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FERGE ZSUZSA:
MI TÖRTÉNIK A SZEGÉNYSÉGGEL?
CSALÓKA „POSZTMODERNITÁS” 1
Összefoglalás
A szegénység és társadalmi kirekesztődés egyre inkább aktuális társadalmi problémává válnak az EU-ban. Bizonyos mérési eredmények azonban azt sugallják, hogy a probléma
talán nem annyira súlyos, mint azt az EU véli, illetve, hogy a
szegénységet talán már nem kell fájdalmas, káros és hosszantartó élettapasztalatnak, a társadalmi kirekesztődést pedig felhalmozódó szociális hátrányok együttesének tekinteni.
A krónikus szegénységet mérő panelvizsgálatok eredményei
valóban nem egyértelműek. Egyes esetekben viszonylag magas tartós szegénységi rátát jeleznek, más méréseknél ezek az
arányok nagyon alacsonyak. Ugyanez a helyzet a halmozott
deprivációnál. A depriváció egyik vagy másik összetevője
gyakran megjelenik, több deprivációs tényező együttes előfordulása egyes méréseknél ritka. Az illékony vagy inkonzisztens jelenségek arra utalnak, hogy a „posztmodern” pluralizáció vagy „posztmodern inkoherencia”, és az individualizálódott életformák elérték Magyarországot is. Ezzel – a
posztmodernitás elmélete szerint – érvényességüket vesztik a
„nagy társadalmi narratívák”, az eddig ismert alapvető társadalmi meghatározottságok.
A tanulmány két megközelítésben vizsgálja a posztmodernitásról szóló hipotézisek magyarországi érvényességét. Egyfelől bemutat néhány olyan jelenséget, amelyek valóban borzolják a felszínt, illékonyságot és inkonzisztenciákat hoznak
létre, a nélkül, hogy ezek a társadalom egész szerkezetét és
mélyen zajló folyamatait áthatnák. Másrészt bemutat néhány
olyan folyamatot, amelyeket társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is súlyosan és egyértelműen meghatároznak, és amelyek menetrendszerűen újratermelik a társadalmilag rossz, esélytelen helyzeteket.
A mozgékony és gazdagodó világ sok új lehetőséget kínál.
Ilyenek például a rakéta-pályát leíró vállalkozások, a szerencsejátékok, könnyű hitelek szaporodása, az atipikus munkák,
a fekete foglalkoztatás, a használt javak terjedése. Minthogy
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e lehetőségek között sok a törékeny vagy jövőtlen, a szegénység újratermelődésének hosszú távú folyamatait kevéssé
befolyásolják.
A kérdés: változik-e a szegénység természete
2002 elején a Közép-Európai Egyetem a következő figyelemfelkeltő címmel rendezett szakszemináriumot: A szegénység dinamikája: mindenki omnibusza, vagy a kirekesztettek
szekere? 2 A szemináriumot ismertető szöveg két ellentétes
megközelítésmódot vázolt fel a szegénység dinamikájával
kapcsolatban: „A szegénység mögötti dinamikus folyamatokat a gazdaságilag meghatározott, öröklött osztályegyenlőtlenségek feltételei mellett hagyományosan a társadalmi újratermelés működésével hozták összefüggésbe. Ezek az elmé-
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A cikk első változata 2002-ben, a CEU szemináriumára készült. (Angol megjelenés: What is happening to poverty? Uncertainties of poverty measures challenges of "postmodernity". In : F. Farrell, M. Moser, A. Smeekes, editors.
(2005) The EU We Want Views from those fighting poverty and social exclusion on the future development of the EU. Brussels, EAPN.) A magyar változatot, amelyhez Tallér Ágnes fordítását felhasználtam, jelentősen átdolgoztam, de
a korábban közölt adatok egy részét változatlanul hagytam. Ezekben az esetekben újabb adatok szerint (ha vannak) sem változtak, a tendenciák.
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http://www.ceu.hu/cps/eve/eve_povertydynamics.htm; a programot lásd:
http://www.ceu.hu/polsci/Workshop/program2.htm
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leti megközelítések a szegénységet a „kétharmados társadalom”, „a létalatti osztály” (underclass) vagy a „társadalmi kirekesztődés” szempontjából ragadják meg, az éles társadalmi-gazdasági megosztottság és a tartós depriváció jelenségét
hangsúlyozzák… Ezzel ellentétben, a „kockázati társadalom”, vagy az „életútkutatások” elméletei a társadalmi pozíciók, illetve az egyéni és csoporthelyzetek átmenetiségére és
változékonyságára fókuszálnak…
Egyre több bizonyíték szól amellett is, hogy az egyének vagy
a háztartások időben gyakran meglepően intenzíven ingáznak
a szegény és nem szegény státusz között… Ez arra utal, hogy
léteznek olyan hatékony módszerek, amelyek képesek az
egyént a szegénységből kiemelni, csökkentve ez által a leszakadás veszélyét. A longitudinális vizsgálatokon alapuló empirikus eredmények és elméleti következtetések - akarvaakaratlanul - kihívás elé állítják a szegénységkutatás klasszikus iskoláját, amely inkább azt vallja, hogy a szegénység
újratermeli önmagát.”
A jelen cikk a klasszikus iskolának dobott kesztyűt veszi fel.
Nincs kidolgozott válasza a fenti kérdésekre. Inkább kételyeket fogalmaz meg az alkalmazott módszerekkel és értelmezésekkel kapcsolatban, és ezzel - remélhetőleg - új közelítések
keresésére ösztönöz.

Háromszor
Négyszer
Ötször
Hatszor
Összesen
Elemszám:

2,8
2,6
2,0
100,0
100,0
Forrás: Spéder 2002: 72

A magyar Központi Statisztikai Hivatal háztartási költségvetési adatai hasonló mintázatot mutattak abban a néhány évben, amikor a felvételt panelként is lehetett használni. A 2.
táblázat a kilencvenes évek két, egyenként 3 éves időszakára
vonatkozóan mutatja a tartós szegénységgel kapcsolatos eredményeket. A szegények aránya mindkét esetben, bármely
évet tekintve 10% körül, vagy afelett volt, a „krónikusan”
szegények aránya (mindhárom évben szegény) pedig 3%
alatt (2. táblázat).
2. táblázat
A jövedelmi szegénység tartama szerinti eloszlás Magyarországon két időszakban között a Központi Statisztikai Hivatal
HKF adatai alapján: A háztartások százalékos megoszlása a
szegénység tartama szerint, két három éves időszakban.
(Szegénységhatár = az átlagjövedelem 50%-a)

Illékony-e a szegénység?

1993-1994-1995
Egy évben szegény
10,0
Két évben szegény
3,4
Mindhárom évben szegény
2,6

A jövedelmi csoportok közötti intenzív mozgás biztosan létező jelenség. (Fouarge and Layte, 2003, Jenkins and Rigg,
2001, EPAG Working Papers in general, Spéder 2000). A
mozgás mérése azonban bizonytalan. Az első magyar kísérletek a tartós szegénység mérésére alacsony - olykor meglepően alacsony - rátákat eredményeztek. Pontosabban, az egyetlen rendszerváltás utáni, 1992 és 1997 közötti panelvizsgálat mért viszonylag alacsony tartós szegénységi rátákat. Azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek hét év alatt legalább egyszer szegények voltak (az átlagjövedelem kevesebb, mint 50%-ából éltek), közel 30% volt. Minél több évet
vettek figyelembe, annál kisebb lett a ráta. Azok aránya, akik
mind a hat évben, azaz „tartósan” szegények voltak, 2 százalékra zsugorodott (1. táblázat). A szegénység definíciója is
számít. Ha a jövedelmi szegénység határát kicsit magasabban
vonjuk meg, a tartós szegénységi mutatók magasabbak lesznek. Spéder (2000) 1992 és 1994 közötti longitudinális adatokra alapozva különböző küszöbök szerint számolt tartós
szegénységi adatokat. A „tartósan szegények” (három éven
belül háromszor szegények) aránya 3,1% volt az átlagjövedelem 50%-a, és 7,1% az átlagjövedelem 60%-a alatt. Egy szegény (és abban az időben elszegényedő) országban még ezek
a ráták is elég alacsonyak.
1. táblázat

1996-1997-1998
7,9
3,9
2,9

Forrás: Havasi 2002, Központi Statisztikai Hivatal Háztartási költségvetési felvételeiből készült rotációs panel-állomány
adatai
Ezek az adatok látszólag alátámasztják a szegénységbe beszorulás csökkenő esélyét. A kérdés az, hogy mennyire hiteles a kép. Tényleg eltűnőben van-e a tartós szegénység?
Vagy az eredményt a választott módszer befolyásolja?
A TÁRKI és a KSH adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül. Hat év alatt négyszer nagyobb annak az esélye, hogy
valaki három évig folyamatosan szegény legyen, mint három
év alatt (azaz a KSH adatot alapul véve, a TÁRKI eredmények ezzel akkor lennének összhangban, ha a „3 évig folyamatosan szegények aránya” 11-12 % lenne). A három évig
folyamatosan szegények aránya a TÁRKI táblázatból nem
számítható ki, csak annyi állítható, hogy biztosan alacsonyabb, mint ami a KSH alapján valószínűsíthető lenne. A
TÁRKI szerint a hat év alatt mintegy 10 % azok aránya, akik
3 vagy több éven át voltak szegények, de nem szükségképpen folyamatosan. Ugyanakkor a „mindig szegények” aránya
mindkét mintában 2-3%, akár 3, akár 6 egymást követő évről
van szó. Ez az arány egyes mindennapi tapasztalatok, más
forrásokból származó információk tükrében viszonylag alacsonynak tűnik.
A panelmintákkal mindig adódnak problémák, különösen a
legszegényebbek és a leggazdagabbak esetében, például a
nagyarányú nem válaszolás miatt. Egy mély átalakuláson
keresztül menő és felbolydult társadalomban a szokásosnál is
bonyolultabb a helyzet. Nehéz, ha nem lehetetlen követni a
hajléktalanok növekvő számát, a munkakeresés, vagy díjhátralék miatt instabil, mozgásban lévő háztartásokat, vagy
éppen a jó, sőt luxus-lakásba költözőket. A minta „halandó-

A jövedelmi szegénység tartama szerinti eloszlás Magyarországon 1992-1997 között a TÁRKI panel adatai alapján: A
népesség százalékos megoszlása a szegénység tartama szerint, hat éves időszakban, 1992-1997 között.
(Szegénységhatár = az átlagjövedelem 50%-a)
Hányszor
szegény?
Egyszer sem
Egyszer
Kétszer

2,6
1,7
2,1
2,3
100,0
4497

Népességen belüli arány, %
Spéder Zsolt
A Világbank
számításai szerint számításai szerint
73,6
72,1
10,7
6,0
7,0
3,5
2
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3. táblázat
A jövedelmi szegénység tartama szerinti eloszlás néhány
nyugat-európai országban. (Szegénységhatár = az átlagjövedelem 60%-a)
Egyszer sem Szegény 1993-ban Mindkét
szegény
vagy 1994-ben
évben
Németország
77,9
11,0
11,2
Dánia
85,7
9,5
4,8
Egyesült Királyság
71,3
16,3
12,4
Görögország
71,1
14,9
14,0
Forrás: Layte et al, 2000, a 6. táblázat részlete. Az adatok az
Európai Közösség Háztartás Panel vizsgálatából származnak.
A közölt adatokból nehéz egyértelmű következtetést levonni.
Néhány esetben valóban illékonynak tűnik a szegénység,
más adatok tartós problémákat jeleznek. Az illékonyság lehet
valódi, és lehet a - Baumann kifejezésével - „likvid modernitás” egy metszete (Baumann 2000). Ahogy a társadalmak
gazdagodnak, a kockázatok szaporodnak, a kockázatvállalási
hajlandóságok terjednek, a piaci verseny és individualizmus
erősödik, feltételezhető, hogy van esély a szegénységből való
kitörésre. A kérdés az, hogy e kitöréssel teljesen megszabadul-e az ember a szegények „társadalmi sorsától”?

Rákos György, 49 éves munkanélküli pék a Hangyatelepen
1930-as évek - Gönci Sándor felvétele
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár
sága” és az eredeti válaszhiányok együtt a szokásosnál több
mérlegelést igényelnének. Az említett társadalmi-technikaimódszertani problémák mindkét idézett mintánál felmerülhettek, a KSH esetében (ahol nehezebb a minta követése)
talán még inkább, mint a „kisiparibb” módszerekkel dolgozó
TÁRKI-nál. Mindamellett biztosan nem magyarázzák meg
kielégítően sem a minták közötti eltéréseket, sem a más tapasztalatokkal való összhang hiányát.

Halmozódnak-e a hátrányok,
összefüggő tömb-e a depriváció?
A társadalmi kirekesztődés (exklúzió) fogalmára több okból
volt szükség. Ez volt hivatva kifejezni azt, hogy a szegénység komplex és dinamikus jelenség, halmozódó hátrányok
együttese, nem csak (tartós vagy időleges) pénzhiány. Lassan
olyan átfogó fogalommá vált, amely magába sűríti a társadalmi összetartozást veszélyeztető tényezőket, a peremre kerülést, illetve kirekesztettséget okozó folyamatokat. Ellentettje,
az inklúzió, a társadalmi összetartozást, kohéziót jelenti.
(Magyarra rendszerint tévesen befogadásnak fordítják. Szalai
2002.)
Sokféle elméleti keretet dolgoztak ki a kirekesztődés értelmezésére. A fogalmat lehet úgy meghatározni, mint a „társadalmi élet fő területein való részvétel hiányát” (Burchardt
2000: 387). „Halmozott deprivációként” is lehet értelmezni,
amikor a fizikai és társadalmi életesélyeket meghatározó, illetve a rossz esélyek következményeként adódó források
vagy tőkék egyenként és együttesen is alacsony színvonalúak. Egy további felfogásban a kirekesztés/kirekesztődés a „jó
minőségű” társadalom ellentettje. A társadalom minősége a
társadalom megfelelő integráltságán múlik, amikor az integrációt a társadalmi alrendszerek megfelelő működése eredményezi. Különösen fontosnak tűnik az a megközelítés, amelynek középpontjában a sokarcú társadalmi széttöredezettség áll. Ekkor a kirekesztettek és a többiek közötti korlátokon, egyenlőtlenségeken, és kivált a többé-kevésbé áthidalhatatlan távolságokon, például a gettósodáson, szegregációs
jelenségeken van a hangsúly. A társadalmi inklúzió, összetartozás erősítése az EU egyik alapvető célja. 2000 óta jelentős
energiákat fektetnek egy sokrétű és összehasonlítható indikátorrendszer kidolgozására, amely indikátorok segítségével
követni lehetne az EU tagállamaiban zajló inklúziós és exklúziós folyamatokat (Atkinson et al. 2001, Atkinson et al.,
2005). A kiemelten fontos indikátorokat (az első nagy konferencia helyszíne nyomán) laekeni indikátoroknak nevezik.

A tartós szegénységre vonatkozó adatok más országokban
sem ellentmondás mentesek. Egy, az angliai társadalmi kirekesztést elemző nagyjelentőségű tanulmány szerint az UKban „1983 és 1990 között a szegénységben élő háztartások aránya 14%-ról 21%-ra nőtt. Ugyanez az arány 1999-ben még
magasabb, több mint 24% volt. A krónikus, tartós szegénységben élő háztartások aránya azonban 4%-ról 2,5%-ra
csökkent.”3 Más nyugat-európai panel-vizsgálatok eltérő eredményeket mutatnak - igaz, a definíciók is változók, gyakran nehezen összehasonlíthatók. Az EU 15 tagállamára vonatkozó szociális helyzetjelentés (2002) szerint „1998-ban az
EU állampolgárainak kb. 18%-át, vagyis 68 millió embert
érintett a szegénységi kockázat, azaz ekvivalens jövedelmük
az adott országos medián jövedelem 60%-a alatt volt. Ezeknek az embereknek kb. a fele legalább három egymást követő éve volt ebben a helyzetben (EC 2002:11). A jelentés szerint az EU 15 tagállama körében a tartós szegénységi ráta
összefügg az országok gazdagságával, de különösen az országon belül egyenlőtlenségekkel és a szociális ellátások bőkezűségével - szűkmarkúságával. „A tartós jövedelmi szegénység-kockázati ráta Dániában kb. 3%, Hollandiában 5%,
Görögországban 14%, Portugáliában pedig 16%”. Anglia az
egyenlőtlen és nem nagyon bőkezű országok közé tartozott, a
tartós szegénységi arány (1995 és 1998 között négy év alatt
legalább három évben szegény) 10 százalék körül volt - azaz
nagyobbnak tűnik, mint az angol elemzésben (EC 2002: 9394) (3. táblázat)
3

Idézet a Joseph Rowntree Alapítvány sajtóközleményéből. In: Gordon et al.,
2003. http://www.jrf.org.uk/pressroom/releases/110900.asp
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A kirekesztés fogalmát - a fenti elméleti kiindulásoknak többé-kevésbé megfelelően - többféleképpen próbálják meg operacionalizálni. A mérőszámok általában igyekeznek figyelembe venni a folyamatok összetettségét, ezért a kirekesztődés több tényezőjét, illetve jellemzőjét kombinálják. T. Burchardt a fogyasztásban, termelésben, politikában, társadalmi
kapcsolatokban való részvételt építette be a kirekesztődés fogalmába. A hátrányok, forráshiányok halmozódásának mérésekor a hatalmat, tulajdont, jövedelmet, információt, a társadalmilag releváns kapcsolati hálókat, és még a társadalmi
presztízst mérő indikátorokat is be lehet építeni a modellbe.
E modell megkülönböztetheti és kombinálhatja a feltételezett
okokat és következményeket. Részhalmazok is érdekesek lehetnek. Havasi Éva például a „halmozott anyagi depriváció”
mérőszámát dolgozta ki, amelybe a jövedelmi szint mellett a
legelemibb létszükségletek kielégítésének szintjét, a lakásfelszereltséget, a lakáskörülményeket, és a szubjektív szegénységérzetet foglalta egy mutatóba (Havasi, 2005) Berghman
(1999) a társadalom jó minőségének, illetve integráltságának
mérésére a következő alrendszereket vonta be a rendszerbe: a
demokratikus politikát és a jogrendszert, amelyek elősegítik
az állampolgári (civil) integrációt; a munkaerőpiacot, amely
elősegíti a gazdasági integrációt; a jóléti rendszereket, amelyek az úgynevezett szociális integrációt segítő eszközök; a
családi és közösségi rendszereket, amelyek a személyek közötti integrációt erősítik. A társadalmi távolságok mérésére a
jövedelmek esetében jól kidolgozott mutatószámrendszerünk
van (egyenlőtlenségi mutatók sora, szegénységi rés), ám a

szegregáltság többi jelensége nehezen mérhető, és a számadatok keveset adnak vissza a világ nyomorúságából. Az EU
az egyéni szintű mérőszámok mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít az ún. strukturális indikátoroknak, amelyek a legfontosabbnak tartott társadalmi egyenlőtlenségek kifejeződései.
(Pillanatnyilag a társadalmi kohézió legfontosabbnak tekintett indikátorai a jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke (kvintilis-eloszlás); szegénységi kockázat a szociális transzferek előtt és után; tartós (jövedelmi) szegénységi kockázat; regionális kohézió (munkanélküli ráták szóródása alapján); korai
iskolai lemorzsolódás; tartós munkanélküliség aránya; munka nélküli háztartásokban élő 0-17 éves gyerekek, 18-59 éves
felnőttek. Állandó vita tárgya a rendszer bővítése az egészségi állapot és a lakáshelyzet indikátoraival.) (Atkinson et al
2005, 2.4. tábla). Egyébként bármelyik modellt alkalmazzuk
is, mindig beleütközünk abba a nehézségbe, hogy az egyes
összetevőket csak korlátozott számú indikátorral tudjuk jellemezni, ezzel pedig szükségszerűen leegyszerűsítjük a valóságot. Az indikátorok szaporítása viszont olykor a lényeget homályosítja el.
Számos elemzés készült a kirekesztés mértékéről. Valamenynyi általam ismert vizsgálódás egy vonatkozásban hasonlít:
az egyes összetevők egyenkénti előfordulása lehet gyakori, de
halmozódásuk viszonylag ritka. A társadalmi kirekesztődéshez vezető szociális hátrányok, (rossz munkaerő-piaci pozíció, a társadalmi szempontból fontos források alacsony szintje, beleértve az alacsony jövedelmet, a kevés vagyont, a hiányos fogyasztást, a rossz lakhatási körülményeket, a veszélyes vagy leromlott lakókörnyéket, a megfelelő szociális
szolgáltatások hiányát, a gyenge szociális hálót, és ehhez hasonlókat) külön-külön a társadalom 10, 20, 30, vagy ennél
nagyobb százalékát sújtják, attól függően, hogy hol húzzuk
meg a határvonalat. Sokféle hátrány együttese azonban csak
egy - gyanúsan változó arányú, 0 és 10-12 százalék közötti arányú - kisebbségnél fordul elő. Az arány a figyelembe vett
hátrányok számának növekedésével párhuzamosan rohamosan csökken. Ez gyakorlatilag független attól, hogy a kirekesztődésnek mely típusait és hány dimenzióját vesszük figyelembe. A jelenséget néhány brit és magyar példával
szemléltetem.
Tonia Burchardt a Brit Háztartási Panelvizsgálat első hullámánál alkalmazta a részvételen alapuló deprivációs modellt.
Az indikátorok elvben a fogyasztásban, a termelésben, és a
politikai életben való részvételt, illetve a személyes kapcsolatokat voltak hivatva jellemezni. (Mint minden esetben, a
dimenziók operacionalizálása vitatható. A fogyasztást például „elfogadható” életszínvonalként” értelmezték, indikátornak pedig egyszerűen a jövedelmi szintet használták. Azaz a
„fogyasztásból való kirekesztődés” tartalma nem más, mint
meghatározott küszöb alatti jövedelem. A termelésben való
részvételt úgy értelmezték, hogy végez-e valaki fizetett munkát, vagy gondoz-e valakit, stb.). A vizsgált minta 62 százalékánál nem találtak kirekesztésre utaló jelzést, azaz részvétel-hiányt. A kirekesztődés egyes dimenziónál a részvétel hiányának mértéke 10 és 18% között volt. Ezek az arányok azonban rohamosan csökkentek, ahogyan a dimenziókat öszszekapcsolták. Két részvétel-hiányt már csak 8 százaléknál
találtak, a négy dimenzió együttese szinte soha nem fordult
elő. (4. és 5. táblázat). (Ez szerintem a kapcsolatokban való
részvétel könnyen „teljesíthető” indikátorával függ össze.)

Éjjeli menedékhely az Alföldi utcában
1932 - Escher Károly felvétele
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár
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4. táblázat

Jövedelmi szegény
Medián
Medián Orsz.
50%-a Medián 70%-a
átlag
Nincs depriváció
3
9
12
37
Egyfajta depr.fordul elő
19
23
27
30
Kétfajta depr.fordul elő
21
22
24
18
Háromfajta depr.fordul elő 30
24
20
9
Négyfajta depr.fordul elő
27
22
17
6
Együtt:
100 100
100
100
Deprivációs index:
2,58
2,29 2,05
1,16

A társadalmilag fontos tevékenységekben való részvétel hiányának aránya az Egyesült Királyság háztartásaiban, 1991
Dimenzió

A „kirekesztődési” küszöb
alattiak aránya (%)
Fogyasztás
17,7
Termelés
10,2
Politikai részvétel
13,2
Társadalmi kapcsolatok
12,3
Elemszám: 9.912
Forrás: Burchardt 2000: 392

Ugyancsak az össznépességre vonatkozóan végzett újabban
becsléseket Ladányi János (Ladányi 2007). Az ő kutatásai
szerint Magyarország népességének körülbelül 7 százaléka
tekinthető kirekesztettnek. A kirekesztettek között a romák
jelentősen felülreprezentáltak.
A fenti kutatások a teljes lakosságot lefedték. A problémát
megpróbáltunk közelebbről vizsgálni, csak a jövedelmi szegénységben élőkre összpontosítva. 2001-ben és 2006-ban az
ELTE Szegénységkutató Központja a (nem idős) lakosság
legszegényebb 30%-a körében végzett kérdőíves adatfelvételt.4 Az adatok alkalmasak különböző „társadalmi kirekesztődési” modellek felépítésére. Több modellben gondolkodtunk. Egyes modellek olyan tényezőket tartalmaztak, amelyek főként a szegénység „okainak” tekinthetők (mint pl. az
alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, stb.), másokat
a feltételezett „hatások” alapján alkottunk meg, néhány pedig
mindkét fajta jellemzőt tartalmazta. Ismét mások a különböző erőforrásokat kombinálták, ezek objektívnek vagy szubjektívnek nevezett variánsaival. (Minthogy az adatok a családtagoknak feltett kérdésekre adott válaszok, igazán „objektívnek” kevés adat tekinthető.) Sok lehetőség van attól függően, hogy milyen kérdésre keresünk választ. Egyetlen „igazi” modell (legalábbis szerintünk) nincs.
A 7. táblázat a kirekesztődést a társadalmi összetartozás
szempontjából meghatározó fontos források hiányaként mutatja be, noha megfelelő adatok hiánya miatt nem tudja alkalmazni Berghman keretrendszerét. A modellben alapvető
strukturális integrációs tényezők az iskolai végzettség és az
aktivitási ráta, amelyek alacsony szintje a kirekesztés okának
tekinthető erőforráshiány. A két további integrációt erősítő
forrás a jövedelem és a lakáskörülmények megfelelő szintje
lenne, amelyek inkább következményjellegűek. Az ok-okozat megkülönböztetéseknek, amelyek egy ennyire körkörös
összefüggés rendszerben amúgy is nehezen értelmezhetőek,
ebben a modellben sincs különös jelentőségük. A táblázatban
minden forráshiányt jelző tényező lehetséges kombinációit
bemutatjuk, hogy a strukturális mintázatokat érzékeltessük.
Az eredmények azt mutatják, hogy lehet „ok” „okozat” nélkül, és fordítva, bár talán az a gyakoribb minta, ha valamilyen „ok” együtt jár valamelyik „okozattal”. A táblázat külön
közli az adatokat a roma és nem roma háztartásokra. (A cso-

5. táblázat
A részvétel hiányának halmozódása az Egyesült Királyság
háztartásaiban, 1991
A dimenziók száma
0
1
2
3
4
0-4 (összes)

A minta %-a
61,6
28,6
7,7
1,8
0,3
100,0
Forrás: Burchardt 2000: 394

Magyarországon az össznépességről a KSH és a TÁRKI sokféle módon végzett már a kirekesztés egyes aspektusaira vonatkozó méréseket. A legjobban kidolgozott elemzés az anyagi deprivációról készült (Havasi 2002, 2005). Az anyagi
depriváció az aktuális anyagi helyzet mérése mellett a tartós
jövedelemhiányból adódó nélkülözéseket is számbaveszi.
Négy dimenziója az alapvető javak (fogyasztási) hiánya, a
másodlagos (tartós) javak hiánya, a lakásszegénység és a
szubjektív szegénység. A TÁRKI 2005-ös Háztartás Monitor
felvételből származó adatok szerint a lakosság 23%-a a legelemibb létszükségleteinek kielégítésében is korlátozott,
28%-a tartós javakkal felszereltségét tekintve deprivált, 19%a lakáskörülményei alapján és 46%-a szegénységérzete miatt.
Összességében a népesség 63 százalékánál fordul elő az anyagi depriváció valamelyik típusa. A halmozódás ebben az
esetben is viszonylag ritka, a három típus együttesen 9, mind
a négy egyidejűleg a népesség 6 százalékánál fordul elő. A 6
százalék persze 600 ezer embert jelent, azaz az anyagi kirekesztés így is tömeges. Az anyagi depriváltság szorosan öszszefügg a jövedelmi szegénységgel - a halmozott depriváció
a legszegényebb csoportban minden negyedik ember, 27 %
sorsa. (Havasi 2005, 73. oldal) (6. táblázat) (Megjegyzendő,
hogy Havasi a KSH 2000. évi költségvetési felvételéből egy
eléggé hasonló szerkezetű halmozott szegénységi mutatót
számolt, amelyben ötödik dimenziónak a jövedelmi szegénységet tekintette. A halmozódások aránya ebben az esetben
kisebb volt, 4 százaléknál fordult elő egyidejűleg 4 vagy 5
tényező.)
6. táblázat

4

Kutató csoportunk 2001-ben két vizsgálatot végzett a Nemzetközi Munkaügyi
Hivatal megbízásából. Mindkettő 1000 háztartást fedett le, a kérdezettek pedig
mindkét esetben 18 és 60 év közöttiek voltak. Az egyik vizsgálat az alapvető
biztonságra és a munkabiztonságra vonatkozott, és az „InFocus - program a
társadalmi-gazdasági biztonságért” keretében folyt. Hivatkozása a szövegben
ILO-PSS. (Dögei and al. 2002). A második vizsgálat a társadalombiztosítási
rendszerre, a szegénységre és a kirekesztésre irányult. A mintavétel csak a
lakosság legszegényebb harmadára, a 20 000 Ft alatti egy főre jutó havi jövedelemmel rendelkező háztartásokra terjedt ki. A vizsgálat a Közép-és KeletEurópai ILO Iroda projektjének része volt. Hivatkozása a szövegben ILO-POV
(Ferge et al, 2002). 2006-ban ezt a vizsgálatot megismételtük.

A lakosság megoszlása a depriváció-típusok száma és a jövedelmi szegénység szerint, eltérő jövedelmi szegénységi küszöbszintek mellet, %
Forrás: Havasi 2006. 73.o.
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portosítás alapja az, hogy a kérdezett és a kérdező szerint
egyaránt volt roma tagja a háztartásnak.) A szegénység nem
roma probléma: a szegény minta 80 százaléka nem roma. A
súlyos, halmozott, mély szegénység sokkal nagyobb arányú a
romák, mint a nem roma szegények körében - de, minthogy a
nem-roma alapsokaság nagyobb, a legszegényebbek között is
jelentős, 50 százalék feletti a nem-romák aránya.
7. táblázat

lyebb, összefüggőbb, és a halmozott depriváció is igen nagy
mértékű.
8. táblázat
A deprivációs jelenségek halmozódása a roma és nem roma
szegény háztartásokban – ILO-POV 2001
A szegénységgel
kapcsolatos problémák
száma (9-ből)

A társadalmi kirekesztődés strukturális modellje a kirekesztődés négy fő tényezőjének együttes előfordulása alapján,
2001. A teljes szegény mintán belüli százalékos arányok
(Tényezők: 1. nincs aktív kereső (aktív); 2. a háztartásfő alacsony iskolai végzettsége (isk); alacsony jövedelem - ekvivalens jövedelem a medián alatt (jöv); kilenc, a lakással kapcsolatos problémából legalább hármat említenek (lakás))
Probléma-együttesek

Nincs
Egy
Kettő vagy három
Négy vagy öt
Hat vagy több
Összesen
Elemszám

Roma tag a háztartásban Össz.
Nincs Van
34
4
28

A háztartásban roma
nincs
van

Összes
szegény
háztartás

17
1
14
23
4
19
35
17
31
19
38
23
6
40
13
100
100
100
826
210
1036
Forrás: ILO-POV, Ferge et al, 2002

A következtetés megint habozó. A különböző sokaságokban
eltérő időpontokban végzett adatgyűjtésekből sokan sokféle
módon számítottak deprivációs mutatókat. Egyik értelmezési
lehetőség szerint a depriváció „inkonzisztens”: a hátrányok
halmozódása, együttes előfordulása, elkerülhetetlen ok-okozati kapcsolata viszonylag ritka. Az is állítható, hogy ahány
adatfelvétel, annyi különböző eredmény - azaz egyik sem tekinthető „igaznak”. A mi értelmezésünkben az adatok (feltéve, hogy az indikátorok megválasztása nem felületes) megdöbbentő következetességgel mutatják, hogy a népesség 6-8
százaléka, azaz 5-800 ezer ember, ezen belül aránylag sok
gyerek tartós és mély szegénységben, a mai magyar társadalomban elfogadhatatlan körülmények között él. Az „elfogadhatatlan” azt jelenti, hogy lettek volna, vagy lennének eszközök a kirekesztés csökkentésére, ha erre lett volna/lenne elég
erős politikai akarat.

Nincs egy probléma sem
Egy probléma van, éspedig:
Nincs aktív kereső
a háztartásban, aktív
(1)
4
1
3
Alacsony iskolai
végzettségű háztartásfő, isk (2)
8
5
8
Jövedelem a medián alatt, jöv (3)
13
3
11
Legalább 3 lakhatási
probléma, lakás
(4)
4
2
4
Egy probléma, együtt
29
11
26
Két probléma van, éspedig:
Aktív, okt
(1,2)
3
3
3
Aktív, jöv
(1,3)
9
3
7
Aktív, lakás
(1,4)
1
0
1
Okt, jöv
(2,3)
5
14
7
Okt, lakás
(2,4)
2
6
3
Jöv, lakás
(3,4)
3
1
2
Két probléma, együtt
23
27
23
Három és több
probléma van, éspedig:
Aktív, okt, jöv
(1,2,3)
6
23
10
Aktív, okt, lakás
(1,2,4)
0
2
1
Aktív, jöv, lakás
(1,3,4)
3
3
3
Okt, jöv, lakás
(2,3,4)
2
4
2
Mind a négy
(1,2,3,4)
3
25
7
Három vagy négy probléma, együtt
14
57
23
Forrás: ILO-POV, Ferge et al 2002

Módszertani kitérő: egy vagy sok indikátor kell?
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel összefüggő egyszeri és követéses - vizsgálatok szaporodnak. Az új technikák egyre jobban megkönnyítik adatbázisok összekapcsolását. Az államigazgatás és a tudomány (ha más okokból is)
egyre fontosabbnak tartják, hogy a folyamatok - főként, ha
ezeket tudatosan is befolyásolják - rövid-és hosszabb távú
hatásait nyomon kövessék. A szegények hangja erősödik, és
a demokratikus politikai normák szerint is mind fontosabb,
hogy a szegénység-kutatások figyelembe vegyék a közvélemény, és különösen a szegények közvetlen tapasztalatait
(Gordon és társai, 2000: 52). Az Európai Szegénységellenes
Hálózat (EAPN), és ennek nyomán a Magyar Szegénységellenes Hálózat például rendszeresen konzultál a szegényekkel
szükségleteikről, saját helyzetükről alkotott véleményükről.
Mindezzel egyre bővül a szegénység megértéséhez szükségesnek tartott indikátorok köre. Az indikátorkészlet korlátlan
bővülése újabb nehézségeket szül. Két megoldás kínálkozik.
Az egyik az összetett indikátorok, halmozott hátrányokat bemutató modellek kidolgozása, amelyekről néhány példát bemutattunk. Ezek különböző típusú áru-és szolgáltatáscsomagokként-, vagy kosarakként definiálhatók5. Az összetett indikátorok, mint ismeretes, Janus-arcúak: látszólag világos
rendszert alkotnak, egyértelmű eredményt adnak, de ugyan-

Inkább csak a kuriózum kedvéért mutatjuk be a 8. táblázatot.
Ebben kombináljuk az eddigi, strukturális szempontból alapvetőnek ítélt négy tényezőt más felfogások szerint fontos elemekkel, nevezetesen három fogyasztási hiánnyal (nincs elég
pénz hónap végén élelmiszerre, nincs elég pénz gyógyszerre,
télen nem telik fűtésre), egy, az egészségre vonatkozó elemmel (a család legalább egy tagjának állandó orvosi felügyeletre van szüksége), és egy, a társadalmi kapcsolatok deficitjét jellemezni kívánó elemmel: nem telik a karácsony
megünneplésére. A „teljes”, szinte mindent áthatóan komplex kirekesztődés még ebben az egészében rossz helyzetű
mintában sem többségi jelenség, bár a teljes mintában 10
százalék fölött van. De vannak különösen sérülékeny csoportok, mint a sokgyerekesek, a szegény egyedülállók, és - ismét
- a romák. Ezekben a csoportokban a depriváció sokkal mé-

5

A szegénységben élők tapasztalatain alapuló szegénység-indikátorok európai
projektje. Az Európai Bizottság által támogatott projekt. Ld: www.eapn.org
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akkor sok mindent összemosnak. A másik megoldás, amelyet
az Atkinson által vezetett munkacsoport is javasol, az indikátorok teljes körének bemutatása, néhány „vezető” indikátor
meghatározásával. (A „revideált”, és még mindig nagyon kevés összetevőt érintő laekeni listában 21 indikátor szerepel,
de mindegyik számos további bontásban.) Egy ilyen lista, éppen, mert sokféle inkoherencia adódhat, nehézzé teszi, hogy
egyértelmű következtetésre jussunk a szegénység dinamikáját illetően.
A következtetésem megint habozó. A szegénység, és/vagy a
kirekesztettség olyan fontos és sokarcú társadalmi problémák, hogy nehezen tűrik a doktriner megközelítést. A kellő
körültekintéssel és tájékozottsággal összeállított komplex
mutatók, például az anyagi depriváció, vagy a strukturális
hátrányok összetett mutatója ráirányítják a figyelmet a mély
szegénységre, vagy az egyenlőtlenségek halmozódására. A
sokrétűség és a „posztmodern inkoherencia” együtt a részletes egyedi indikátorok ismeretét is szükségessé teszik. A szegénység dinamikájának megértéséhez nagyon hasznosnak tűnik az az (Angliában alkalmazott) közelítés, hogy a kirekesztés számtalan jellemzőjét, 40 vagy akár több indikátort, egymást követő időpontokban mérnek. Két időpont között akkor
tekintik a szegénységet csökkenőnek, ha az indikátorok többsége javuló tendenciát jelez, és akkor ítélik a javulást tartósnak, ha több egymást követő időpontot összekötve ez a trend
tartós.
A bonyolult mérések szükségessége ellenére az egyszerűségnek is van haszna és értelme. Vannak ugyanis olyan körülmények, amelyek önmagukban súlyos helyzetre utalnak, és minden más részlet ismerete nélkül is - szinte biztosan súlyos
szegénységet vagy kirekesztettséget jelentenek. Ilyen körülmény (természetesen) a nagyon alacsony jövedelem. Ismerjük a mutató minden korlátját, esetlegességét, mérési hibáit de az információ viszonylag megbízható és teljesen közérthető. Ehhez hasonló általános érvényű, az egyenlőtlenségrendszerbe egyszerűen beilleszthető szegénységmutató talán
nincs is több. Magyarországon még esetleg használható a
nyolc általánosnál nem magasabb iskolai végzettség, de a
mutató érvényessége életkor-függő. Van e mellett egy-két olyan életkörülmény, amelyek nehezen illeszthetők be egy

strukturális egyenlőtlenségrendszerbe, de ha fennállnak, szinte biztosan jelzik a kirekesztettséget. Csak kettőt említenék
közülük. Ha tartósan beteg, halmozottan fogyatékos, napi 24
órás gondozást igénylő gyerek van a családban, még a bőséges állami segítségnyújtás is csak bizonyos fokig tudja enyhíteni a nehézségeket. És minthogy a pénzbeli és szolgáltatásbeli segítség Magyarországon általában nem elegendő, a
család szinte szükségszerűen elszegényedik és kirekesztődik
(Bass 2004). A másik példát a szegénynegyedek, cigánytelepek adják. A növekvő társadalmi és lakhatási egyenlőtlenségek mentén a gettók száma emelkedik. Többnyire spontán
gettóba menekülésről - gettóba szorulásról van szó, amelyet a
pénzhiány, a szomszédság gyűlölete idézhet elő. De az is előfordul, hogy a helyi politika az erősebb választói érdekeknek
kedvezve adminisztratív szabályokkal, vagy épp csak anyagi
ösztönzéssel elősegíti az „etnikai tisztulást” (például az eladósodott szegény vagy cigány családot nem kilakoltatják, hanem közpénzen olcsó lakást vesznek számukra egy isten háta
mögötti településen). Ha valaki telepen, gettóban él, akkor is
kirekesztett, ha „amúgy” minden rendben van. Azaz néha
egy indikátor többet mond, mint a számos elemből felépített
komplex mutatók.
Ami nem illékony…
Az „illékony szegénység” és az „inkonzisztens depriváció”
létét és mértékét lehet vitatni. Kevésbé vitatható néhány tartósan működő, a mélyben játszódó folyamat.
A szegénység klasszikus szociológiai megközelítése szerint a
család, melybe az egyén beleszületik, mélyen befolyásolja a
fizikai és társadalmi életesélyeket. Fizikai életesélyen a várható élettartamot és az egészségben eltöltött életévek számát
értjük. A társadalmi életesély az egyén által elérhető társadalmi státuszra utal, illetve arra, hogy mennyire autonóm az egyén akkor, amikor „szabadon” választ életutat (Ferge,
1982). Azt állítjuk, hogy a „folyékony modernitás” sajátosságai ellenére a fizikai és társadalmi életesélyek továbbra is
társadalmilag meghatározottak, a szegénység, ezen belül a
tartós szegénység esélye nem vált véletlenszerűvé. A származási családból hozott gazdasági, társadalmi és különösen a
kulturális tőke továbbra is számítanak, éppúgy, mint a korai
szocializáció, valamint azok az életutat formáló intézmények, amelyek a gyermekek és fiatal felnőttek számára (a
család révén, vagy politikai döntések nyomán) elérhetőek.
Az állítást főleg Magyarországra vonatkozó adatokkal igazolom, de utalok más európai információkra is.
A társadalmi életesélyeket az iskolai pályafutás alapozza
meg. Az iskolázottsági szint minden európai országban nő. A
társadalmi életesélyeket közvetlenebbül meghatározó iskolai
tanulmányi eredmények társadalmilag meghatározott egyenlőtlenségei azonban nem azonos módon változnak: a társadalmi erőfeszítésektől függően csökkenhetnek, vagy nőhetnek. Az oktatás általános fejlődése mellett sok országra jellemzőek a tartós társadalmi egyenlőtlenségek (Shavit-Blossfeld 1993). Az elmúlt években a PISA felmérés eredményei
alapján hasonló következtetésekre jutottak a legfiatalabb
korcsoportok vonatkozásában (OECD 2005). A PISA adatok
részletes elemzése például, azt bizonyítja, hogy az iskolai
eredményekben jelentkező egyenlőtlenségeket még mindig
mélyen befolyásolja a családok társadalmi státusza, különösen azokban az országokban, ahol nagy, vagy növekvő volt
az általános egyenlőtlenség, és ahol még mindig a merev
„porosz” oktatási hagyományok voltak uralkodóak. 15 or-
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szág közül Csehországban, Németországban, Ausztriában és
10. táblázat
Magyarországon volt a legnagyobb a különbség az összesí25 éven felüli férfiak és nők várható élettartama és korlátozástól
tett eredmények és az alacsony társadalmi státuszú szülők
mentes várható élettartama iskolai végzettség szerint, 2001
gyermekeinek eredményei között (Robert
2004). Magyarországon ezt a tendenciát rop- Nem Iskolai
Várható
Korlátozás
Csoportok élettartama
pantul felerősíti a magyar közoktatás szélsősévégzettség
élettartam mentes várható
közötti különbség, év
ges szelektivitása. „Magyarország egyike a viév
élettartam, év
lág azon országainak, ahol iskola- és osztály- Férfi 0-8 oszt. (a)
37,1
23,0
Várható
Korl.ment.
szinten a leginkább elkülönülnek egymástól a
é.t.
várható é.t.
könnyen tanítható, jó képességű, középosztály9-14 oszt.(b)
49,9
32,5
b-a
12,8
9,5
beli gyerekek, illetve a tanulási nehézségekkel
15+ oszt. (c)
51,6
38,9
c-b
1,7
6,4
küszködő, nehezebben tanítható, szegény és
c-a
14,5
15,9
iskolázatlan családokból származó gyerekek. Nő
0-8 oszt. (a)
50,3
25,7
Amint azt már több nemzetközi összehasonlító
9-14 oszt.(b)
53,2
34,8
b-a
2,9
9,1
felmérés is megmutatta, ma a magyar a világ
15+ oszt. (c)
55,4
39,0
c-b
2,2
4,2
egyik legszegregáltabb iskolarendszere.” (Csac-a
10,1
13,3
pó et al. 2006)
A társadalmi életesélyek attól is függnek, hogy az egyén
Forrás: Kovács 2003: 133.
mennyire képes autonóm döntéseket hozni az életében. A tapasztalatok szerint ezeket a döntéseket, többek közt a tanulA 2001-es helyzet mögött nagyon kedvezőtlen folyamatok
mányokkal kapcsolatosakat, még mindig a szociális körülmévannak. Az elmúlt 15 évben (a rendszerváltás óta) a maganyek határolják be. A beiskolázási arány rohamosan nő a kösabb iskolai végzettségű csoportok mortalitása csökkent, a
zépiskolai és a felsőoktatási szinten. A nehézségekkel indulegkevésbé képzetteké pedig nőtt. Ezáltal szélesedett a jobblók azonban vagy kiszelektálódnak, vagy nem megfelelő köés rosszabb helyzetű társadalmi csoportok halandósága közti
zépiskolát választanak, ahonnan nem lehet előre lépni, vagy
szakadék (Kovács 2003: 129). A magyar mortalitási minták
amellyel nehéz továbbtanulni, illetve a piacon elhelyezkednyilvánvalóan nem egyedülállóak. Az eredetileg Richard
ni.6
Wilkinson nevéhez fűződő, manapság egyre népszerűbb tár9. táblázat
sadalmi-demográfiai kutatások tanúsága szerint az egészségi
A középiskolás korú* gyerekek megoszlása a látogatott iskoállapot, a halandóság és az egyenlőtlenségek szorosan összelatípus és a háztartásfő iskolai végzettsége szerint Magyarorfüggnek egymással. Így azokban az országokban, ahol képteszágon 2001-ben (%)
lenek korlátozni a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését,
ott emelkedik a halállal szembeni egyenlőtlenség. Ez
A látogatott iskolatípus
A háztartásfő iskolai végzettsége
a szabályszerűség arra enged következtetni, hogy a
(az oktatásban való Legfeljebb Szakmunkás Közép- Felsőfok Összesen
részvétel esetén)
8 általános -képző,
iskola
(elemszám) romló tendenciák sem elkerülhetetlenek: a politikai
akarat, erőfeszítés, a problémára fordított figyelem szakiskola
és talán az egyenlőség elősegítésére szánt források
Gimnázium**
14
24
47
71
38 (87)
bővítése javulást eredményezhetnek. A beavatkozás
Szakközépiskola
32
48
42
17
39 (88)
Szakiskola ***
41
26
8
11
20 (45)
azonban nem ígér könnyű sikert. Mind a spontánul
Egyéb (munkában áll,
„lecsurgó” folyamatok, mind a tudatos politikai beotthon van)
14
2
3
1
3 (10)
avatkozás általában a legkönnyebben elérhető, váltoÖsszesen % (elemszám) 100 (29)
100 (89)
100 (76)
100 (35) 100 (229) zásra már készen álló egyéneket-csoportokat érintik.
Így majdnem mindig a „felületi stratégia” működik,
*A továbbra is általános iskolába járók nélkül
még nagyobb távolságot teremtve a többségi társadalomhoz
** Könnyű bejutás a felsőoktatásba
tartozók és a leszakadók közt.
***A felsőoktatásba való bejutás nehéz
Lehetséges magyarázatok arra, hogy miért tartozhat öszForrás: ILO-PSS, Dögei et al. 2002
sze illékony szegénység, inkonzisztens depriváció, és újraA tartós szegénység hatása különösen a fizikai életesélyek
termelődő kirekesztés
terén szembeszökő. A tetemes és növekvő adathalmazból
Mélyreható magyarázatok helyett következzék mindössze
csak egy összefüggést emelek ki, amely (egy viszonylag új
néhány megjegyzés, gondolatfoszlány. Céljuk az, hogy megfeldolgozás nyomán) a várható élettartamok és az iskolai
mutassák: a „változékonyságot” és az „inkonzisztenciát”
végzettség összefüggéseit mutatja be. A (korábban alacsony
igazoló, illetve az ezeknek ellentmondó, a szegénység újraés romló trendet mutató) várható élettartamok a kilencvenes
termelődő tartósságára utaló ellentmondásos információk
évek közepe óta lassan emelkedni kezdtek. A társadalmi
nem is annyira ellentmondóak.
egyenlőtlenségek mentén azonban továbbra is jelentősek a
különbségek, és – ami talán fontosabb – a társadalmi egyenA mutatók csele
lőtlenségek növekedésével együtt a halálozási szakadék is
nő. (10.táblázat)
Ha a szegénységet csak a folyó jövedelmi mutatókkal mérjük, akkor a „tartós”, több éven át tartó szegénység manapság
6
a legtöbb országban alacsony arányú. A kérdés az, hogy ebOrszágos oktatás-statisztikai adatok társadalmi származás szerinti bontásban
ből vonhatók-e le következtetések a szegénység alakuláságyakorlatilag nem léteznek Magyarországon. Emiatt szerepeltetünk aránylag
kismintás adatfelvételből származó eredményeket.
ról? A válaszunk inkább nemleges. A jövedelmek változé8
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konysága, sőt, akár általános javulása szorosan együtt járhat
a kirekesztést erősítő társadalmi folyamatokkal. A kettősséget jól mutatják egy (még kéziratos) jelentés fő következtetései, amelyek a már említett két magyarországi szegényvizsgálat összehasonlítására épülnek. „2001 és 2006 között volt
némi gazdasági növekedés és kormányzati akarat. Így a növekvő reáljövedelmek „lecsurogtak” a szegények túlnyomó
részéhez (évi kb. 4% reáljövedelem növekedés). A növekedés szinte minden csoporthoz egyformán eljutott, így a sok
gyermeket nevelőkhöz, vagy a legszegényebbekhez is… A
kicsit növekvő reáljövedelemből sikerült enyhíteni néhány
fogyasztási hiányt. Ez valamennyire könnyített a családok
legsúlyosabb hiányain.” Noha a szegények jövedelmeinek
szinten tartása az elmúlt öt évben sikeresnek mondható, a
szegénységhez vezető strukturális folyamatok szinte érintetlenül működtek tovább. „A szegénységet okozó fő tényezőkben - iskolázás, foglalkoztatás, lakás - két ellentétes tendencia érvényesült az elmúlt másfél évtizedben, ezen belül a
2001 és 2006 közötti öt évben is. Érzékelhetően, gyakran látványosan javultak az iskolázás, a lakáshelyzet, sőt, egyes
foglalkoztatási feltételek is. A javulás azonban szinte minden esetben a viszonylag jobb helyzetűekre korlátozódott. A
tanulatlan, kis falvakban lakó, szegény népességnél az utolsó 5 évben sem javult a lakáshelyzet, valamit tovább romlott
a foglalkoztatási és iskolázási hátrány.” (Bass et al, 2007).
Más szavakkal: a tartós szegénységet nem lehet csak a folyó
jövedelmekkel mérni. Az eredmények hitelességét javítják a
kirekesztés komplex mutatói (anyagi depriváció, kirekesztés
soktényezős modelljei). De elkerülhetetlen a fontos társadalmi folyamatoknak, és ezek strukturális, differenciált, egyenlőtlenségeket fokozó hatásának elemzése is.
Mindez nem jelenti azt, hogy a folyó jövedelmek alapján
mért illékony szegénység, vagy a fragmentált kirekesztés
érdektelen lenne. Új, még nem eléggé megértett jelenségek,
amelyekhez csak néhány értelmező kommentárt fűzök.

és Redmond, 2000). A fizetett túlóra, vagy a kölcsönös segítségnyújtás keretében végzett plusz munka, a háztáji termelés,
stb., széles körben elterjedt volt az államszocializmus idejében is, amikor pedig az emberek stabil munkahellyel rendelkeztek. A stratégiai lehetőségek tárháza 1990 után nagymértékben bővült. Az új lehetőségek szinte természetesen adódtak a szabadsággal és az új gazdasági berendezkedéssel, de a
szegények gyakran kényszerből éltek ezekkel. Az új stratégiák hatnak a szegénység rövid távú trendjeire, sőt, olykor a
deprivációs mutatók inkonzisztenciáira is. Legtöbbjüket a bizonytalanság, a változékonyság, a „hopp és kopp” dinamikája jellemzi.
Az új feltételek mellett a rohamosan növekvő munkanélküliség nyomán tipikus kényszerpályaként jelent meg a „kényszervállalkozás”. Hozhatott időleges hasznot, de gyakran vált
veszteségessé, fenntarthatatlanná. A kis kényszervállalkozások kora 15 év után lassan leáldozik. Ugyancsak kényszermegoldások a szürke és fekete munkák, a terjedő mezőgazdasági napszám, amelyek rendszerint extraprofitot hoznak a
munkáltatónak, jogfosztottságot és létbizonytalanságot a feketén dolgozóknak. Az „illegális” munkásoknak sem munkajogaik, sem szociális jogaik nincsenek, elbocsátásuk egyszerű, nem jár nekik táppénz, nem szereznek nyugdíjjogosultságot, korlátlanul kizsákmányolhatók. Ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a szegények, természetesen illegálisan, kombinálják a segélyt a feketemunka bérével, és ezzel valahogy biztosítsák minimális megélhetésüket. (A segély önmagában 3040 százalékkal elmarad még a szűkös létminimumtól is.) A
fekete munkák fehérítése - kivált, ha tisztes fizetéssel járna együtt - a szegények érdekét szolgálná. De még alacsony fizetés mellett is jogerősítő, s ezzel önbecsülés növelő lenne. A
fehérítés egyelőre (az egészségbiztosítási kényszerrel) inkább
azoknál valószínű, akiknek semmilyen törvényes jövedelmük
nincs. A viszonylag rendszeres fekete munkák mellett valószínűleg bővülnek azok az alkalmi pénzkereseti lehetőségek,
amelyek a jobbmódúak növekvő szolgáltatás-igényeit elégítik ki. Ezek jelentős részét (kertek karbantartása, szemét takarítás) a szegények végzik. A szegénységi küszöb átlépését
(mérhetően vagy sem) lehetővé teszik a könnyen felvehető
hitelek, amelyek egy része az uzsorakamatokkal (70 százalék, vagy ennél is magasabb kamat) utóbb a családok teljes
ellehetetlenüléséhez vezet. Új „versenyterepet” kínál a szegényeknek részben az állami (önkormányzati) segélykérés,
részben a növekvő számú jótékonykodó egyén, vállalkozás,
civil szervezet adományainak keresése. A lomok, hulladék,
szemét kézi „reciklálása”, a kiselejtezett holmik válogatása,
értékesíthető részeik kiválogatása és eladása (vagyis a lomizás, amely szinte önálló szakma lett) törvényes pénzszerzési
módok. A szeméthasznosítás technikája a szemétgyűjtés
technikájához igazodik. A lomtalanítások idején az eredetileg
véletlenszerű turkálások szervezetté váltak. Az újabb, szelektív szemétgyűjtés sajátos horgászeszközt hozott létre, amelynek segítségével ki lehet kotorni a még eladható üvegeket a
konténerből. A koldulás és bér-koldulás léteznek, bár nagyon
keveset tudunk a koldusokról. Pénzszerzési lehetőség az üzletszerű, gyakran kisstílű lopás vagy tolvajlás (autórádiókra,
víkendházak kisebb-nagyobb értékeire specializálódott bandák, színesfémet „kiszerelő”, veszélyes baleseteket is okozó
egyének vagy csoportok). Számtalan szerencsejáték, fogadási
lehetőség kínál reményt, hoz kisebb-nagyobb nyereményt,
vagy okoz súlyos veszteséget.

Új, bizonytalan pénzkeresési stratégiák
A szegényeknek mindig számos túlélési stratégiájuk volt (Sík
Kilakoltatott munkanélküliek ideiglenes szálláson
1939 - Escher Károly felvétele
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Mindezek a stratégiák felemás következményekkel járnak.
Igaz, olykor akár jelentősen növelik a jövedelmet, és a szegények számára a kisebb, vagy átmeneti pluszjövedelmek is
megkönnyebbülést jelentenek. Egyes stratégiák ugyanakkor
súlyos veszteséget is okozhatnak. Az alapvető baj az, hogy a
többnyire rendszertelen, gyakran a törvényesség határán
mozgó, vagy azt átlépő jövedelemszerzés nem csökkenti a
szorongásokat, nem enyhíti a létbizonytalanságot, nem segíti
a hosszabb távú előregondolkodást, a jövőre való tervezést.
Nem teszi lehetővé az életmód átalakítását, és biztosan nem
jelenti a civilizációs normák elfogadását. (Sőt, inkább e normákat gyengíti-rombolja.) A legtöbb stratégiához új, rövid-és
hosszú távú kockázatok tapadnak, a szociális- és munkajogi
védelmet nélkülöző munkától a börtönbüntetés veszélyéig. A
bizonytalanság és az új kockázatok, a törvényen kívülre helyezkedés önmagukban kirekesztő tényezők.

tárgyak, nippek stb. otthoni felhasználása.
A szegények életkeretei tehát látszólag, sőt, valóságosan is
gazdagodnak. A használt cipő jobb, mint ha nincs cipő. A
fürdőkád akkor is használható valamire, ha nincs a lakásban
víz. (Lehet akár státusszimbólum is, és ez valamilyen elmozdulás ígérete.) A végeredmény mégis az, hogy az élet kereteit
rosszul összeválogatott, mások által kidobott (megvetett) holmik, tárgyak és jelképek alkotják. A mobiltelefon és a kinti
WC szokatlan, de semmi esetre sem ritka párosítás. Ezt a valóságot tükrözi az inkonzisztens depriváció.
Összefoglalásképpen: az illékony szegénység és a „halmozott depriváció” inkonzisztens jellege a modern valóság részei. A „posztmodern” pluralizáció vagy „posztmodern inkoherencia”, együtt az individualizálódott életformákkal szemmel láthatólag elérték Magyarországot. Az új trendek legalább látszatra „lecsurogtak” a szegények egy részéhez is. Az
új szabadságok sokféle szegénységből kilábalási lehetőséget
nyitottak meg. Ezek néha segíthetnek hosszú távon is, többnyire azonban zsákutcás félmegoldások. A felszínt borzolják,
a mélyben zajló kirekesztést újratermelő folyamatokat egyelőre érintetlenül hagyják. Ezért még a szegénység újratermeléséről szóló „nagy narratívák” sem tűnnek idejét múltnak.
Ha nem történnek komoly erőfeszítések az egyenlőtlenségek
növekedésének megállítására, még inkább visszafordítására,
nagy a valószínűsége a tartós szegénység újratermelődésének, a konfliktusokat növelő társadalmi szétszakadásnak.

A jólét során keletkező selejt hasznosítása
Herbert Gans több mint 30 éve írta, hogy a szegények egyik
funkciója, hogy „olyan javakat vásároljanak, amelyekre mások nem tartanak igényt, megnövelvén ez által az ilyen javak
- száraz kenyér, gyümölcsök és zöldségek, melyeket máskülönben kidobtak volna, használt ruhák, elértéktelenedő autók
és épületek - gazdasági hasznát.” (Gans 1971) Az árukínálat
azóta bővült, az árukhoz való hozzáférés javult. A társadalom egy része még Európa legszegényebb országaiban is elég jómódúvá vált ahhoz, hogy a fogyasztói társadalom „vásárolj gyorsan, dobd el könnyen” törvényét kövesse. Az olcsó és selejtes szériák gyakran jutnak el a szegényekhez, sőt,
kialakulóban van egy szinte szegregáló olcsó bolthálózat is.
A szegények ma is használt vagy idejétmúlt dolgokat vásárolnak: az árvadászat és az árverseny sok új formája révén
keresik a leárazásokat, vagy a kifutóban lévő árukat. A selejt
hasznosításának másik módja az, hogy a szaporodó jótékonysági szervezetek, vagy a családsegítők révén ingyen lehet ruhát, háztartási gépet, berendezési tárgyakat, olykor élelmiszert szerezni. A harmadik módszer a szemét, hulladék reciklálása nem eladásra, hanem saját használatra. A mély nyomorban élők, a hajléktalanok a kukából szedik ki napi élelmüket. De ennél sokkal általánosabb a ruhák, berendezési
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gú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának települési szintű biztosítását, így a
Közoktatási törvény 66.§-nak megfelelően radikálisan átalakították a beiskolázási körzeteket.
A koncepció előirányozta a törzsóvodák és tagintézményeik
elaprózódott körzeteinek összevonását, a kis óvodai csoportszobák kiváltását EU-s pályázati forrásokból tervezett építkezések
révén, s egyben az óvodai nevelés áthelyezését kis intézményekből a fenntartható nagyobb intézmények irányába.
Az általános iskolák tekintetében alapvetően új alapokra kellett
helyezni a feladatellátást, így a 2006/2007. tanév végeztével
valamennyi általános iskola megszűnt, s 10 intézmény helyett 5 intézményt alapított újjá a Közgyűlés, miközben valamennyi iskola (az eddigi városi beiskolázású intézmények
is) körzeti feladatellátási kötelezettséget kaptak.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiegyenlített
arányának biztosítása érdekében a körzethatárok meghatározásához elkészítették a HHH-térképet, amely alapján elhatározták
a szegregálódásnak indult intézmények megszüntetését, a körzethatárok újjáalakítását. Alapvető célkitűzés volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen a HHH tanulók számaránya, s a cigány származású tanulók integrációja is megvalósuljon. Az átszervezés fontos eleme volt a megszűnő, szegregálódott iskolából a gyermekek új iskolába történő irányítása szülői
szándéknyilatkozatok, a HHH-tanulók osztályonkénti és intézményi arányainak figyelembe vételével.
A sikeres integráció alapkövetelménye a befogadó iskolák nyitottsága és szakmai hozzáértése, melynek biztosítására Hódmezővásárhely önkormányzata megvalósítja a „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP 2.1.5./B”
adaptációs pályázat keretében támogatott szakmai programját.
A program kiemelt célja az Integrációs Pedagógiai Keretrendszer (IPR) települési szintű menedzsmentjének létrehozása révén valamennyi intézményben az integráció megteremtése, a
pedagógusok módszertani felkészítése, a befogadó és újonnan
érkező gyermekek közös programjainak biztosítása még az új
tanév megkezdése előtt, s olyan hátránykompenzációs programok kidolgozása városi szinten, amelyek az óvodától a középiskoláig tartó utat építik ki a gyermekek számára.
Kiemelt cél, hogy a kompetenciafejlesztésben eredményeket elért,
sikeres pedagógusokra építve történjék a megújulás, s ne kizárólag
a megszűnő iskolák tantestületének legyen ügye az átszervezés.
Ennek érdekében az oktatási iroda munkatársai önértékelésen,
vezetői, szakmai értékelésen és szülői vélemény-nyilvánításon
alapuló pedagógus-értékelést végeztek, amely alapjaiban meghatározta a szükséges létszámcsökkentés kritériumait.
Az óvodai és iskolai beiratkozás adatai az elindult program első
eredményeit mutatják: valamennyi újjáalakuló intézményben
párhuzamos osztályokkal, maximális létszám közeli beírt gyermekkel tudnak osztályt/csoportot indítani, s az integrált oktatás
bevezetése - széles körű közéleti vitát követően - a helyi társadalom döntő többségének egyetértésével valósul meg.
NAGY JUDIT – SZŰCS NORBERT
njudit@hodmezovasarhely.hu
szucs.norbert@dartke.hu

Summary
Poverty and social exclusion are increasingly and justly becoming social concerns in the EU. Yet
there are controversial quantitative findings that may suggest to some that the issue is not as serious as
the EU thinks, that poverty may not be viewed as a painful, injuring and long-lasting life experience,
and social exclusion a complex set of social ills.
As far as chronic poverty is concerned the results of panel studies are not always consistent. In some
cases they show a relatively high rate of persistent poverty, in some others lasting poverty is contraintuitively rare. In case of indicators of deprivation data show that many are deprived in one or
another respect but the simultaneous presence of several factors of exclusion may be infrequent. The
inconsistencies need to be analysed in more depth.
The paper analyses from two aspects the validity in Hungary of the hypotheses about postmodernity.
It presents some phenomena that suggest that poverty may indeed seem volatile because e.g. windfall
incomes help short escapes from poverty , and deprivation may be inconsistent because for instance
the poor may use the throwaway assets of the more affluent. These, though, are fragile and reversible
and ruffle only the surface. They did not (as yet) alter the underlying core processes of social exclusion. The second approach presents evidence to illustrate some of these deep-lying processes such as
the increasing inequalities in education or mortality. In all likelihood the “great narratives” did not
lose their relevance With increasing inequalities and weakening social protection the reproduction of
poverty seems to continue unaffected.

A „HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MODELL”
(Az oktatási struktúra átalakítása a hátrányos helyzetű csoportok
iskolai sikeressége érdekében)
Hódmezővásárhely MJV a hatékony finanszírozás érdekében
radikálisan átalakította a közoktatási intézmények struktúráját. A közoktatási koncepció újragondolásával - modellértékűen, elsőként a megyei jogú városok körében - települési szinten
biztosították a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának feltételrendszerét.
Hódmezővásárhely város 2006. novemberében elfogadott közoktatási koncepciójának kialakítását alapos helyzetfelmérés és
elemzés előzte meg. A helyzetelemzés adatai rámutattak arra,
hogy a hódmezővásárhelyi óvodások fele nem óvodának épült
épületben tölti napjait, s az általános iskolák fele a XIX. század
végén - a XX. század első felében épült, az intézmények korszerűsítése halaszthatatlan feladat.
Megállapítást nyert az a tartós tendencia, hogy évente 200 gyermekkel kevesebb tanul az általános iskolákban, s a demográfiai
adatok azt jelzik előre, hogy az elkövetkező 6 évben a város
belterületén évente 350-370 gyermek, a külterületi részeken
mintegy 30-40 fő várható egy évfolyamon. A település intézményrendszere viszont ennél jóval nagyobb létszám befogadására volt kalibrálva.
A tanulói létszám és a férőhelyek jelentős eltérése nemcsak többletfinanszírozási kényszert eredményezett, hanem lehetőséget teremtett - sőt kifejezetten indukálta - a különböző társadalmi csoportokból származó gyermekek iskolai elkülönülését. Az oktatásirányítók és a pedagógusok tudatos munkája ellenére a város
több iskolájában elkezdődött a halmozottan hátrányos helyzetű1
tanulók (HHH) - közülük is legfőképpen a cigány tanulók - felgyorsuló ütemű elkülönülése. A szegregáció pedig nemcsak az
előítéletek, a társadalmi távolság növekedését generálja, hanem a
rosszabb szociális helyzetű tanulók alacsonyabb oktatási minőségét, iskolai sikertelenségét is megalapozza.
A fenti tendenciákat felismerve a hódmezővásárhelyi Közoktatási Koncepció a hatékony intézményfinanszírozással egyenran-

1

Hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak (HH) minősül az, akit családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította,
ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a gyermek/tanuló,
akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be / fejezték be sikeresen,
tovább az a gyermek/tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.
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szociális munkásként azt a kérést kaptam a szülőktől, hogy
Kristóf kreatív készségeit fejlesszem, miután úgy látják, hogy
tehetséges több művészeti kifejezésben. Azt kaptam előzetes
információként Kristófról, hogy egy ősparkkal rendelkező budai óvodába járt négy éves korától, ahol a normál óvodai foglalkozások mellett népi mesterségek mesterei is foglalkoztak a
gyerekekkel, tudatos környezetvédelmi felkészítés és természetvédelem, valamint angol nyelvi játékos foglalkozások is részei voltak az óvodai programnak. Kristóf megismerkedésünkkor nyitott, barátságos, kiegyensúlyozott gyerek volt. Alapvető
bizalommal fordult felém és az iskola felé, nagy izgalommal
fogadta az iskolai élet mindennapjainak újabb és újabb élményt
adó helyzeteit. Már az óvodából is a felnőttekkel való partneri
viszonyt hozta, amelyet itt az iskolában is természetesnek vett.
Megvoltak azok a döntési körök, amelyekben szabadon választhatott, ezekkel a döntésekkel élt is, evésnél, öltözködésnél meglehetősen válogatós volt. A 180 négyzetméteres négyszobás budai lakásban Kristófnak külön szobája volt, amit saját elgondolása szerint rendezett be, és élt benne. A beszélgetéseink során
mindenre érdeklődően rákérdezett, ha valamit nem értett nyitottan kérdezett, szinte megkövetelte, hogy amíg meg nem ért valamit, addig magyarázzam, amíg az ő szintjén megérthetővé válik. Egyedüli gyerekként otthon megszokta, hogy a szülei teljes
figyelmet szentelnek neki, türelemmel felelnek minden kérdésére, összefüggésekben helyezik el az érdeklődési területébe
kerülő jelenségeket. Ezt az igényét az iskola kis létszámú (15
fős) osztályában, a két tanítós felállás is lehetővé tette, hogy az
otthoni értékrendnek megfelelő figyelmet kapjon. Kristóf apukája a rendszerváltás előtt egy gyárban dolgozott mérnökként,
majd a gyár privatizálása során először üzletrészt vásárolt, majd
önálló céget alapított, amely jelenleg jelentős jövedelmet termel
a család számára, és 50 ember van az alkalmazásában. Kristóf
anyukája a rendszerváltás előtt pedagógus volt, azóta tovább
képezte magát és jelenleg egy cég HR menedzsere.

HÁROM GYERMEKI SORS ESÉLYE AZ
ESÉLYEGYENLŐSÉGBEN

Szociális munkásként munkámból adódóan, sok helyen megfordulok, és sok emberrel találkozom. Történetünk szereplőivel
- Kristóf, Erika, Józsi - az ifjúsági szociális munkám során
ismerkedtem meg, és töltöttem velük rövidebb, hosszabb időt,
amiben megismertem életük alakulását a rendszerváltás előtti és
utáni időkben. Az életükön keresztül bemutatom az esélyegyenlőséget befolyásoló tényezőket, amelyek kijelölik hármójuk
sorsában azt a társadalmi helyzetet, amiben élnek.
Amikor elindult a kapcsolatunk én közösségi szociális munkásként foglalkoztam fiatalokkal. Kristóffal egy akkor alakult alternatív iskolában fejlesztőként találkoztam, ahol Kristóf az
első induló osztály tanulója volt. Erikával egy önkormányzati
iskola egészségfejlesztési programján találkoztam, ahol én,
mint egészségfejlesztő szakember, Erika pedig elsős diákként
vett részt. Józsival táborszervezőként találkoztam, ahol Józsi
egy „hátrányos helyzetű” cigány elsős diákként vett részt a táborban. Ekkor Magyarországon a rendszerváltás pillanatában
voltunk. Az államszocializmus közigazgatásának megfelelő tanácsrendszer, ekkor alakult át demokratikus választások alapján
működő önkormányzatokká. A rendszerváltást követően (1990)
indult el az a folyamat, hogy az állami iskolák mellett létrejöttek magániskolák, amelyek alternatív oktatási módszerekkel
biztosították a tanulás lehetőségét, azok számára, akik ezt meg
tudták fizetni. A rendszerváltás egyik hatása a munkaerőpiac
drasztikus átrendeződése volt. A korábbi „szocialista gazdaságban” mindenkinek dolgoznia kellett, büntetőjogi következménye volt, ha nem dolgozott valaki. Ezért sok olyan munkahely
volt a vállaltoknál, ami csak azt a politikai célt szolgálta, hogy
a teljes foglalkoztatás biztosított legyen. A rendszerváltást követően ezért, „a vállalatok kapun belüli munkanélkülisége”, a
vállaltok megszűnésével robbanásszerűen láthatóvá vált, és élethelyzetté alakította sokak számára a munkanélküliséget. Az
átalakuló gazdaság létrehozott strukturális okokból egy olyan
réteget, akik az alacsony iskolai végzettségük, nem konvertálható tudásaik miatt, tulajdonképpen tartós munkanélküliek, már
16 éve. A szocializmusban a cigányoknak, mint mindenkinek,
kötelező volt dolgozni, ezért kialakult náluk egy kettős életforma. Hétközben a szocialista vállalatok munkásai voltak, hétvégén a saját identitásuknak megfelelő cigány életformát élték. A
rendszerváltás követően a cigányok voltak azok, akik leginkább
kiszorultak a munkaerőpiacról. Állást nem találtak, de a korábbi életformához kötődő kereskedésre, szolgáltatásokra a modernizációra hatására, már nem volt szükség, így légüres térbe kerültek a társadalmon belül.
Megismerkedésünk idején a gyerekek mindannyian 6 év körüliek voltak, jelenleg 21 évesek. Láthatóvá teszem életük alakulását a rendszerváltás előtti, utáni időben, és az Európai Unióhoz
való csatlakozás időpontjában. Három felnövekvő gyermek története, meghatározott társadalomtörténeti gyökerekkel, életmódra szocializáltsággal, és jövőképpel.

(E(E-1)
Erikával annak kapcsán ismerkedtem meg, hogy egészséges életmód tanácsadást szerveztünk a falujukban. A játékos egészségfejlesztési programokban Erika örömmel vett részt, édesanyja támogatólag a háttérből segítette, édesapja ugyan jelen
volt, de idegenkedve háttérbe húzódott. A feladatok úgy voltak
összeállítva, hogy családok együttesen végezzék, és akár később a mindennapi életük részévé váljon. Az édesanya barátságos nyitottsága alakított ki egy kapcsolatot köztünk. Erikáról
elmondta, hogy a helyi óvodába járt négy éves korától eddig és
most kezdte a helyi iskolát. A faluban egy nyolcosztályos általános iskola van, az első osztály létszáma 32 fő és egy tanítójuk
van. Az iskoláról jó tapasztalataik vannak, mert Erika bátyja is
ide jár, most negyedikes. A 3000 fős faluban, egy újonnan épített, két szobás, összkomfortos házuk volt, ahol Erika a bátyjával osztotta meg közös szobájukat. Erika megismerkedésünkkor barátságos, kiegyensúlyozott gyerek volt. Alapvető bizalommal fordult felém, főként édesanyja bizalmát látva. Az iskola egyrészt izgalommal teli várokozást jelentett számára, másrészt szorongást, hogy az elvárásoknak meg tud-e felelni? Az óvodából a felnőttekkel való tekintélytisztelő viszonyt hozta,
amelyet itt az iskolában is természetesnek vett. Megszokta,
hogy gyerekként nincsenek döntési lehetőségei. A beszélgetéseink során érdeklődően hallgatott, de soha nem kezdeményezett
témát. Otthon azt szokta meg, hogy a felnőtt dolgokhoz nincs
köze, „gyerekes” kérdéseit elnézően - a lényegi vagy az életko-

MEGISMERKEDÉSÜNK TÖRTÉNETE, ÉS AMIT KIINDULÁSKÉNT
TUDNI LEHET EZEKRŐL A FIATALOKRÓL

(K(K-1)
Kristóffal a szülei kérésére ismerkedtem meg az egyik elsőként
létrejött alternatív iskola elsőosztályos tanulójaként. Iskolai
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rának megfelelő választ elkerülve - válaszolták meg a környezetében lévő felnőttek. A világra vonatkozó kérdéseiben azt
közvetítették Erikának, hogy nincs köze hozzá, illetve majd ha
felnőtt lesz, akkor megismeri a dolgokat. Egy lassú folyamatban juttatták el Erikát oda, hogy ne érdeklődjön a világ dolgai
iránt. Erika édesapja a rendszerváltás előtt a faluhoz közeli város egyik gyárában dolgozott szakmunkásként. Reggel ment és
délután érkezett a munkásbusszal. Ma is ebben a gyárban dolgozik, de már nincs munkásbusz, a menetrendszerinti busszal
jár dolgozni, aminek a költsége most már őt terheli, de még így
is örül, hogy meg van a munkahelye. Erika édesanyja a helyi
termelőszövetkezetben dolgozott a rendszerváltás előtt - libatenyésztő volt. A rendszerváltás követően a szövetkezett felbomlásával, egy magán üzem jött létre, a libatenyésztésre, ennek alkalmazottja most. Meg kellett tanulnia új gépek kezelését, mert
gépesítve lett a tenyésztés folyamata, és nagyon boldog, hogy
van munkája, mert a gépesítés miatt sokan váltak munkanélkülivé a környezetében.

Idegennek érezte azt a helyzetet, amikor mesekönyvből olvastam fel mesét, történeteket, számtalanszor kérte, hogy inkább
szabadon meséljek, mint azt tette az édesanyja, nagymamája.
Józsi az óvodát és az iskolát valami olyan kötelező dolognak
élte meg, amelyik tőle idegen értékek szerint működik, és értetlenül szemlélte azt a követelményt, hogy neki az otthonos közegből, ebbe az idegen, gyanakvó, és őt sértő közegbe kelljen
nap, mint nap részt vennie. Az édesapjának 8 általános iskolai
végzettsége volt, édesanyjának hat osztálya. Ők se tudták segíteni Józsit ebben a helyzetben, mert ők is csak a kötelezés, a fenyegető büntetés miatt tartották fontosnak, hogy Józsi iskolába
járjon. Józsi édesapja a rendszerváltás előtt egy gyárban dolgozott segédmunkásként, az ingázók jellemző életét élte. Hét közben a fővárosban munkásszállón élt, hétvégén volt otthon a családja körében. A rendszerváltást követően megszűnt a munkahelye, megszűnt a munkásszálló, azóta munkanélküliként otthon él. A feketegazdaságban kap időszakos bizonytalan jövedelmet jelentő munkákat. Időnként az önkormányzat kötelezi
közmunkában való részvételre. Édesanyja az iskolából úgy maradt ki, hogy gyereket szült, és azóta is gyermekgondozási segélyen van otthon. Ez azt jelenti, hogy az anya a gyermek három éves koráig kap egy olyan segélyt, amely bizonyos mértékig helyettesíteni tudja a munkajövedelmet.

(J(J-1)
Józsival az államszocializmus sajátos helyi hatalmat megtestesítő, az élet minden területére politikai befolyást gyakorló közigazgatási intézményén keresztül - a Tanács közvetítésével ismerkedtem meg, miután gyerekek/fiatalok számára táborok
szervezésével foglalkoztam nyáron, és a helyi Tanács felkért,
hogy a területükön lévő „hátrányos helyzetű” gyerekek számára
szervezzünk ingyenes tábort. A „hátrányos helyzet” alatt itt a
faluban élő roma gyerekeket értették. A táborba az általános iskolai korosztály vett részt, csak roma gyerekek, mert a Tanács a
„vegyes” tábort elképzelhetetlennek tartotta. A tábort előkészítő
beszélgetések során azt az előzetes információt kaptam Józsiról, hogy óvodába csak a kötelező öt éves kortól kezdett járni, a
külön roma gyerekek számára felzárkóztató csoportba, majd ez
a csoport alkotott egy önálló elsős osztályt az iskolában. Józsi
megismerkedésünkkor félénk, de barátságos, kicsit bizonytalan
gyerek volt. Bizalmatlanul fordult felém és a környezete felé, a
roma közösségen kívül mindig megalázásától, fenyegetéstől
tartott. Ismeretlenek voltak számára a roma közösségen kívüli
szabályok. Saját oláh cigány közösségében minden élethelyzetben a felnőttekkel egyenlő módon vehetett részt, az óvodában
találkozott először azzal, hogy a gyerekekre külön szabályok
érvényesek, hogy tekintélytiszteletet várnak el tőle a felnőttek,
de őt a legkevésbé se tisztelik, sőt itt érzékelte először, hogy valamilyen megkülönböztetés szerint bánnak vele. Saját közösségében részese volt a döntéseknek, kifejezte véleményét, és figyelembe vették azt. Természetes volt számára, hogy nyüzsgő
közösségben él és zajlik a mindennapi élete, személyes tere külön nem volt otthon. A 4000 fős faluban a romák aránya 20%
volt. Voltak olyan utcák, amiben csak romák laktak, de más utcákban is éltek elszórtan roma családok. Józsi családja olyan
utcában élt, ahol csak romák voltak. Házuk egy kéthelyiséges épület volt, úgynevezett „CS-lakás”, ahol Józsi élt a szüleivel és
öt testvérével. Ezeket a lakásokat a helyi hatalom a cigányokról
való gondoskodás sajátos formájaként, csökkentett komfortfokozatú lakásként építette kimondottan a cigányok számára, ami
a paternalisztikus szegregáció egy formájaként működött. A lakásban nem volt víz, és benti WC. Józsival a beszélgetéseink
leginkább a rácsodálkozó felfedezésekhez hasonlítottak. Kölcsönösen nem ismertük a másik világát, így a nyitottság a másik kultúrájának megismerésére a felfedezés lehetőségét adta.
Józsi nem ismerte a magyar mese és mondavilágot, minden információ, ami szóban hangzott el azt örömmel szívta magába.

A SZÜLŐK TÁRSADALMI HELYZETE, ÉRTÉKRENDJE
(K(K-2)
Kristóf szülei jómódban éltek a társadalom többségéhez képest. Liberális elveket vallottak, a különböző értékek egymás
mellettiségének az érvényességét közvetítették Kristóf számára. Sok olyan megnyilvánulásuk volt, amiben Kristóf azt tanulhatta meg, hogy hogyan figyeljen oda a saját érzéseire, hogyan
tudja ezt arra használni, hogy mások helyzetébe, érzéseibe is
bele tudja képzelni magát, ezzel megértő tudjon lenni a tőle eltérő életformát, értékszemléletet képviselőkkel kapcsolatban.
Kristóf szülei az egymással való kapcsolatukban is arra mutattak mintát, hogy egy családban a férfi és a nő egyenrangú társak. Munkahelyükön, társadalmi kapcsolataikban a hierarchia
nélküli partnerséget képviselték, Kristóf a mindennapi találkozásokban az ennek megfelelő kommunikációs mintákat tanulta
meg. A rendszerváltást követően Kristóf szülei felszabadultan,
és következetesen éltek a jogállam adta lehetőségekkel, hogy
alakítsák környezetük szemléletét. Tisztában voltak jogaikkal,
kötelezettségeikkel, saját értékpreferenciáikkal. Az országgyűlési választásokon a liberálisokra szavaztak, az önkormányzati választásokon pártpreferenciától függetlenül, hiteles helyi
személyek megválasztására adták voksukat.
(E(E-2)
Erika szülei - a társadalmi megítélés szerint - időnként nehézségekkel, de tisztességesen megéltek. Konzervatív értékeket
képviselnek, a rendszerváltást követően rendszeres vallásgyakorlókká váltak. Tekintélytisztelők és tekintélyt megkövetelők.
A saját értékrendjüket tartják az egyedül érvényes viszonyítási
alapnak, minden ettől eltérőt deviánsnak minősítnek, a többség
tudatával ítélnek el minden kisebbségi értékrendet. Erika számára is ezt közvetítik. Az idegenekkel, másággal szemben
megítélő, elutasító magatartást teszik normává Erika számára.
A cigányokkal kapcsolatban félelmet, utálatot építenek Erikába. Erika szülei az egymással való kapcsolatukban arra mutatnak mintát, hogy egy családban a férfi szava a döntő, és a nő
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helye a konyhában van. Társadalmi kapcsolataikban a feltétel
nélküli tekintélytiszteletet képviselik, gyerekeiktől is ezt követelik meg. Erika szülei a rendszerváltást úgy élték meg, mint
gazdasági átalakulást. Számukra a munkahelyek tulajdonosai,
illetve a követelményrendszer változott meg, de a környező társadalomban a korábbi vezetők maradtak meg a vezető gazdasági és politikai pozíciókban. Számukra a jogállam valami absztrakt fogalom, amivel nem is tudnak mit kezdeni, illetve a helyi
érdekviszonyok nem teszik lehetővé a jogaikkal való élést a kiszolgáltatottságuk tudata miatt. Az országgyűlési és az önkormányzati választásokon a konzervatívokra szavaztak.

golnak. Általában nyáron és télen rövidebb-hosszabb ideig külföldön pihennek, utaznak. Negyedévente hosszú hétvégek keretében wellness programon vesznek részt, valamely élményfürdőben. EZ SZÓ SZERINT A GYEREKNÉL MEGISMÉTLŐDIK, miután a szülők és Kristóf együtt vesz részt ezeken a
programokon. Tudatos ismétlés, erősítő hatású.
(E(E-3)
Erika szülei a munka mellett ritkán engednek meg maguknak
szórakozást. A napi kikapcsolódásukat a TV biztosítja. A munkát követően, egyrészt a házuk kertjét művelik, amely a megélhetésük, önellátásuk egyik fontos eleme, másrészt van egy kis
földjük a határban, ott termelnek eladásra különböző növényeket. A sportolás nem része az életüknek. Nyaralni 2-3 évente
jutnak el, leginkább a Balatonhoz. Egyébként csak rokonlátogatás esetén szoktak elutazni a faluból. A faluban nincs színház,
mozi, időnként az érkező vándorcirkusz a megszokottságtól eltérő szórakozási lehetőség.

(J(J-2)
Józsi szülei - a társadalmi megítélés szerint - szegények. Értékrendjük a konzervatív megközelítéshez áll közel, a sajátos cigány kisebbségi létből fakadó önmaguk alulértékelésével, és
ebből következő érzelmi kitörésekkel keveredve. Értékrendjük
másik fontos eleme az oláh cigány identitás. Ennek három fő eleme van. Az egyik a közösségen belüli "osztozkodás", a "segítségnyújtás", valamint "az igazi roma élet" (öltözködés, konyha,
vendéglátás). A másik eleme a kereskedelem. Az a pénz, amit a
cigányok a (ló/autó)vásáron keresnek, jó alapot teremt a rituális
együttlétekre (evésre, ivásra, közös éneklésre). Ezek az együttlétek a harmadik identitást meghatározó elemet adják, amely
során megerősödik a cigány testvériség, a közösség legfőbb
összetartó ereje. Az együtt létrehozott zenével válnak a romák a
leginkább 'dalban testvérekké'. A mai Magyarországon a "cigány" a "paraszt"-tal (vagy gádzsókkal) szemben értelmeződik,
és ez így van Józsi szülei esetében is. Józsi szüleinek egymáshoz való kapcsolatát a roma szokások határozzák meg, amely
mögött a romák tisztaságra vonatkozó felfogása magyarázza a
szerepmegosztásokat, munkavégzés alakulását. A rendszerváltás Józsi szülei számára először reményt jelentett, majd nagy
csalódást. Reménykedtek egy jobb jövőben, szabadabb életformában, identitásukat megőrizni képes társadalmi működésben.
Aztán azt kellett megtapasztalniuk, hogy az állami kényszerek
megszűnésével, az állami „gondoskodás” is megszűnt, bizonytalanná vált a megélhetésük, mert a munkahelyeik megszűntek,
és a hagyományos kereskedési formák átalakultak. A piacgazdaság számukra a diszkrimináció felerősödését hozta, a társadalmi kirekesztettség állapotának tartóssá válását, a fekete gazdaságban lévő kiszolgáltatottság helyzetét. A különböző kormányok roma programjai csak deklarációk maradtak, a civil működés lehetőségei, csak néhány ember számára hoztak időlegesen javulást az életükben. Az országgyűlési választásokon először nem tartották fontosnak, hogy részt vegyenek - nem az ő
ügyük - majd később elköteleződés nélkül, általában a többet
ígérőre szavaztak, az önkormányzati választásokon szintén
pártpreferenciától függetlenül, változóan adták le a voksukat.

(J(J-3)
Józsi szüleinek életében a mulatság bármilyen esemény lehet,
ahol lehetőség van közösségi együttlétre, éneklésre, ívásra.
Lehet ez névnap, börtönbe vonulás, vagy hazaengedés - a nagyobbak közül, de hétköznapi sikeres üzlet megkötése is lehet
alkalom a mulatságra. Szervezhetik ők maguk is vagy a közösség bármely tagja, ahová kölcsönösen meghívják egymást. A
férfiak és nők külön ünnepelnek, esznek, isznak, énekelnek, beszélgetnek, a gyerekek általában a nőkkel vannak, de szabad
bejárásuk van a férfiak ünneplésének helyére is. Józsi szüleinek
az életében nem szempont a fizikai állapot sporton keresztüli
megőrzése, fejlesztése. Józsi szülei két okból utaztak. Az egyik
a vásárokon való részvétel - az üzletelés, a másik a rokonok
meglátogatása. Még amikor Józsi édesapja hét közben „munkás” volt a városban, a hétvégén akkor is „cigány” szokásként
vásározott.
GYEREKEK ÉLETFORMÁJA
(K(K-4)
Kristóf naponta örömmel járt iskolába. Az iskolát követően
voltak olyan napok a héten, amikor hangszeres zenét tanult (és
szolfézst), illetve amikor lovagolni és vívni járt. Hetente járt
(multiplex) moziba. Minden hónapban két olyan hétvége volt,
amikor Kristóf a Zeneakadémián gyerekkoncerten vett részt.
Kiállításokra a szüleivel járt havonta, amit követően egy cukrászdában megbeszélték a családjával a látottakat. Rendszeres
látogatója volt Kristóf a gyermekszínházi darabok bemutatóinak. Kristóf a szüleivel az évszaknak megfelelő sportokat űztek. Télen síeltek, nyáron eveztek, ősszel, tavasszal lovagoltak.
Általában nyáron és télen rövidebb-hosszabb ideig külföldön
pihentek, utaztak. Negyedévente hosszú hétvégek keretében
wellness programon vettek részt, valamely élményfürdőben.
Kristóf nyaranta csereprogram keretében kb. egy hónapot töltött külföldön nyelvtanulás, gyakorlás érdekében. Kristófnak
sok barátja volt. Barátai közül sokan jártak fel Kristófhoz, ahol
közösen játszottak Kristóf meglehetősen drága játékaival, illetve internetes számítógépes játékokat. Kristófnak kortársai közül elsőként volt mobiltelefonja. Kristóf tájékozott a saját életét érintő kérdésekben, átlátja és érdeklődő a családját érintő
kérdésekben, informált a különböző médiában megjelenő hírekkel kapcsolatban.

A SZÜLŐK ÉLETFORMÁJA
(K(K-3)
Kristóf szülei életformájukban egyensúlyt teremtettek a munka, a szabadidő, a terhelést jelentő tevékenységek és a rekreációt, kultúrálódást biztosító programok között. Kristóf is kisgyerekkorától fogva részese ezeknek a programoknak. Kristóf szülei heti szinten a munka mellett teniszeznek, úsznak. Havonta
két-három alkalommal színházba vagy koncertre járnak, egyszer kiállítást néznek meg. Az évszaknak megfelelő sportokat
űznek. Télen síelnek, nyáron eveznek, ősszel, tavasszal lova14
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kérdésekben. Teljesen tájékozatlan a különböző médiában megjelenő hírekkel kapcsolatban.

(E(E-4)
Erika kötelességtudóan járt iskolába, de a tanulásban nem találta
meg az örömét. A napi iskolai órák után, otthon tanult rendszeresen és készítette el a házi feladatait, amit édesanyja általában
ki is kérdezett tőle, vagy ha valamit nem tudott megoldani, akkor
segített Erikának. Erikának néhány barátnője volt, akik hasonló
életritmust éltek. Általában csak a hétvégén találkoztak néhány
órára, a templom kertben lévő padokon beszélgetve, játszva. Erika
és barátnői nyáron mindig részt vettek az iskolai táborban
Balatonfenyvesen. A faluban sportolásra nem volt lehetőség - a
tornaórán kívül. A szabadban való játék volt a „sportolás” - az
évszaknak megfelelően - futkározás, szánkózás, vagy a közeli tóban úszás, korcsolyázás. A falu ünnepein Erika a családjával mindig részt vett, a ritka bálokon tanulta a társasági életet, és a különböző táncokat. Erikának még az iskolai ünnepek adtak némi szórakozási lehetőséget, valamint sokat olvasott, amit a faluba hetente
járó mozgókönyvtárból kölcsönzött.
Erika tájékozott a saját életét érintő kérdésekben, a családját érintő kérdésekben tájékozatlan, mert gyerekként kezelik. A médiában megjelenő különböző hírekkel kapcsolatban sokszor
zavartság észlelhető nála, mert nem tudja értelmezni, és a szüleivel nincs lehetősége ezekről a kérdésekről beszélni.

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
(K(K-5)
Kristóf kisportolt, egészségtől kicsattanó fiatal. Szülei tudatos
egészségmagatartást folytattak. Ennek következményeként
Kristóf kiskora óta nem kap antibiotikumokat, helyette homeopátiás szerekkel gyógyítják, ha megbetegszik. Rendszeres orvosi, fogorvosi vizsgálaton vesz részt. Táplálkozásában szülei oda
figyelnek arra, hogy megfelelő arányban szerepeljen zöldség,
gyümölcs, vitamin, hal. Az iskolában a három választható menüből, általában a vegetáriánus ételt választja Kristóf.
Kristóf szülei szintén rendszeresen járnak orvoshoz, szűrővizsgálatokra. Ha valamilyen egészségügyi problémájuk van, akkor
magán ellátást nyújtó specialista orvoshoz fordulnak.
(E(E-5)
Erika piros pozsgás egészséget sugárzó lány. Az iskolában a
rendszeres orvosi vizsgálatokon vesz részt, egyébként, ha beteg, csak akkor fordul orvoshoz. Olyankor főként antibiotikumot kap. Erikának és szüleinek is bármilyen szakorvosi vizsgálatra a közeli városba kellene beutazni, ezért csak akkor vállalkoznak erre, ha nagyon betegek, egyébként a népi orvoslás
módszereivel igyekeznek ellátni magukat. A fogorvosi ellátás is
csak a városban van, ezért Erika szüleinek elég rosszak a fogai.
Erika családja a táplálkozásban a hagyományos magyaros étkezést rendszeresíti előnyben, ezért a család minden tagja némi
súlyfelesleggel rendelkezik. Erika nem veszi igénybe az iskolai
étkezést, mert nagyszüleinél ebédel.

(J-4)
Józsinak a mindennapi iskolába járás nagyon megerőltető volt.
Egy olyan követelményrendszerrel találkozott szembe, amelyeket nem értett és szükségtelennek is tartott a saját életében. Az
iskolában egyedül az segített neki, hogy a saját közösségének a
tagjai vették körül, ott voltak az unokatestvérei. Ami miatt még
az iskola fontos volt, hogy ott rendszeresen kapott ebédet. Edéd
után hazament Józsi, és a többi cigány gyerekkel játszott az árokparton, vagy ha rossz idő volt, akkor valamelyik házban.
Otthon tanulással, házi feladat készítéssel nem foglalkozott. A
gádzsók számára fontos dolgok Józsinak egyáltalán nem voltak
fontosak. Számára saját közösségének szokásai voltak a viszonyítási alapok.
Józsi, amikor csak tehette, akkor édesapjával elment a vásárba,
tanulta a kereskedés fortélyait. Józsi minden esetben ott volt az
apja mellett, és megfigyelte, tanulta a közösségen belül szokásos eljárásokat, amikor valamilyen konfliktus helyzet megoldását keresték. Legyen az csak egyezség létrehozása, vagy divano
(nevezzük „peren kívüli megegyezésnek"), vagy a közösségi
jogszolgáltatás felkért bírájaként, amikor édesapja a romani
kris-ben bíróként működött közre.
A közösség mulatságain Józsi szintén mindig az édesapja közelében volt, hogy megtanulja illendően azokat a köszöntéseket, szóbeli fordulatokat, amelyekkel az egymással való összetartozást, tiszteletet fejezik ki. A mulatságoknak, a vendéglátásnak külön etikája van, mind az étkezésre, mind az ívásra, mind
a köszöntök elhangzására vonatkozóan, valamint a férfiak és a
nők viselkedésének a mulatság helyzetében.
Józsi természetes módon tanult bele a közösség osztozás működésébe. A közösségen belül szinte minden közös használatú
volt, alapnorma, hogy segíteni kell egymáson. Visszautasítani
csak akkor lehet a segítségkérést, ha az a segítséget nyújtónak
kárt okozna. Bárkinek valamiből több volt, akkor a többiek tőle
kisebb adagokat kértek. Ezért (is) a közösségen belül, az egyéni/családi felhalmozás nem működik. Józsinak ezek voltak a
természetes emberi viszonyok, az iskolában közvetített szabályok emiatt voltak érvénytelenek számára.
Józsi tájékozott, átlátja és érdeklődő, a saját és a családját érintő

(J(J-5)
Józsi nagyon sovány gyerek. Az iskolában a rendszeres orvosi
vizsgálatokon részt vesz. Ha beteg, akkor se fordul orvoshoz, se
Józsi, se a családja, a cigány természetgyógyászat módszereivel
igyekeznek ellátni magukat. A család egyedül a védőnővel van
kapcsolatban, egyrészt mert kötelező, másrészt mert a gyerekek
fejlődése fontos szempont a családban.
Józsinak és szüleinek bármilyen szakorvosi vizsgálatra a közeli
városba kellene beutazniuk. A fogorvosi ellátás is csak a városban van. Józsi szüleinek a fogai nagyon hiányosak. Józsi családja a táplálkozásban, amikor megteheti, a hagyományos cigány étkezést részesíti előnyben, ami lehetőleg minél tartalmasabb, kalóriadúsabb. Sokszor nincs lehetőség megválasztani
azt, hogy mit esznek, ilyenkor, amit kapnak a szomszédoktól,
vagy amit találnak a földeken és hasznosítható, azt eszik. Józsi
igénybe veszi az iskolai étkezést, mert ingyenes számára, és ez
egy biztos étkezés. Józsi télen sokszor kimarad az iskolából,
mert a hiányos öltözéke miatt megfázik.
TANÁROK VISZONYULÁSA, TANULÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁSA
(K(K-6)
Kristófot az iskolában szeretik a tanárok. Nyitott, közvetlen
személyiség, jól tudja a szabályokat alkalmazni, jól tanul. Egész életformájában a tanárok által szeretett típushoz tartozik.
Szüleivel a tanárok könnyen megértik magukat, problémák esetén együttműködők.
Kristóf számára a tanulás öröm, mert a világ felfedezésének
egy módját nyújtja számára. Főként kiscsoportos formában, élményközpontúan, kooperatív módon, és az egyéni ritmusának,
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igényeinek megfelelő differenciáltságban tanul az iskolában.

volt a cigányok élete, ezután is nehéz lesz. Ha Józsi a közösségben marad, akkor boldog cigány életet élhet, ők mindent
megadnak Józsinak, hogy ennek a roma életnek megfelelően
tudjon élni.
Józsi úgy tekint magára, mint oláh cigány gyerekre, és a jövőben, mint oláh cigány felnőttre. Ezért számára a legfontosabb,
hogy saját cigány közösségének a része legyen, itt kapjon elfogadást, elismerést. Mindent megtesz azért, hogy a közösség elismert tagja legyen.
Józsira az iskola úgy tekint, mint egy deviáns társadalmi tagra.
Az iskola saját szerepét úgy értelmezi, hogy korrigálnia kell
Józsi értékszemléletét. Leginkább „megszüntetnie” Józsi cigány identitását, és helyettesítenie a „helyi paraszti” értékrenddel. Az iskola a társadalom részéről felruházva érzi magát azzal
a joggal, hogy bármilyen eszközzel elérje Józsi változását. Ez
helyileg azt is jelenti, hogy a kimondatlan értékrendnek való
megfeleltetésben, akár Józsi állampolgári jogai is felfüggeszthetővé válnak az iskola megközelítésében.

(E(E-6)
Erikát az iskolában szeretik a tanárok, mert csendes, szófogadó, tisztelettudó gyerek. Miután Erika se nem kiugró tehetség,
se nem problémás, ezért úgy el van észrevétlenül a többi gyerek
között. Iskolai ügyekben az édesanyjával egyeztetnek a tanárok,
ha szükséges, főként a formalizált találkozásokra szorítkoznak.
Erika számára a tanulás kötelesség, és pontosan tudja, hogy a
jövője nagy mértékben függ tanulmányi előmenetelétől. A frontális oktatás órái ugyan unalmasak számára, de jól fegyelmezetten végig üli, a szükséges házi feladatokat megcsinálja.
(J(J-6)
Józsit az iskolában nem szeretik a tanárok. Kölcsönösen idegenkednek és nem értik egymást. A tanárok nem is törekszenek
Józsi és világának a megértésére, hanem a többségi biztos tudatból kiindulva, állandó elítélés, és változás megkövetelését
közvetítik Józsi számára. A cigány identitás a szembeszegülésből értelmeződik ebben a helyzetben mindkét oldalon. Józsit az
iskola rátanította arra, hogy viselkedésében alázatosan megfeleljen minimálisan a követelményeknek, kifelé viselkedésében
úgy tegyen, mint aki azonosul a felé közvetített értékrenddel.
Józsi (és környezete) belülről elítéli a gádzsó értékszemléletet,
és belső büszkeséggel vesz részt a helyzetekben. Amikor a legkisebb indoka van elkerüli az iskolát, és saját közösségében érzi
jól magát. Az iskola által közvetített tudások Józsi számára feleslegesek, érthetetlenek, az ő jelenlegi életében értelmezhetetlenek.

A szerző véleménye arról, hogy ebben a három élettörténetben
hogyan kellene az Európa Unió esélyegyenlőségének megjelennie a jövőben:
A három szereplő szempontjából Magyarország Európa Unióhoz való csatlakozása, csak Kristóf számára bír jelentőséggel.
Ö és a családja a rendszerváltás nyerteseként olyan társadalmi
és gazdasági pozíciót tudott elfoglalni, amelyben élni tudnak az
egységes gazdasági térség adta lehetőségekkel, a megnyílt szabad mozgás és letelepedés lehetőségével. Így Kristóf a tanulmányait más európai országban tudja folytatni, szülei pedig
nyugdíjasként valószínűleg valamelyik déli országban fognak
élni. Erika és Józsi számára bár formailag létezik az ország
EU-s tagsága, gyakorlatilag semmit nem érzékelnek belőle a saját életükben. Erika szülei a rendszerváltásnál rendelkeztek azokkal a konvertálható tudásokkal, amelyek lehetővé tették számukra, hogy megkapaszkodjanak a korábbi társadalmi helyzetükben. A körülöttük lévő világ változását inkább fenyegetőnek
élték meg, bezárkóztak saját életformájukba. Kivárnak, meghúzódnak, és fel sem merül Bennük, hogy alakítói is lehetnének a
körülöttük lévő világnak, vagy a megnyílt lehetőségek az Európai Unióhoz való csatlakozással akár részévé válhatna az életüknek. A választásokban is csalódtak, mert a demokrácia létbizonytalanságot hozott számukra, illetve a választott képviselőkről, a politikusokról azt a tapasztalatot szerezték, hogy nem őket képviselik a döntéshozói helyzetekben, hanem saját vagy a
politikai pártjuk érdekeiket. Erika ezeket a szülői mintákat látva passzív, elfogadó, önmagát alárendelő női szerepet maga előtt látó mintát követ.
Józsi szülei a rendszerváltás vesztesei közé tartoznak. A munkahely megszűnésével elveszett az a társadalmi kapcsolatrendszer, amely bizonyos fokú társadalmi integráltságot jelentett a
család számára. A munka világából való kikerülés, bezárta Józsi szüleit a falujukba, és annak is a cigányok lakta utcájába.
Miközben visszanyerték cigány identitásukat, közben a hosszú
munkanélküliség és zárt világban való létezésen keresztül kiilleszkedett a család a társadalomból. Józsi és családja nem érti a
körülötte lévő világ változását, nincsenek kapcsolódási pontjaik
a gádzsó világhoz. Bezárul a közösség önmagába, a család a cigány identitáson keresztül megtartja Józsit, de minden más választástól el is zárja. Józsi a cigány közösség szabályai szerint
él, mindegy, hogy hol Európában.

JÖVŐKÉP
(K(K-7)
Kristóf szülei úgy tekintenek Kristófra, mint aki számára mindent biztosítanak ahhoz, hogy sikeres, megelégedett ember lehessen felnőtt korában. Úgy gondolják Kristóf kimagasló teljesítményre lesz képes, boldog, kiegyensúlyozott felnőtt életet
fog élni.
Kristóf úgy tekint magára, mint aki képes lesz a most természetes életformát megteremteni magának mind anyagilag, mind
emberileg.
Kristófra úgy tekint az iskola, mint aki fontos társadalmi karriert fog befutni, amihez az iskola a jó minőségű tudás átadást és
készségeket biztosítja.
(E-7)
Erika szülei úgy tekintenek Erikára, mint akit tisztességesen
nevelnek, és úgy gondolják boldogulni fog az életben.
Erika úgy tekint magára, mint aki képes lesz arra, hogy a faluból a városba költözzön, kicsit jobban éljen, mint a szülei, aminek egyik útja, hogy magasabb iskolai végzettséget szerezzen.
Úgy látja képes lesz boldog családi életet élni, egy férjet és két
gyereket szeretne a jövőben, és családi házban szeretne lakni.
Erikára az iskola úgy tekint, mint aki egy csavar szerepét fogja
betölteni a társadalom gépezetében. Biztosak abban, hogy jól
működő társadalmi tag lesz Erikából. Ez alatt azt értik, hogy a
középosztályi normáknak megfelelő életét éli majd, nem lesz
vele gondja a társadalomnak.
(J(J-7)
Józsi szülei úgy tekintenek Józsira, mint akit tisztességesen nevelnek az oláh cigány identitás szempontjából. Mindig is nehéz
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Az EU csatlakozás még inkább elválasztotta egymástól a társamegkövetelve önmagunk számára. Ha szükséges, akkor a jogáldalom nyerteseit és veszteseit. Az EU-s források felhasználói a
lam adta lehetőségekkel is élni kell a saját méltóságunk megőrrendszerváltás nyertesei, és a célcsoporthoz pl. a romákhoz,
zésében, kivívásában.
csak a források töredéke jut el. Az életszínvonalbeli különbség
NÉMETH LÁSZLÓ
egyre csak növekszik.
enel@enternet.hu
Az esélyegyenlőség akkor tudna megvalósulni, ha a választás
szabadságától nem választaná el láthatatlan szabályrendszer se
Erikát, se Józsit. Ha az esélyegyenlőség nem domináns középA fenti tanulmány elsőként az alábbi kiadványban jelent meg:
osztályi értékrendhez való alkalmazkodását jelentené Erikának

Mérleg. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarés Józsinak, hanem akár annak választását, hogy megőrizzék
országon 2007-ben. Kiadja: a Napvilág kiadó és a Táncsics
identitásukat, és csak azokat a számukra fontos elemeket emelMihály Alapítvány, 2007, pp. 287.
nék be az életükbe, amelyeket ők fontosnak tartanak. Az esélyegyenlőséghez ezért olyan iskolarendszerre lenne szükség, amelyiket a leírt példában csak Kristóf kap meg fizetős formáIrodalomjegyzék:
 Család változóban, KSH, 2003
ban. Ha Erika és Józsi számára is a tanulás örömét adná az is Fehetén, fehéren, Tárki Monitor jelentések, 2005. Bp.: Tárki, 2006.
kola, kiscsoportos formában, élményközpontúan és kooperatív
 Virág Tünde: A gettósodó térség. Szociológiai Szemle, 2006.1.sz.(június)
 Laky Teréz: A magyarországi munkaerőpiac 2005
módon, valamint az egyéni ritmusuknak, igényeiknek megfele Kertesi Gábor-Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció, okok és következmények. Budapesti munkagazdaságtani füzetek, 1785-3788, 2004/7
lő differenciáltságban, kulturális sajátosságaikat figyelembe véve, akkor beszélhetnénk esélyegyenlőségről. Ameddig a társadalmi érvényesülési utakat a láthatatlan szabályok határozzák
meg, addig nem lehet esélyegyenlőségről beszélni. Az EU akkor teljesíti az esélyegyenlőség követelményét, ha láthatóvá
teszi a társadalmi utakat meghatározó szabályokat, alakíthatóvá és választhatóvá teszi a különböző egyéni életutakat, különböző kulturális
KI LÁTHATÓ EZEN
identitások megőrzését lehetővé teszi, és olyan
►
A KÉPEN?
támogatási rendszert működtet, amely valóban a
célcsoport számára elérhető.
►
Én szociális munkásként minden tevékenyséE havi fotó-rejtvényünk
gemben igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy
fényképén az egyik legneKristóf, Erika és Józsi találkozzanak a társadavesebb francia szociális
►
lom különböző helyzeteiben - az óvodában, iskointézményrendszer
lában, a szórakozóhelyeken, a művelődés és szaalapítója látható.
►
badidő különböző színterein. Tapasztalatot szeKi ő?
rezzenek az egymástól eltérő kultúrájukról, és
Aki felismeri, küldje el a
befogadóan és elfogadóan tudjanak viszonyulni
nevét szerkesztőségünk
►
egymáshoz, egymás kulturális és szokásbeli tucímére!
lajdonságaihoz. Multi-kulturális értékszemléletet
Beküldési határidő:
közvetítek számukra, belátást biztosító önisme2007. szeptember 15.
retre adok lehetőséget a velem való közös munA megfejtők között szakkában, és a választás lehetőségét és szabadságát
könyveket sorsolunk ki.
igyekszem felmutatni mindannyiuk számára.
Minden megnyilvánulásomban azt a mintát közElőző havi fotó-rejtvényünk
vetítem számukra, hogy a világ alakítható, benne
megfejtése:
fontos mindannyiunk egyedisége, és méltósággal lehet részt
venni a mindennapokban, méltóságot adva, illetve a méltóságot
JANE ADDAMS
(1860-1935)
A fotókat az alábbi könyvek borítóiról
vettük:
1.) James Weber Linn: Jane Addams;
A Biography, University of Illinois
Press, 2000, 504.old.
2.) Mary Lynn McCree Bryan, Barbara Bair, and Maree de Angury
(szerk.) The selected papers of Jane
Addams: Preparing to Lead,1860-81
v.1.,2003.
3.)Katherine Joslin: Jane Addams, A
Writer’s Life, University of Illinois
Press, 2004

►

►

Sajnos helyes megfejtés
e hónapban sem érkezett.
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 Szarkasztikus

beszámolódból nekem úgy tűnik, mintha
idén a tavalyi találkozó technikai-szervezési hibája miatt
vettél volna jogos kárpótlást…
Igen, tavaly teljesen begörcsöltem az adóvevőtől, most meg
ujjgyakorlatoztam, mert azt kellett átélnem, hogy tavaly óta
semmi se változott. Tulajdonképpen ez is oka volt annak, hogy
elkezdtem jelelni. Muszáj volt robbantanom, hogy egyszer végre mindenki átélje a kölcsönös egymásrautaltságunkat.
 Az idei harcos, érdekvédő aktivitásod nekem különösen
azért imponáló, mert tavaly még rettenetesen kétségbeestél egy hasonló helyzet miatt ...
Azt történt ugyanis, hogy hiába jeleztük előre, hogy én a magyar delegáció tagjaként mint hallássérült képviselem hazánkat,
mégsem voltak erre technikailag felkészülve. Ráadásul a magyar szinkrontolmácsot - akinek a szájáról kellett volna olvasnom - a plenáris ülésteremhez képest egy szinttel lejjebbi tolmácskabinba osztották be. Borzasztó volt átélnem, hogy senki
se gondolta végig a helyzetemet: ha ugyanis én a plenáris teremben ülök, akkor nem olvashatok a szájáról az egy emelettel
lejjebbi tolmácskabinban ülőnek! Amikor mindezzel szembesültünk, a szervezők azt javasolták nekem, hogy menjek le én is
a tolmács-kabinba, ahol láthatom ugyan a tolmácsot, és követhetem az elhangzottakat, de a konferencián aktívan nem tudok
részt venni. Én viszont azzal a biztos tudattal indultam el otthonról, hogy ha valahol, hát Brüsszelben biztosan nem lesz
problémám a nagyothallásommal. Nagyon bíztam a szervezőkben. Ehhez képest a helyszínen mégis nekem kellett volna alkalmazkodnom az ottani viszonyokhoz. Tehetetlen dühömben
sírva fakadtam: még az Európai Parlamentben sem képesek
megérteni és megoldani azt a problémát, amellyel egész életemben küszködök, odahaza! Teljesen kétségbe voltam esve amiatt,
hogy eljöttem képviselni a hazaiakat, és nem fogom tudni teljesíteni ezt a feladatot egy ilyen lehetetlen helyzet miatt! És senki
se akadt, aki megoldotta volna ezt a helyzetet!
Végül én magam találtam meg a megoldást. Szinte véletlenül.
Ugyanis nálam volt az adó-vevő készülékem (amit persze a
nagy izgalomban nem tudtam megfelelően beállítani). Ez a készülék ugyanarra képes, mint a hallókészülékem un. „T-állás”ban: kizárja a háttérzajokat, így a tolmácsok mikrofonján, majd
erősítőjén keresztül, nálam pedig az indukciós hurkon és a másik erősítőn keresztül, az elhangzó beszéd tisztábban hallható/
érthető.
Délutánra persze a szervezők is megoldották, hogy a magyar tolmácsokat a plenáris terem egyik tolmácskabinjában láthassam, s
ehhez képest már csak azt a nehézséget kellett leküzdenem, hogy a
tolmácsfülke üvege betükröződött, s emiatt rendkívül fárasztó volt
számomra a tolmácsok szájára figyelni. De ekkor már ezzel se
törődtem, csupán elgondolkodtam azon, vajon mi lett volna, ha
még adó-vevőt sem viszek magammal itthonról?
Mindezek után remélem, hogy az olvasó is megérti, miért volt
olyan fontos számomra a konferencián elmondott „üzenetem”:
Fogadja el az Európai Unió a jelnyelvet, a siketek anyanyelvét,
„kisebbségi nyelv”-ként!
Ismét egy tapasztalattal lettem gazdagabb: Brüsszelben sincs
kolbászból a kerítés…
 Szeretném megosztani veled egy érdekes megfigyelésemet. Először az a kérdés jött a számra, hogy „Mióta nem
beszélsz?”, és nem az, hogy „Mióta nem hallasz?”. Pedig
tudom, hogy beszélsz és tudom, hogy nem hallasz jól.
Elgondolkoztam azon, hogy miért is történhetett ez velem, és arra jöttem rá, hogy engem egy cseppet se zavar

SE KÉP, SE HANG
Gyimesiné Franyó Borbála a magyar delegáció tagjaként vett
részt a Szegénységben Élők 5. és 6. Európai Találkozóján,
2006. és 2007. májusában, Brüsszelben.
 Milyen

"diagnózissal" írnád le az állapotodat?
Súlyos nagyothalló vagyok. Orvosi műhiba következtében
vesztettem el a hallásomat. Még pici voltam, amikor egyszer
kórházba kerültem valami emésztési gonddal, és e mellett középfülgyulladásra gyógyszereztek. 10 éves koromban kapta fel
a családom a fejét, hogy nem értem, ha a hátam mögül szólnak
hozzám. Na akkor kezdődött el a kálváriám. Akkoriban sok
hozzám hasonló gyerek kapta ugyanazt a gyógyszert, ami a
hallóidegeket károsítja. Kinek kevésbé, kinek jobban. A 80-as
években aztán be is tiltották ezt a gyógyszert. Azóta jobban
szeretek olvasni. Tagadhatatlanul jól esik, amikor meghallgatnak, beszélgetnek velem, de sokszor és sokáig bírom a csendet.
 Úgy hallottam, a te „produkciód” volt az idei brüsszeli
találkozón az egyik legnagyobb „durranás”…
Idén már másodjára vettem részt ezen a konferencia-sorozaton.
A tavalyi izgalmam idénre elmúlt, sokkal lazábban, sokkal kevésbé görcsösen beszéltem annyi ember előtt. S amit idén jeleltem, az egyáltalán nem volt betervezve. Teljesen spontán volt.
Az utolsó pillanatban jutott eszembe.
 Engem leginkább az érdekelne, hogy te mit éltél át, miközben - mint hallottam - provokáltad a hallgatóságot.
Kajánkodtam magamban :) de büszkeség is volt bennem, mert
ráéreztem az ízére annak, hogy figyelnek rám. De kezdjük előlről! A magyar delegáció öt főből állt, és én beszéltem negyediknek. Amikor mikrofonhoz jutottam, kikapcsoltam. Nem volt
szükség rá, hiszen jeleltem. Jelnyelven szóltam mindenkihez.
Ezt „mondtam”: „Magyarországon két törvény is van, amely
akadálymentesítéssel foglalkozik.” Itt megálltam, és hatásszünetet tartottam :) aztán így folytattam, ugyancsak jelelve (!):
„Senki nem érti, amit jelelek (mondok)?!” Ekkor szólt a moderátor, hogy nem hall semmit a fordítóktól, és a fülhallgatójára
mutatott. Én meg a legnagyobb lelki nyugalommal visszajeleltem neki: „Hallássérült vagyok”, és megvontam a vállam. Na
akkor kigúvadt a szeme a rémülettől. Láttam rajta, hogy rájött:
gáz van. Kicsit hagytam főni a levében. A levegő érezhetően
megállt a teremben. Mivel senki nem tudta előre, hogy ez lesz,
nem tudták, hogy reagáljanak. Sajnos a kis kivetítő képernyőkön pont nem látszottam, ezért csak az elöl ülők látták mi történik. „Megkegyelmeztem” nekik: visszakapcsoltam a mikrofont
és mintegy lefordítva előző gondolataimat és folytatva azokat,
hangos szóval, a hallók számára is érthetően mutattam be a magyar helyzetet, a fogyatékkal élők problémáit, az akadálymentesítés hiányosságait. Amikor befejeztem nagy tapsot kaptam! És
tudod, van egy jellegzetes siketes jel, mivel a siket nem hallja a
tapsot, ezért helyette feltartja a két kezét, és úgy rázza, mintha
sok kis nemet intene. Én is ezt csináltam, és akkor páran ugyanezt tették!!! Huh, ez aztán nagy jelenet volt!
Később sokan odajöttek hozzánk gratulálni, s bár nem beszéltük
egymás nyelvét, mégis megértettük a gesztusokból, hogy mit akart
közölni a másik. Többek között a magyar tolmácsaink is azt mondták, ott a helyem minden évben, mivel egymagam tudok olyat produkálni, amivel igazán hatásosan képviselhetem a fogyatékosok
érdekeit. Számomra ez egy nagy-nagy elismerés volt tőlük.
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az, hogy nem hallasz, hiszen szájról le tudod olvasni a beszédemet. Viszont már első találkozásunkkor is észleltem, hogy én nehezen értem a te beszédedet.
Szerinted mennyire általánosítható, hogy az ép emberek a saját nézőpontjukból kiindulva
rangsorolják a te problémáidat? Vagyis az, hogy aki hall, nem fogja fel, hogy te nem hallasz.
Ezt tehát nem tekinti súlyos problémának. De azt már igen, ha ő nehezen ért meg téged.
Mert az neki is probléma. Szerintem ez az ép (helytelenül: egészségesnek mondott) emberek
egészségtelen önzése a fogyatékkal élők iránt.
Igen, ez röhejes, hogy a hallók a siketekre alig fogékonyak. Nem veszik észre, hogy nem hallok és
nem értek valamit. A halló azt hiszi, hogy ő nem lehet hibás, és a másik beteg, sőt hülye. No és a végén még én érzem magam hibásnak, hogy nem megy a kommunikáció… persze kettőn áll a vásár.
 Erre mondta Kemény István szegénységkutató, hogy "a kisebbség problémája a többség
problémája". Ő ezt ugyan eredetileg a cigányokra mondta, de szerintem ez minden kisebbségre érvényes kijelentés.
Szerintem se lehet társadalmilag "helyesen" kezelni egy kisebbség problémáját addig, míg az a kisebbség bel-ügye marad. Akkor lépünk előre, ha a többség belátja, hogy neki is van dolga a probléma
kezelésében. A SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) is felismerte, hogy nyitni
kell, bátran meg kell mutatnunk magunkat. Ezért például a Siketek Világnapját (szeptember utolsó
vasárnapja) már harmadik éve külső helyszínen szervezzük meg, és ezért veszünk részt a Magyarországi Szegénységellenes Hálózat munkájában is.
 Bizony nehéz ezt a "bátorság"-ot megtalálni magunkban, és ennek megfelelően cselekedni!
De Te erről tettél tanúbizonyságot Brüsszelben, és ezt köszönöm minden fogyatékkal élő
nevében!
(Az interjút Gosztonyi Géza készítette)
< gosztonyi@budapest.hu >
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K Ó D F E J T É S
Ott Lídia feladványában az e havi témánkkal kapcsolatos egyik kulcsfogalmat rejtettük el.
A szerkesztőség címére eljuttatott helyes megfejtések beküldői között
szakmai kiadványokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2007. szeptember 15.
Késleltetett, gátolt
Mérgező
Összege 2007-ben: 65.500 Ft
14-18 év közötti
Haláleset érzelmi feldolgozásának időszak
Speciális szempontú kiválasztás
Visszafejlődés
Híres kutatója: Peter Townsend
Kettős kötés a kommunikációban
Hátrányos megkülönböztetés
Kirekesztés
Szervezetet irányító
Ilyen típusú a társadalombiztosításunk
Azonos tulajdonságú (pl. a csoport)
Esetmenedzser (angolul)
Feledékenységünk nem ismer határokat! S mivel idén még egyszer se közöltük a kódfejtések megfejtéseit, ezért gyorsan pótoljuk mindet. Íme: január: minőségbiztosítás - február: továbblépés - március:
projekt - áprilisban nem közöltünk rejtvényt - május: volunter - június: depriváció - júliusban csak
fotó-rejtvényünk volt - augusztus: romológia.
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▲
▲
A barátom otthagyott engem a stégen azért, hogy Ő horgászni
mehessen a haverjaival. Én meg elmentem a halpiacra és vettem
ezt a halat. Aztán meg azt mondtam neki, hogy én fogtam a töltésúti hídnál. Ez volt a legjobb 22 dollár, amit valaha elköltöttem.

Minél idősebb leszek, annál jobban öregszik a testem, és …
annál inkább ELÉGEDETT vagyok vele (magammal).

▲
A bibliákat a könyvesbolt
„VALLÁSI FIKCIÓK” részlegébe hordtam át.
▲
Hiszek abban, hogy egy napon MEGVÁLTOZTATOM
az egész világot, (és most rögtön hozzá is kezdek).

▲
Tudom, hogy nem vagyok a LÁNYOD.
▲

▲

TIT …
… KOK
TIT …
… KOK
Gyerekként
azt hittem,
hogy a
RASSZIZMUS
már kihalt.
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Imádok zuhogó esőben TÁNCOLNI.

▲
Ismét HISZEK Istenben.

