság felállítására,
amely – ügyrendje szerint – évente egyszer átfogó jelentést készít a
Nemzeti Stratégia végrehajtásának tapasztalatairól. 

A vaskos kötet (interneten is bárki számára hozzáférhetõ) olyan állapot-
felvétel, amelyben nagyon sok ábra, táblázat van; ezek és a függõleges-
vízszintes számsorok között eligazodni lényegében csak a szakemberek
tudnak, akik – reményeink szerint – e tudományos apparátus segítségével
tárhatnak a döntéshozók elé bizonyítottan valós és átfogó képet. AZT a
képet, amely változtatásra vár, hiszen a Jelentés egyik alcímével szólva:
Helyünk Európában bizony eléggé aggasztó:

„Az EU-27 országai rangsorában visszafelé haladva, Romániát, Bulgá-
riát és Lengyelországot követve Magyarország a 4. legrosszabb helyen volt
(Szlovákiával egy szinten). Ez azt jelenti, hogy akik az európai mezõny-
ben szegénynek számítanak, azok sokkal szegényebbek keleten, mint
nyugaton, és Magyarországon a legszegényebbek között vannak.”

A „Gyerekesélyek Magyarországon” igen fontos könyv, ezért azt is fon-
tos elmondani róla: oly mértékben szól mindenkihez, hogy „szintesítve”
érdemes megközelíteni. A szintesítés ez esetben azt jelenti, hogy az olva-
só „szintet választ” magának, érdeklõdése, felkészültsége, tájékozódási
igényének mértéke és céljai szerint. Végletekben szólva: a szociológus
vagy a törvényhozásban-közigazgatásban stb. dolgozó döntés-elõkészítõ
szakember az ábrák, számsorok és táblázatok mindent tömörítõ „nyelvé-
nek” szintjén olvassa és használja a könyvet; míg mondjuk egy tájékozód-
ni kívánó, kérdéseket feltevõ, válaszokat keresõ családanya a kötet tanul-
mányainak szöveges bevezetõit és konklúzióit célozhatja meg. A könyv
tudatosan, átgondoltan és következetesen kínálja magát e sokszintû meg-
közelítésre – az ilyenszerû kiadványok („szintesíthetõ”) használati gya-
korlatához tökéletesen illeszkedve. A Gyerekesélyek Magyarországon cí-
mû kötetnek ezt a sokszintû megközelíthetõségét azért kell(ene) ismétel-
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* Gyerekesélyek Magyarországon, a „Legyen jobb a gyermeknek!” nemzeti stratégia Értékelõ
Bizottságának 2009. évi jelentése, Budapest, 2010 (Válogatta és szerkesztette Ferge Zsuzsa és
Darvas Ágnes). http//gyerekesely.hu



ten kihangsúlyozni, hogy e rendkí-
vül fontos problémákat jelzõ kiad-
vány – mondjuk az ábrák sokasá-
gával – ne riassza el a tájékozódni
kívánó átlagolvasót.

SZEGÉNYSÉG-TÉRKÉP

A Gyerekesélyek Magyarorszá-
gon a gazdasági válság körülmé-
nyei közepette három jelenségre
hívja fel a figyelmet.

1. „A gyerekszegénység aránya
jóval nagyobb, mint az összné-
pességé.

Az egyenlõtlenség, a szegénység,
ezen belül a gyermekszegénység
magyar arányai az európai átlag
körül, többnyire kissé lejjebb vagy
kissé feljebb vannak. Így például
2005-ben az össznépesség sze-
génysége az európai átlag alatt, a
gyermekeké az átlag fölött volt,
2006-ban pedig mindkét mutató
az átlag alatt volt. A javulás ellené-
re 2006-ban is azon 6–8 ország kö-
zött voltunk, amelyekben a legna-
gyobb a távolság a népesség és a gye-
rekek szegénysége között, a gyerekek
rovására.” 

A gyerekszegénység okainak fel-
tárásából következik a kötet szer-
zõinek második megállapítása: 

2. „Magas a foglalkoztatott nél-
küli családokban élõ, munkahiány
miatt szegény gyerekek aránya.

A magyar aktivitási arány köztu-
dottan az egyik legalacsonyabb
Európában. Ennek következtében
ugyancsak rossz a helyezésünk a
tekintetben, hogy milyen magas a
foglalkoztatott nélküli háztartá-
sokban élõ gyerekek aránya.”
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A fõállásúA fõállású
anyaság anyaság 

nem megoldásnem megoldás

Részletek szülõi levelekbõl

„Tudvalevõ, hogy kevés a bölcsõdei fé-
rõhely. Kétéves gyermekemet szerettük
volna beíratni, mert bár nem terveztem
ilyen korán a munkába való visszaté-
rést, az utóbbi idõben annyit romlott a
gazdasági helyzet, hogy elszántuk ma-
gunkat erre a lépésre. Kiderült, hogy a
közeli bölcsõdébe már megszületésük
után ajánlatos beíratni a babákat, felvé-
telükre csak így van esély. Bennünket el-
utasítottak, illetve egy távolabbi intéz-
ménybe irányítottak. Mondtuk, hogy öt
gyermekünk van, de ez nem változtatott
a helyzeten.” [2008. 05. 19.]
És ugyanettõl a levélírótól valamelyest
korábbi sorok:
„Most szembesülök azzal, hogy több-
gyerekes anyaként a fõállású anyaság +
félállás hosszú távon nem megoldás! Mi
lesz, ha már nem folyósítják a gyermek-
nevelési támogatást? Ma sem vagyok fi-
atal, hiú remény, hogy majd öt év múl-
va a félállást fõállásra cserélhetem. Úgy
látszik, erre mások is rájöttek, mert
nincs a környezetemben fõállású anya,
holott háromgyerekes van köztük bõ-
ven (egy nagyon kellemes kertvárosban
lakunk, itt magas a többgyermekesek
aránya). Három gyerekkel is bizony eljár
teljes állásban dolgozni az anyák több-
sége. Akinek volt állása korábban, nem
bolond feladni, illetve félállásra cserélni
csak azért, mert három gyereke van! Ez
csak azoknak nyújt némi segítséget, akik
munka nélkül vannak, azoknak is csak
öt évig. Ezt fõállású anyaságnak nevezni
a valóság megszépítése, ha nem megha-
misítása! (A GYET összegérõl nem is be-
szélve, ami szintén nem felel meg a fõ-



„A keresõk hiánya számos prob-
léma forrása, hiszen kihat a szülõk
közötti, a szülõk és gyerekek kö-
zötti viszonyra, a szülõk és gyere-
kek egészségére, de mindenekelõtt
a szegénység egyik fõ forrása.”

A konkrét helyzetfelmérés ered-
ményeként rögzítik a kötet szerzõi
harmadik megállapításukat: 

3. „A harmadik kérdés, amelyre
fel kívánjuk hívni a figyelmet, a
gyerekszegénység területi meg-
oszlása. Nyugat-Európa jelentõs
része urbanizáltabb, mint az észa-
ki, a keleti és részben a déli orszá-
gok. Magyarországon kétszer any-
nyi gyerek él falun (az EU-
definíció szerint ‘ritkán lakott’ te-
lepülésen), mint Európa 25 tagál-
lamában (EU: 25%, Magyarország
51%), és míg Európában a szegény
gyerekek 29 százaléka, addig Ma-
gyarországon a szegény gyerekek
kétharmada falun él.”

A helyzetbõl következõen a gyer-
mekszegénység elleni tenniakarás,
a megoldások keresése nem füg-
getleníthetõ a társadalom területi
tagoltságának állapotától, és ilyen
megközelítésben már nem politi-
kai lózung a „vidék felemelése”,
hanem a gyerekszegénység felszá-
molhatóságának társadalmi útja. A
tagoltság pedig a helyzet nemzeti-
ségi aspektusait is felveti, hiszen a
legszegényebb gyerekek a vidéki
cigánycsaládokban élnek: 

„Magyarországra tehát jellemzõ
a szegény gyerekek nagy többségé-
nek falura kiszorulása, illetve az,
hogy a gyerekszegénység aránya
jóval magasabb falun, mint váro-
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állás anyagi kritériumainak). (…) …mi
sokáig úgy voltunk ezzel, hogy: termé-
szetes, hogy nekünk nem telik erre, meg
arra, hiszen sokan vagyunk, és a nagy-
család örömei bennünket úgyis kárpó-
tolnak. Igen ám, de mióta három nagy
gyermekünk kamaszodik, nagyon keser-
ves ezt velük is megértetni: mi nem me-
gyünk hétvégén sehova, igaz, de itt van
nektek a két kistesó, vigasztalódjatok
velük! (…)

…az évek során az illúzióktól megszaba-
dultam, jól látom a nagycsaládos lét hát-
rányait, nehézségeit is, és mind a ma-
gam családjában, mind úgy általában,
nagyon szívesen tennék valamit azért,
hogy ezek csökkenjenek. Ne haragudj,
hogy idõdet raboltam, üdvözlettel: …”

„A férjem ma ott tart, hogy minõségi
munkákat kell visszautasítson, mert
nem olyanok itthon a lakáskörülménye-
ink, hogy fel tudna készülni egy ilyen
munkára. A silányabbat elvállalja, mert
azt így is meg tudja csinálni, de az ter-
mészetesen nem ad elégtételt, és így õ
gyakran frusztrált, kedvetlen. Én hat éve
vagyok folyamatosan itthon, (azelõtt is
csak részmunkaidõben dolgoztam), és
mondanom sem kell, ezalatt annyit fe-
lejtettem, hogy néha úgy érzem, egyál-
talán nem is volna szabad tanítanom.
De persze nekem is meg kell alkudnom,
mert kell a pénz a családnak, ámbár
nem élünk nagy lábon, autónk, nyara-
lónk nincs, továbbá egy tévénk és egy
számítógépünk van (…).”

Részlet a Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
te (NOE) által, a Miniszterelnöki Hivatal meg-
bízásából 2009 októberében készült tanul-
mányból. Írta: Morvayné Bajai Zsuzsanna,
Cser Károlyné, Dombai Lászlóné dr., Kormos
Kata, Kormosné Debreceni Zsuzsa, Pollák
András a NOE központi titkársága munkatár-
sainak közremûködésével.  In:  Gyermekesé-
lyek Magyarországon, pp. 377–378.



son. A tendencia erõsödése várha-
tó. A cigányok és szegények egyre
nagyobb részét szorítja ki a város
falura vagy vadtelepekre, és e sze-
gény és cigány családokban a gye-
rekszám nõ. Ugyanakkor a falvak-
ban – és fõleg a szegény falvakban
– minden oktatási, egészségügyi és
személyes szolgáltatás rosszabb
minõségû és nehezebben elérhetõ,
mint a városokban. A politikai cse-
lekvésre vonatkozó következteté-
sek – hogy nagyobb erõfeszítések-
re van szükség a települési lejtõ
romlásának megakadályozására,
majd a tendencia megfordítására –
könnyen beláthatók.”

EMBERI LÉPTÉK, AVAGY
A LEGSÜRGÕSEBB JAVASLATOK

A Gyerekesélyek Magyarorszá-
gon helyzetet lefedõ, az országról
látleletet nyújtó adatrengetegében
maguk a szerzõk sem engedik el-
veszni az olvasót. 

A következtetések szintje: köz-
érthetõ, egyértelmû mondatokban
fogalmazza meg, na nem a kiutat,
hiszen azt folyamatosan keressük,
hanem a legsürgõsebb teendõket.
Érdemes szó szerint idéznünk: 

„Az eddigiekben ismertetett, va-
lamint e kötet néhány új folyama-
tot monitorozó tanulmányából*
számos következtetés vonható le a
hosszabb és rövidebb távon szük-
séges lépésekrõl. Itt csak néhány
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Irénke történeteIrénke története
Irénke állami gondozásban, de nevelõ-
szülõknél nõtt föl, és mint ez az ilyen
helyzetû lányoknál szinte jellemzõ, igen
hamar férjhez ment az elsõ lehetséges
emberhez. Csak akkor értette meg, hogy
rosszul döntött, amikor már öt gyerme-
kével utcára került. A 80-as évek végén
jártunk, ekkor még nem volt más lehetõ-
sége, mint állami gondozásba adni a
gyerekeket, és munkásszállással rendel-
kezõ vállalatnál elhelyezkedni. (Ma már
nem találna munkásszállást nyújtó mun-
kahelyet, de anyaotthoni férõhely is csak
a rászorulók töredéke számára áll ren-
delkezésre.) Az öt gyerek az ország öt
különbözõ pontjára került (szerencsére
ez ma már nem így lenne). A legidõseb-
bik fiút már szakmunkástanulók diákott-
honába, a nagylányt nevelõszülõkhöz
helyezték (ahol nem kezeltették súlyos
gerincferdülését, fûzõbe kényszerült, vi-
szont az „apuka” megerõszakolta). A két
középsõ fiú egymástól távoli gyermekott-
honban lakott, a magasabbik dadogós
lett, az alacsonyabbiknak viszont túl
gyorsan nõtt a lába, az intézetben nem
kapott elég hamar megfelelõ méretû má-
sik cipõt, így a lába kisebesedett, defor-
málódott. A legkisebbik, egy kislány álla-
mi gondozásba háromévesen, vesebe-
teg, ágybavizelõs lett. Irénke mindegyi-
küket látogatta, és például amint észre-
vette, mi a baj, a lábával küszködõ fiának
maga vette meg a cipõt.
Közben az IKV-nál háztakarítóként he-
lyezkedett el, így felújítási pályázattal
elnyerte egy 26 m2-es szoba-konyhás
lakás bérleti jogát, és azonnal kiharcol-
ta elõször a nagylányát az állami gon-
dozásból, majd a három kicsit is. Ha vi-
szont a legnagyobbik fiát is hazaviszi, a
szobából ki kellett volna tenni a kály-
hát, hogy elférjen az õ ágya is. Pedig
Irénke a két kisebbik fiúnak és a nagy-
lányának meg magának igen helytaka-
rékosan egy-egy szétnyitható rekamiét

* Lásd „Az »Út a munkához« program hatásvizs-
gálatának eredményei” és „A 2009. január 1-jétõl
bevezetett óvodáztatási támogatás hatásvizsgála-
ta” címû tanulmányokban megfogalmazott elsõ
tanulságokat.



olyan javaslatot említünk meg,
amelyek szinte azonnali kormány-
zati cselekvést igényelnének azért,
hogy a már létezõ rossz folyama-
tok – társadalmi és területi lesza-
kadás, szegregálás, gettósodás,
gyerekek végzetes kirekesztése
esélyt javító intézményekbõl, tár-
sadalmi feszültségek rohamos éle-
zõdése – ne romoljanak tovább.
Ezek közül is azokat az intézke-
déseket emeljük ki, amelyekre a
szûkös magyar mozgástér mellett
is látunk lehetõséget, mert – az el-
sõ, közfoglalkoztatásra vonatkozó
javaslat kivételével – induláskor
nem igényelnek többet néhány
milliárd forintnál. A folyamatok
megfordításához ennél sokkal
több forrás, a kormányzat és a pol-
gárok erõsebb közös akarata kell.
A következtetések szorosan kap-
csolódnak a kötet tanulmányai-
hoz, a kutatók és civil szervezetek
által gyûjtött és közölt terepta-
pasztalatokhoz.

1. A szülõk munkanélküliségének
és tartós munkanélküliségének csök-
kentése. A közcélú foglalkoztatás
mellett/helyett nagy léptékû köz-
munkaprogramokra lenne szükség
a rossz helyzetû térségekben. Meg-
fontolandó, hogy a közcélú mun-
kák elosztásánál valamilyen elõnyt
kapjanak a többgyerekes családok,
és hogy az õ esetükben legyen le-
hetõség (legalább felváltva) két
rátos foglalkoztatására. E mellett a
jelenleginél sokkal több erõfeszí-
tést kellene tenni a szociális gazda-
ság szerepének növelésére.
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szerzett be, egészségügyi problémája
miatt a legkisebbik gyereknek azonban
külön ágyat kellett biztosítani.
Ekkor – augusztusban – írt a NOE-ba,
segítséget kért, hogy segélyt kaphasson
az önkormányzattól és megkaphassa a
családi pótlékot. Ugyanis szeptember-
ben iskolába kellett indítania a négy
gyereket, akiket mindenféle ruha és is-
kolai felszerelés nélkül engedtek el, és
még a családi pótlék átjelentését sem
intézték el, ugyanakkor a helyi (még
nem önkormányzat) tanács elutasította
a rendszeres és rendkívüli nevelési se-
gély iránti kérelmét, arra hivatkozva,
hogy nem tesz meg mindent a gyerekei
eltartása érdekében, minthogy nem
kért bírói úton tartásdíjat az apától.
Irénke a NOE-ba küldött levelében le-
írta, hogy a volt férje egy szál pendely-
ben dobta ki õket az utcára, nincs meg
a válási ítéletének a sorszáma, így nem
tudott gyermektartásdíj iránti pert sem
indítani a gyerekek apja ellen.
Ekkor a NOE egyik ügyvéd tagja elment
az anyakönyvi hivatalba, megtudta a
bontóperi végzés sorszámát, meg lehe-
tett indítani a gyermektartásdíj iránti
pert, aminek iktatószámával már – egy
másik NOE-tag összeköttetéseinek se-
gítségével – a következõ évre is megál-
lapították a rendszeres nevelési segélyt.
Sikerült elérni, hogy a családi pótlékot
is gyorsan Irénke kezéhez kézbesítsék.
A NOE egy harmadik tagja tájékoztatta
Irénkét, hogy csak alsónemût, zoknit
vegyen a gyerekeknek, mert minden
mást jótékonysági szervezettõl fognak
kapni (megfelelõ méretû gyermekruhá-
kat, cipõket, iskolatáskákat, ágynemût,
törülközõt, edényt stb.-t). Egy NOE-s
karácsonyi adományból Irénke még a
lakás-felújítási költségek miatt zálogba
csapott varrógépét is visszakapta. NOE-
tag volt az is, aki biztatta, hogy adjon
be minõségi lakáscsere iránti kérelmet,
majd a pár év múlva így kapott lakóte-



2. A többgyermekes és egyszülõs
családok szegényedésének fékezése. A
legegyszerûbb és jól célzó módszer
ebben az esetben a családi pótlék
emelése legalább ezen csoportok
körében. E mellett több forrás és fi-
gyelem kell a gyerekek legalapve-
tõbb szükségleteinek kielégítésére.
Növekvõ elemi probléma a gyere-
kek rossz táplálkozása. Az éhes és
alultáplált gyerekek egy része
azonban nincs „szem elõtt”, mert
tanyákon, külterületen, vadtelepe-
ken élnek. Fontos lenne a megol-
dás keresése minden szinten.

3. A teljesen ellátatlanok aránya
magas, a segélyek, illetve a bérek
egy részének színvonala méltatla-
nul alacsony, ami szükségessé teszi
a szociális minimum bevezetését,
még ha kezdetben alacsony szinten
is. Ez nemcsak a munka nélküli,
hanem a dolgozó szegény családok
esetében is létfontosságú. Mint-
hogy egy ilyen intézkedés politikai,
technikai és jogi elõkészületei több
évet vesznek igénybe, a munkálato-
kat meg kellene kezdeni.

4. Érvényt kell szerezni annak a
régen megfogalmazott követelés-
nek, hogy gyermekes családokat
ne lehessen kilakoltatni, illetve
gyerekes családok ne veszíthessék
el lakásban lakhatási lehetõségü-
ket. Ehhez a Krízisalapon belül
vagy felül további eszközökre és
forrásokra van szükség. Hasonló-
an fontos – és hasonló eszközöket
igényel – a közmûkikapcsolás
megakadályozása a gyerekes csalá-
dok körében.”
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lepi két és fél szobás lakását hamarosan
elcserélte egy vidéki házra. (…)
És újabb levél jött Irénkétõl: az udvara
jó nagy, úgyhogy pár NOE-tag család-
nak nyárra ingyenesen sátorhelyet, a
házában konyha- és fürdõszoba-hasz-
nálatot biztosít.
Igen nagy jelentõségûnek minõsíthetjük
tehát a NOE szocializációs szerepét.
Nemcsak arról van szó, hogy a csak a
NOE-tól megkapható, korrekt komplex
tájékoztatás sokszor megmentheti az
adott problémába ütközõ, helyben in-
formációhiánnyal küszködõ családot, és
a napi problémákba szinte belefulladó
családok fellélegezhetnek, hanem az is
fontos, hogy a jellemzõen sokéves gyer-
mekgondozási idõszak alatt a NOE ré-
vén elsajátított, karbantartott szervezõ-
készség, tájékozódni és összefogni tu-
dás, öntudat egyúttal jobb munkaerõ-
piaci pozíciót is teremt. (…)
Ha pozitív példájuk többeket késztet
többgyermekes, többgenerációs élet-
módra, egyúttal növeli e családok, e
családmodell elfogadottságát, így a kör-
nyezet segítõkészségét és kreativitását
is, aminek szintén nagy szerepe lehet a
lesüllyedés megakadályozásában, az
egész település megmaradásában, fej-
lõdésében.
Kiváló példákat mutatnak a NOE Család-
barát Önkormányzat díjával kitüntetett
települések, amelyek között van, amely
az odavonzott nagycsaládokkal nemcsak
meg tudta õrizni gyermekintézményeit,
de már azok bõvítésére is pályázik, a te-
lepülés pedig – mert ez a lakosság lélek-
számától függ – pénzügyileg probléma-
mentesen önfenntartóvá, fejlõdõvé vált.

Részlet a NOE által, a Miniszterelnöki Hivatal
megbízásából 2009 októberében készült ta-
nulmányból. Írta: Morvayné Bajai Zsuzsanna,
Cser Károlyné, Dombai Lászlóné dr., Kormos
Kata, Kormosné Debreceni Zsuzsa, Pollák
András a NOE központi titkársága munkatár-
sainak közremûködésével.  In: Gyermekesé-
lyek Magyarországon, pp. 402–403.



ADATOK MÖGÖTT: AZ ÉLET

A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottsá-
gának 2009. évi jelentése mélyinterjúkra is hivatkozik, idéz belõlük, az in-
terjú-részleteket feldolgozva-csoportosítva adja közre, és a kötetnek ez az
élet közvetlenségét kínáló szintje teszi igazán átélhetõvé az olvasó számá-
ra az adatok mögötti valóságot, amelynek mi magunk is részei vagyunk. 

Hiszen a könyv olvastán a legkínzóbb kérdés: én magam mit tehetnék? 
És ahol a konkrét, valóságos életet látjuk, ott mindig belekapaszkodhat

valamibe a segítõ és jobbítást keresõ értelem, tapasztalat, a javító ösztön.
Az egyik mélyinterjúban panaszolja fel az iskolai
eredményeire visszatekintõ (cigány szárma-
zású) interjúalany: Neki senki nem mond-
ta, hogy a vonalra kell írni… Ilyenszerû
dolgok kiváltotta megdöbbenéseinkkel
kezdõdik, kezdõdhet a saját felelõssé-
günk, hiszen bárki szólhat a vonalas
irka fölé hajoló gyereknek, hogy a
szavakat ezeken az oldalakon a vo-
nalra kell illeszteni. Ferge Zsuzsáék
könyve életmozzanatok sokaságában,
az adatok halmaza mellett mindany-
nyiunk számára átélhetõen, „javító ösz-
töneinket mozgósító erõvel” tárja elénk az
átélhetõ, érzékelhetõ valóságot, ezért ez a
könyv sokkal több, mint éves jelentés. „Szintesí-
tett” olvasatának egyik szintjén ez a könyv torkunkat elszorító, értelmün-
ket riasztó, esettanulmányokat összesítõ: átélhetõ valóságkép, amely soká-
ig él bennünk, hiszen tudjuk hogy szereplõi is velünk élnek. 

A könyv aktuális adatait egy-két év múlva, újabb jelentésekben újabb ada-
tok váltják fel, ám az itt megragadott életnek – életünknek! – a képeit mi-
nél szélesebb körben kellene ismerni. Minél több életet, minél több képet.
Azaz: minél több értelmezett, tehát gondolatsorokba állított, önmagán túl
mutató, akár tiltást, akár biztatást sugalló, akár elrettentõ példát, akár köve-
tendõ mintát állító életjelenségek sokaságában kellene megtapasztalnunk
azt az életet, amely nem része a mi életünk is, épp csak saját életünkbõl rit-
kán tekintünk ki arra a „nagy egésznek” mondott társadalmi televényre,
amely viszont keretbe fog és meghatároz minket is. És e kereten igazítani
csakis úgy lehetséges, ha érvényes ismereteink vannak róla. Ferge Zsuzsáék
könyve olyan tükör, amelybe nézve mindannyian megtudunk valamit: ma-
gunkról, egymásról – és józanabbul nézünk a jövõbe.

(Összeállította: sz. i.) 
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FA L A K  K Ö Z Ö T T
Ma Magyarországon egy cigány ember a cigánysága miatt eleve hátrá-

nyos helyzetûnek számít, eleve hátrányból indul másokhoz képest. Az el-
készített kilenc személyes mélyinterjú egyediségében mutatja meg a ci-
gánysággal szembeni társadalmi és állami diszkriminációt.

Interjúalanyainkat olyan ügyfeleink közül választottuk ki, és kértük
meg, hogy beszélgessenek velünk az életükrõl, akik esetében a korábbi
együttmûködés során már felmerült a hátrányos megkülönböztetés prob-
lémája. Ügyfeleink közül két férfival és hét nõvel készítettünk interjút.
Életkorukat tekintve középkorúak: ketten az ötvenes években, hárman a
hatvanas években és négyen a hetvenes években születtek. Átlagéletkoruk
44 év. Iskolai végzettségük tekintetében négy fõ 8 osztályt végzett, míg öt
fõ szakközépiskolában, vagy a késõbbiek folyamán támogatott képzésben
szerzett valamilyen szakmát.

Négy interjúalanyunk egyedülálló anyaként neveli gyermekeit, van, aki
kettõt, van, aki hét kiskorút is nevel. Egy interjúalanyunk gyermekei már
nagykorúak, de együtt él velük és unokáival, mivel másképp lakhatásukat
nem tudják megoldani. Egy válaszadó anyaotthonban egyedül neveli
gyermekeit, egy pedig egyedülálló hajléktalan. Családi állapotukat tekint-
ve öten elváltak, vagy korábban élettársi kapcsolatot szakítottak meg.
Hárman házasságban élnek, egy fõ nõtlen. Hárman éltek hosszabb-rövi-
debb ideig gyermekvédelmi gondoskodásban.

Öt válaszadó életében volt jelentõs körülmény, hogy cigánysorról, vidé-
ki faluból vagy kisvárosból felköltözött Budapestre a könnyebb boldogu-
lás érdekében. Õk beszámoltak arról, hogy abban a környezetben, ahol
felnõttek, annyira nem volt lehetõség, illetve annyira erõs volt a cigányok-
kal szembeni ellenszenv és megkülönböztetés, hogy nem bírták tovább,
nem tudtak boldogulni. Ebbe azonban nem akartak beletörõdni. A kitö-
rés lehetõségében bízva Budapestre jöttek családjukkal; abba a nagyváros-
ba, amely lehetõségeket (valójában azok illúzióját) ígérhette számukra.
Késõbb azonban rádöbbentek, hogy a fõváros is változik, az interjúkban
kimondják: mára már Budapest sem olyan, mint tíz évvel ezelõtt, a cigá-
nyokkal kapcsolatos elõítélet itt is fokozódott, most már itt sem éreznek
esélyt arra, hogy boldogulhassanak. Többen készülnek arra, hogy kül-
földön próbáljanak szerencsét. 
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A 2009-ben készült tanulmány a Magyarországi Roma Parlament munkatársainak gyûjtésén alapul; az
összeállítás dr. Nemes Iringó, dr. Pánczél Márta és Weber Andrea munkája. In: Gyermekesélyek Magyar-
országon, pp. 346–355.



Egyik ügyfelünk nem csak képletesen menekült a nagyvárosba: élettársát,
csapot-papot otthagyva, három gyermekét felkarolva menekült Budapestre
a fizikai erõszak elõl úgy, hogy nem tudta, hova megy. A bántalmazás ténye
egy másik esetben is felbukkant, az interjúk során két asszony számolt be
arról, hogy férjeik fizikai erõszakot alkalmaztak rajtuk és gyermekeiken.

Az interjúk készítésének idõpontjában öt személynek nincs munkahe-
lye, négyen dolgoznak ugyan, de közülük csak kettõ van hivatalosan be-
jelentve. A négy munkavállalóból három fizikai munkát végez (takarítás,
konyhai kisegítés, mosogatás), egy pedig szociális ápolóként dolgozik.

Az interjúkból kiderül, hogy a mindennapi élet bizonytalanságát nem
csupán a munkahely és a stabil fizetés hiánya okozza, hanem számos
egyéb összetevõ is. Például a feketemunka bizonytalansága, ami nemcsak
azért veszélyes, mert a munkaadó az egyik pillanatról a másikra és követ-
kezmények nélkül felmondhat, hanem azért is, mert nem nyugdíjjogo-
sultság-szerzõ idõ. Egyik ügyfelünk beszámol arról, hogy két évvel
ezelõttig folyamatosan dolgozott az építõiparban, bejelentve azonban éle-
te során összességében három-négy évet volt. Már most tisztában van az-
zal, hogy a nyugdíjazás idõpontjára nem lesz figyelembe vehetõ munka-
viszonya, nem beszélve arról, hogy állapota a fizikai munka miatt jelen-
tõsen leromlik, azaz munkát sem tud majd végezni. 

„Hosszú távon három-négy munkahelyem volt, csak az volt a baj minde-
nütt, hogy… feketén! Tehát ha most nyugdíjba megyek… nekem nincs beje-
lentett munkahelyem, van összesen vagy három-négy évem… Vagy öt maxi-
mum! Mert mindenütt feketén dolgoztunk! Mi, a vasbetonszerelõk kb. 40–45
éves korunkra már túl vagyunk egy gerincsérven, a lábunk tönkremegy, a kar-
jaink is, ízületesek leszünk, a vasporra allergiásak leszünk.” 

AZ INFORMÁCIÓK HIÁNYA

Az információ alapvetõ tõke, nélküle nem lehet elõbbre jutni. Az inter-
júalanyok beszámolói arról szólnak, hogy megfelelõ információ hiányá-
ban nem tudtak tovább tanulni, vagy rossz minõségû oktatásban részesül-
tek. Az egyik interjúalany az állami gondozás kritikájaként megfogal-
mazza azt, hogy alapvetõ készségeket nem tudott elsajátítani, ami hátrál-
tatta késõbb az elõrejutásban. Megfelelõ iskola híján pedig nincs megfe-
lelõ munkahely sem.

„Elsõben megbuktam, és akkor egy csomó gyereket kiszortíroztak egy kisegí-
tõ iskolába. Azért buktam meg, mert a kutya nem mondta, hogy a vonalra ír-
jak. Ez évek múlva hátrány volt, és ezt a szüleim nem tudták. Ugyanis az nem
8 általánost jelentett, hanem hatot. Volt utána kínlódásom, hogy elvégezzem
a nyolcat, mert amikor én ráeszméltem, hogy az kellene, már túlkoros voltam.
Eladó, fodrász vagy felszolgáló szerettem volna lenni, próbáltam én magam-
tól. És akkor le is tettem errõl.”
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„Én nem tudtam bizonyos törvényeket, szabályokat. Sokkal jobban felvet-
tek volna középiskolába vagy munkahelyre, csak nem tudtam elég informáci-
ót, mert senki nem mondta el nekem. Ha informáltabb lettem volna, akkor
nem itt ülnénk.”

„Egy állami gondozott nagyon sok mindent nem tud elsajátítani, amit csak
családi körben felnõve lehet. Például azt, hogy mi a szeretet. Egy nevelõszü-
lõnél sem. Vannak olyan dolgok, amiket csak a családon belül tud megtapasz-
talni. Nemcsak a családi státusz, hanem az ebbõl jövõ tudás, például hogy mit
melyik hivatalban tud elintézni, mert látja, hogy apuci-anyuci hogyan intézi.
Az intézetben errõl nem is tudunk, mert elintézik helyettünk.”

„Év végén kiderült, hogy elveszett a továbbtanulási lapom. Anyám meg azt
mondta, hogy menjek dolgozni, és kész. Nem is tudták, hogy mi az a ballagás
vagy pályaválasztás. Ezért nem tudtam tovább tanulni.”

„Aztán ez jött tovább… minekünk nem volt lehetõségünk arra, hogy tanul-
junk, mert nem voltunk tájékozottak, hogy lehet menni.”

„VAGYOK, AKI NEM VAGYOK”!
Magyarországon a cigány kisebbség az egyetlen, melynek rasszjegyei

vannak. A többség ránézésre meg tudja állapítani, hogy valaki cigány-e,
vagy sem. Hiábavaló tehát a szabad identitásválasztás, mert a többség
megkérdezés nélkül ítélkezik valakinek a cigányságáról és társítja hozzá
a többségi társadalom által kialakított sztereotípiákat, rosszabb esetben
elõítéletet.

„A magyarok csak azt látják, ami külsõleg látszik, nem ismernek, hogy ki
vagyok, mi vagyok.”

„Rajtam senki soha nem látta, hogy mi van belül.”
Az interjúalanyok több mint felének tipikus cigány neve van (pl. Laka-

tos). A név azonnal megnehezíti az érvényesülést minden olyan helyzet-
ben, amelyben elhangzik, például egy állásinterjú telefonos egyeztetése-
kor. Az irodánkban nap mint nap tapasztaljuk, hogy a munkaadó telefo-
non keresztül meghallja az álláskeresõ nevét, és következtetve roma szár-
mazására nem ad személyes lehetõséget, általában azt mondja, betelt az
állás. Errõl teszteléssel szoktunk meggyõzõdni.

A név mellett legfontosabbak a külsõ rasszjegyek, ami miatt minden
esetben tagadhatatlan egy cigány ember származása. Az életútinterjúk so-
rán két ügyfelünk ítélte úgy, hogy rajtuk nem láthatóak rasszjegyek. Õk
azok, akik „szerencsésnek” mondják magukat, hiszen sok esetben nem
kell szembenézniük a hátrányos megkülönböztetéssel.

„Ez nagyon érdekes helyzet, mert nekem se régen, se most nincsen ebbõl hát-
rányom. Azt hozzá kell fûzni, hogy fehér bõrû vagyok, mert lehet, hogy ha
barna bõrû lennék, nem így lenne.”
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„Jól be tudtam illeszkedni, mert nekem világos volt a bõröm, és a hajam se
olyan fekete, eléggé el tudtam köztük vegyülni, viszont õt [cigány fiú] mindig
cikizték. (…)

A barátnõm meg mert velem jelenni bárhol, de ha sötétebb bõrû lettem vol-
na, akkor biztos nem.”

A mélyinterjúkból kigyûjtöttük azokat a cigánysággal kapcsolatos szte-
reotip és elõítélettel teli felkiáltásokat, vélekedéseket, melyeket interjúala-
nyaink említettek. Az alábbi felsorolás szemlélteti, milyen verbális reakci-
ókat hall nap mint nap egy cigány ember, akkor is, ha nem akar és nem
tud azzal azonosulni, és hallani sem szeretné.

„Mindegyiket fejbe kéne lõni.”
„Bemennek a boltba, és kilopdosnak mindent.”
„Rosszak, büdösek, lopnak, börtöntöltelékek, gyilkosok!”
„Köcsög cigányok, már megint itt vannak a munkahelyen!”
„Nem dolgoznak, otthon maradnak!”
„Szemét cigány!”
„A cigányok szipuznak.”
„Buták, bénák, rohadékok, nem informáltak.”
„Te büdös cigány!”
„Foltosak, koszosak, szegények.”
„Büdös cigányok, már megint veletek van a probléma!”
„Kosz és putri.”
„Csövesek.”
A cigányságot interjúalanyaink közül is többen a szegénységgel – lévén,

benne élnek – azonosítják.
„Vannak olyan emberek, akik nem szeretik a másikat, mert cigány, mert mi

nem úgy élünk, mert nekünk vizes, dohos a lakásunk, és hiába mosok, takarí-
tok, érzõdik rajtunk.

De azt hiszem, hogy majd késõbb fogja megérteni [a gyerek], még beszélni
is nehéz róla.”

„Nem azok – a cigányok – voltak a barátaim… nem azt mondom, hogy
nem játszottam velük gyerekkoromban, de én teljesen másabb vagyok, úgy
érzem… mert én nem éltem olyan életet, mint anyukám, akik kint laktak a
cigánytelepen, én már nem.”

A társadalom által kialakított sztereotípiák felsorakoztatása után talán
érthetõ, ha valaki nem akar közösséget vállalni olyan emberrel, akirõl
ilyen módon és ennyire negatívan vélekedik a többségi társadalom. Nem-
csak mindennapi munkánk során, de interjúinkban is érzékeltük, hogy
éppen ezért probléma interjúalanyainknak, illetve általában egy cigány
embernek felvállalnia cigányságát, és megélni annak szépségeit. A legtöb-
ben ezt nem képesek megtenni.
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„Az élet megtanított arra, hogy sokszor szégyellem a származásom, vagy a
helyzetben megtagadom, akár romák elõtt is, mert olyan visszajelzéseket ka-
pok. Sajnos erre nem lehetek büszke.”

Mivel a cigánysághoz a társadalom erõs negatív sztereotípiákat társít,
kialakul sajnos a cigány emberben is annak a hite, hogy a cigányság ténye
semmiféle pozitív értéket nem hordoz. Ilyen módon a rasszjegyeket mu-
tató ember identitása bizonytalanná válik: tagadni akarja cigányságát, hi-
szen nem akar azonosulni a negatív képekkel.

Letagadni származását azonban nem tudja, s ez meghasonlottsághoz
vezethet. A cigány identitás kialakítása nehézséget és küzdelmet jelent.

Mit is jelent cigánynak lenni? Milyen is egy cigány ember valójában? –
teszi fel a kérdést magának az ember, s olyan és ahhoz hasonló válaszo-
kat adhat rá, mint egyik interjúalanyunk: „Nem attól cigány a cigány, mert
barna a bõre, hanem mert úgy viselkedik…” Az idézett mondatot egy olyan
hölgy említette, akin látszik roma származása.

A mondat kellõen érzékelteti, hogy a nyilatkozó a saját csoportját meny-
nyire negatívan minõsíti. Fejében a cigány ember az, aki „úgy viselkedik”.
Emiatt nem képes elfogadni azt, hogy õ cigánynak született, hiszen õ
nem „cigány módjára” viselkedik. Számára különösen nehéz és nagy fel-
adat, hogy el tudja fogadni cigány származását, ami látszik rajta, és hogy
ezt az elfogadást közvetítse mikrokörnyezetében. Jelenleg még identitásá-
nak kialakításával küzd.

„Akkor is cigány maradok, sajnos! De én nem tehetek róla, ennek születtem!
Sajnos ennek születtem, majd én elfogadom. De én nem erõszakolom azt,
hogy márpedig engem fogadjanak el. Én ezt nem akarom, csak engedjenek,
hadd éljek úgy, ahogy a többi. Hogy nekem is hadd legyen, a gyerekeimnek is
hadd legyen, meg a másiknak is hadd legyen.”

Kiemeltük interjúinkból azokat a megnyilvánulásokat, amelyek utalnak
arra, hogy az ügyfeleink hogyan vállalnak, vagy nem vállalnak közösséget
a cigánysággal. Kilenc interjúalanyunk közül három nem akar, vagy nem
tud közösséget vállalni a cigánysággal. Az egyikük csak azért nem tagad-
ja meg cigányságát, mert láthatóak rajta a rasszjegyek.

„Múltkor kérdezte egy nõ az anyaotthonban, hogy miért mondom azt a fi-
amnak, hogy õ cigány? Hát azért, hogy tudja a gyerekem, hogy honnan jött!
Ne késõbb kapja meg majd, hanem már most tudja”

Alapvetõen minden nyilatkozó ügyfelünkre elmondható, hogy ki akar
törni abból a nyomorból, illetve elõítéletes közegbõl, amivel a cigányságot
azonosítja õ, illetve a társadalom.

Két interjúban említik, hogy kialakult bennük egy „se itt, se ott” állapot,
senkivel nem tudnak közösséget vállalni. Ha tehát korábban esetleg már
sikerült is elfogadnia az egyénnek magában azt, hogy cigánynak született,
és nem minden cigányra igazak a többség által alkotott negatív sztereotí-
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piák, akkor a cigány identitás kialakításának egy következõ lépcsõfokát
kell megmásznia, ami megköveteli, hogy újabb nehézségekkel küzdjön
meg: sem a cigányokkal, sem a nem cigányokkal nem tud közösséget vál-
lalni, mert nincs rá lehetõsége. Hiába próbálnak meg alkalmazkodni, in-
tegrálódni a cigányok vagy a nem cigányok közé, mert egyik közegben
sem fogadják el õket. Ezt jelzik a „két tûz között vagyok” és a „két pad kö-
zé esek” kifejezések.

„De hát senki nem tudja megválasztani azt, hogy hova születik. (…) Én
nem tehetek róla, ha azok [cigányok] olyanok! Azokhoz is húznom kell, mert
én is cigány vagyok.

Azok is a vérem, mert hát nem lehetek más, ezért én két tûz között vagyok!
Ez nekem nagyon rossz, meg a gyerekeknek is, mert a cigányokhoz sem, meg
a magyarokhoz sem tartozunk.”

„A származásom végett sem a roma társadalom nagy része, sem a nagy tár-
sadalom nem fogad el. A roma társadalom sem, mert nem olyan körülmények
között nevelkedtem.

A magyar a származásom végett nem fogad el. Két pad közé esek. Ez még
jobban nehezíti a helyzetem.”

„Ezt kapjuk, hogy tiszta magyar vagy! A másiktól meg azt, hogy »Menj már,
te hülye cigány!«”

A kilenc interjúalany közül összesen hárman említenek a cigánysággal
összefüggõ pozitív dolgot, például hogy különleges kultúrát vagy büszke-
séget jelent a cigányság.

Két interjúban azonban többes szám harmadik személyben nyilatkoz-
nak a cigányság pozitív tulajdonságairól. Az „õ kultúrájuk…”, „õk úgy
csinálják” – egyéb hasonló kifejezésmódok mind arról árulkodnak, hogy
az illetõ nem vállal közösséget a cigányokkal, vagyis hiába jelenik meg a
pozitív kép, ha nem tud vele azonosulni.

„Összetartás, az utolsóját is odaadja, ezek nagyon erõs tartó erõk.”
„Különleges kultúrájuk és nyelvük van. Sok köztük a mûvész.”
„Hamarabb ad, jobb szívû, családcentrikusabb, mint a magyar.”
„Bennem is megvan az, ami a cigány nõkben általában, ragaszkodó, hûsé-

ges; ha kell, porig alázza magát egy férfi elõtt.”
Senki nem említ olyan pozitívumot, amit kifejezetten a cigánysága mi-

att élt volna meg. Az interjúkból az derül ki, hogy ha valaki Magyarorszá-
gon cigánynak születik, az elõnnyel nem, hátránnyal és negatív képek
hozzákapcsolásával viszont annál inkább jár. Egyetlen válaszadónk
mondta azt a mondatot, mely utalhat arra, hogy képes közösséget vállal-
ni a cigányokkal: „Én nem tagadom, örülök neki [hogy cigány vagyok].”
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