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% És a dorozsmai cigányokon ki segít? 

Árpa utca betonnyomorúsága 

Egy utca, tizenhat lakás, egy kút. Kolompárék egyikre sem túl büszkék. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A hetvenes és a nyolc-
vanas években tanácsi és 
pártvezetők örvendeztek, 
s a szegedi cigánykérdés 
megoldása felé vezető út 
fontos ál lomásáról be-
széltek, amikor felépültek 
Kiskundorozsmán a Búza 
és az Árpa utcai betonhá-
zak. A vizet ugyan nem 
vezették be az otthonok-
ba, az épületek szigetelé-
se éppúgy hiányzott, mint 
a fürdőszobák. De hát a 
vályogputriknál akkor is 
jobb lesz ez - ígérgették a 
romáknak. Aztán a Búza 
utca egyszer csak eltűnt, 
a dorozsmai cigányok né-
gyötöde szép lassan be-
költözött Szegedre, s már 
csak az Árpa utcai nyo-
mortelepen tengeti az éle-
tét úgy száz cigány. Mai 
riportunkban arra keres-
sük a választ, a Dorozs-
ma peremén élők vajon 
mennyire békültek ki sor-
sukkal, s kitől várják a 
segítséget? 

Na végre, nem tévedtek a 
meteorológusok. Kellemes 
meleggel ajándékozó tavaszi 
időt ígértek, s bizony egyetlen 
felhő sem takarta elmúlt csü-
törtökünkön az eget. A napsü-
tést akár még szikrázónak is 
minősíthettük hosszú, boron-
gós telünk után. Most már 
csak egy szép táj hiányzik, 
amelyet bámulva békésen ka-
landozhat a tekintet. Táj, amit 
mondjuk hol egy távoli hegy 
égbe törő csúcsa szakít meg, 
hol pedig egy vastagtörzsű 
fák között csörgedező patak. 

Ezt hívják ugyebár álom-
nak. A dorozsmai határban 
minket fogadó valóság pedig 
egy hosszú, betonból épített, 
de ma már inkább csak szét-
dúlt romokra emlékeztető 
házsor, földes út, aminek göd-
reit téglatörmelékkel tömték 
tele, egy utca, amit betonla-
pokból összetákolt járda sze-

| gélyez és tengernyi szemét, 
amit most legalább haragos 
szél nem háborgat. A pusztai 
tájképet festvén ne feledkez-
zünk el egy deszkákból össze-
tákolt építményről sem (egy-

I kor talán ól volt..?), a házak 
! mögött dróthálóval elkerített 

kis udvarokról, ahol unatkozó 
i tyúkok kapirgálják a földet, és 

a galambdúcról, ami egy ma-
gányos, de rendületlenül csö-
pögő kút mögött rejtegeti a 
madarakat. 

Kolompárok 
köszöntöttek 

- Hát akkor megérkeztünk, 
ez lenne az Árpa utcai cigány-
telep - mutatott körbe dr. 
Szirtesi Zoltán főorvos úr. 
Aki vállalta, hogy nem csak 
elkalauzol Dorozsma eldu-
gott, de nagyos is híres szeg-
letébe, hanem be is mutat a la-
kóknak, hadd fogadjanak sze-
retettel. Nem tudom, mire is 
jutottunk volna Szirtesi dok-
tor segítsége nélkül. De az 
biztos, hogy amikor sorra 
megszólította a romházakból 
kíváncsian előbújó lakókat, s 
előadta, hogy itt bizony most 
újságcikk készül, de ne félje-
nek, mert rosszat az újságíró 
nem ír róluk, s a hölgy se fo-
tóz majd csúnyaságokat, az 
aggódó tekintetek megeny-
hültek, s a zord némaságot is 
megtörte egy-két „Jónapot!". 
Mire a házsor közepéig ér-
tünk, már több kézrázós be-
mutatkozáson is áteshettünk. 
Túl erős memóriára nem volt 
szükségünk, hogy megjegyez-
zük a neveket, ugyanis Do-
rozsma Búza utcájában azon a 
délelőttön jószerével minden-
kit Kolompárnak hívtak, s 
csupán egy asszony pattant 
elénk, büszkén közölve: ő pe-
dig Rostás Amália. 

Ez eddig rendben is volna 
- ácsorogtunk a mind népe-
sebb vendéglátósereg gyűrű-

jében. - De hol tudnánk lete-
lepedni egy asztal mellé, ahol 
aztán beszélgetnék a cigány-
világ dolgairól - kerültük meg 
a kutat (amiről kiderült, hogy 
vízügyileg ez a vasdarab kép-
viseli az Árpa utcában az 
egyetlen komfortot...), amikor 
Kolompár István szíves szó-
val invitált a házába. Van ott 
konyha is, meg két szép szo-
ba, nézzük csak meg nyugod-
tan, hol él a családja. Mi pe-
dig néztünk is, s a csodálko-
zástól káprázott a szemünk. 
Az első pillantásra buldózerre 
ítélt épületben belvárosi pol-
gárlakások tisztasága foga-
dott, a konyhában takaréklán-
gon szuszogott az ebédre 
szánt leves, a szobák falát szí-
nes tapéták borították, s 
szőnyegpadlóra léptünk, ami-
kor éppen azt csodáltuk, mi-
lyen szép franciaágyak ter-
peszkednek a fal mellett. 

- Láthatják, Istvánék ilyen 
szépségben laknak, de azért 
nem ilyen ám az egész telep -
ült mellém Kolompár László 
bácsi, a legidősebb férfi a tár-
saságban. Tiszteletnek ör-
vend, de nemcsak a kora mi-
att, hanem azért is, mert ő a 
vajda bátyja - magyarázták a 
fiatalabbak. 

- Akkor itt még erősen él 
az ősi rend: a vajda szava 
erős, akár a parancs? - kér-
deztem, s a konyha minden 
sarkából érkeztek a válaszok. 
Volt, aki arról szólt, hogy a 
vajda, az persze fontos ember 
(bár most beteg szegény, szí-
vével operálták...), mert hát 
ilyen a cigányok rendje. De 
már más világ van, moder-
nebb, amiben a cigány nép is 
új szokásokat követ. S hogy 
mégis milyen pontosan ez a 
más, meg a modernebb világ? 

- Nekünk éppenséggel 
olyan, hogy kidől a keretéből 
az ablak, átázik a plafon, mo-
csok borítja a környéket, de 
még szigetelést sem ismer a 
fal. Láthatja, panelbe kény-
szerltett, a világ végére kiül-
dözött cigányok vagyunk mi, 
kilométereket kell gyalogolni 
gyerekeinknek, hogy eljussa-
nak az iskoláig, vagy az 
asszonyoknak, hogy beérje-
nek a boltba - mondta Laci 
bácsi. Még végére sem ért a 
panaszoknak, amikor már azt 
is megtudtam, hogy azon a ré-
gi vályogos cigánytelepen, 

ahol eleik éltek, mégiscsak 
tűrhetőbb volt a nyomor. Mert 
azokat a putrikat még őseik 
emelték, meg a vályog is csak 
melegített valamit, ha a ci-
gánytáborra rászakadt a tél-
nek hidege. 

Húsznál is több 
ezres 

- És ezért a betonputrikért 
még pénz is kérne az önkor-
mányzat, mindjárt 20 ezer fo-
rintnál is többet - lobogtattak 
elém nagy fölháborodással 
egy hivatalos papirost, amiből 
az derült ki, hogy 1997-től el-
maradt lakbért követelne a vá-
ros. S mivel az egy konyhából 
és két szobából álló lakás bér-
leti díja havonta úgy 1 ezer 
200-1 ezer 300 forint, már ki 
is jött ez a nagy summa. Ne-
vezzük inkább tengernyi 
pénznek, mert abban a ki-
csinyke konyhában bizony 
mindenki mesebeli összeg-
ként szólt a húsznál több ez-
resről. 

- Ugyan ki tudná ezt kifi-
zetni, amikor tisztességes 
munka nekünk, dorozsmai ci-
gányoknak sehol nem jut. Ne-
kem például vendéglátós szak-
mám van - mondta Kolompár 
Miklós - , de amikor elmegyek 
egy kocsmába, hogy ugyan 
adjanak már nékem állást, 
azonnal azt mondja a gazda: 
na, gyerek, neked a bőröd szí-
ne, meg a neved a garancia ar-

ra, hogy Szegeden még vélet-
lenül se kapjál munkát. 

- Igazat mond, jaj, de még 
mennyire igazat - helyeseltek 
többen is. Majd meghallgat-
hattam egy Árpa utcai 
asszony történetét, aki hu-
szonegy évet húzott le a fale-
mezgyárban, dfe amikor jött a 
létszámleépítés, őt küldték el 
elsőként, mert hogy cigány. 

- Higgye el nekünk uram, 
csak az volt az egyetlen bűne, 
és most nyomoroghat - erősít-
gették nem hangosan, nem is 
bosszúsan, inkább csak szo-
morkodva a történetdiitelét. 

• Él az Árpa utcában egy-
általán olyan cigány, aki-
nek még most is van ál-
landó munkája? 
E kérdéssel próbáltam 

megszakítani a panaszok vég-
telen áradatát. Nem sok siker-
rel. Ugyanis csak újabb fáj-
dalmak bújtak elő, amikből 
kihallhattam: nem hogy állan-
dó munka, de még alkalmi se 
nagyon jut. Nyáron még úgy 
ahogy van hely a cigánynak 
építkezés mellett, meg aztán a 
földet is túrhatja napszámban, 
de télen legföljebb segélyre 
számíthatnak a cigánycsalá-
dok. Abból meg mind keve-
sebb érkezik, mert hogy bent 
a városban már senkinek nem 
fáj a szegény cigányok sorsa. 

• A gazdag cigányoknak 
se? Hiszen él a Tisza part-
ján nem egy olyan tehetős 
roma, aki sokmilliós au-

tókkal járja a város, ki-
sebb palotákból bámul a 
világra... 
- Jaj, majd pont az fog ne-

künk pénzt küldeni. Fene es-
sék a jómódjukba, ahogy ki-
csit tollasodnak, már köpnek 
is mireánk. De meg is veri az 
Úr őket a gonoszságukért, 
meglátja - kiabálta bele a ta-
vaszi f r iss levegőbe egy 
asszony, amikor újra az utcát 
jártunk. Nagyon ügyelve arra, 
hogy lábunk még véletlenül 
se szoruljon a billegős beton-
lapok és a téglatörmelék közé. 
S miközben a felnőttek a kö-
zömbös világgal pöröltek, ap-
rócska gyerekek szaladtak el 
mellettünk, kíváncsian fülelve 
minden szóra. 

• Nem iskolában, óvodá-
ban lenne a helyük? - kér-
deztem kísérőimtől. Ők pe-
dig megnyugtattak, hogy 
most néhány gyerek beteg-
ségből kifolyólag ugyan 
valóban itthon maradt, de 
azért a nagy többség igenis 
szorgosan koptatja az isko-
lapadot. Csak olyan 
messze van innen az az is-
kola, hogy nagy nyűg ám 
odáig begyalogolni. 
- Most nézzen körül itten 

az úr, és mondja meg nekem: 
milyen világ az, amelyik kite-
lepítette a szegény cigányt a 
világnak végére. Hiszen ide 
még a madár is csak három-
napi hideg élelemmel, meg 
egy vödör vízzel a nyakában 

tud kirepülni, ha azt akarja, 
hogy le ne szédüljön az égről. 
Embernek való hely ez a nyo-
mortelep, vagy inkább vala-
miféle gettó? - kérdezte Ko-
lompár Miklós. Választ nem 
is nagyon várt, inkább ismét 
gyerekekről beszélgettünk. 
Nem születik itt már annyi ci-
gány, mint régen, amikor még 
12-14 kis roma is felnőtt egy-
egy családban. Az okos ci-
gány már csak annyi gyereket 
csinál, amennyit el is tud tar-
tani - mondta Kolompár Mik-
lós. Akiről sétánk során so-
kadszor derült ki, hogy bi-
zony nagyon haragszik a be-
tonházakra, meg azokra is, 
akik eltűrik, hogy ezekben 
emberek éljenek. 

- Tizenhat lakás van az Ár-
pa utcában, és ezekben lakik 
vagy száz cigány. Találna 
olyan szobát, ahol annyian él-
nek, hogy éjszaka nem is tud 
mind egyszerre lefeküdni. 
Fürdő nincs, csak lavór, víz 
meg annyi, amennyit az az ár-
va, egyetlen kút ad. Ha egy 
lány fürdeni kezd a lakásban, 
öt férfinak kell télvíz idején 
kint toporogni a hideg hóban. 

A nagy hevületben azt vár-
tam, hogy vendéglátóim ha-
marosan a magyarokat kezdi 
el szidni, de faji ellentétről 
egyetlen panaszkodó szó el 
nem hangzott. 

- Nincs nekünk bajunk a 
magyarral, sőt, van amikor ci-
gányünnepeinken negyven-öt-
ven is itt üldögél velünk, 
énekli a dalainkat . Mert 
higgye el nekem, aki megis-
meri a mi kul turánkat , az 
megérti a cigányt. Aki meg 
emberként szól hozzánk, azt 
mi ugyan egy ujjal se bántjuk 
- hallgattam Kolompár Mik-
lós szavait. 

Rostás Amália pedig a 
messzi Szegedről beszélt . 
Ahol sok cigány él már, és 
egészen felfoghatatlan, hogy 
éppen ennek a száz, Árpa ut-
cai romának nem jutott hely. 

- Pedig uram, ezerszer 
jobb világ jönne ránk, ha mi 
is ott kapnák lakást, akármi-
lyen hitványát is, csak ne eb-
ben a gettóban kellene él-
nünk. Azt mondják, hogy a 
magyar nem fogadna be. De 
ez hazugság, hiszen nincs is 
Szegeden fajgyűlölet. Miért is 
lenne, nem vagyunk mi 
rablók, meg gyilkosok... -

erősödött Amália hangja, mert 
hirtelen eszébe jutottak az Ár-
pa utcai betonfalakból kibújó 
egerek, meg a patkányok. 

Banánhéj 
az úton? 

Hogy aztán végül milyen 
megoldás is rendezhetné az 
Árpa utcai nyomornegyedben 
élők sorsát? Nos, ezt a kérdést 
föltettük Dorozsma központ-
jában, az orvosi rendelőben is, 
ahol a városszéli látogatás 
után a betegeihez visszatérő 
Szirtesi doktor várt ránk. 

- Azt hiszem, nem is az a 
legnagyobb baj, hogy hol él-
nek a dorozsmai cigányok, 
hanem az, hogy hogyan -
mondta Szirtesi főorvos úr, 
minden dorozsmai cigánybá-
nat nagy ismerője. - Mert 
amíg azt keli látnunk, hogy 
nincs rendezve a cigányok 
oktatása, sőt egyre több gye-
rek marad ki az óvodákból és 
az iskolákból, ne is remény-
kedjünk abban, hogy sokat 
javulhat a romák helyzete. 
Néhány évvel ezelőtt már 
szinte minden cigány tudott 
írni és olvasni, most meg azt 
tapasztalhatjuk, hogy újra tért 
hódit az analfabétizmus. Már 
pedig egy olyan világban, 
ahol a képzettebb cigány se 
talál magának munkát, mert 
hát minek is tagadnánk, ez a 
helyzet, ugyan mire számít-
hat egy olyan roma, aki tudás 
hí ján, mindenfé le szakma 
nélkül szeretne boldogulni. 
Éppen ezért azt mondom, 
hogy a normális életkörülmé-
nyek mellett azt is biztosítani 
kellene, hogy a cigányság új-
ra megtalálja az utat az isko-
lákhoz, még pedig olyan ok-
tatási rendben, amelyik nem 
tesz különbséget romák és 
magyarok között, nem tereli 
külön osztályokba a cigá-
nyok gyerekeit. Mert hogy 
erre is van ám példa, nem is 
kevés. Aztán külön is hang-
súlyoznám az állam szerepét, 
hiszen ha az nem indít olyan 
programokat, amelynek kere-
tében munkához juthatnak a 
cigányok, vajon ki más fog 
segíteni a romákon? Sajnos a 
politikusok nem akaiják ész-
revenni, hogy amikor a ma-
gyarországi c igányság 
jövőjéről folyik a vita, akkor 
tulajdonképpen a magyarság 
jövőjéről van ám szó. Hiszen 
ebben az országban ma már 
legalább 700 ezer roma él, s 
ha helyzetükben nem áll be 
gyökeres változás, pár évti-
zed múlva már lesz a tízmil-
liós népességben egymilliós 
olyan kisebbség, amivel egy-
szerűen nem tud mit kezdeni 
az állam. Azt ugyan nagy 
hangon tudjuk emlegetni , 
hogy a Magyar Köztársa-ság 
az Európai Unióba tart, de 
mit gondol , kell oda egy 
olyan ország, amelyik akkora 
problémát, mint a cigánykér-
dés cipelne be magával? Ma-
ga szerint tárt karokkal vár-
nak ránk, s eszükbe sem jut, 
az Unióban fönnállna a ve-
szélye annak, hogy ez a kilá-
tástalansággal és nyomorral 
birkózó magyar cigányság 
egyszer csak megindul nyu-
gat felé, ahogy a szlovák ro-
mák Kanadába? Mert szerin-
tem nagyon is eszükbe jut. 
így aztán nemcsak a cigá-
nyok jobb sorsa miatt sürget-
ném én is, mint minden, a né-
péért felelősséget érző cigány 
ember - mert hát cigány va-
gyok jómagam is - a változá-
sokat. Hanem azért is, hogy 
be ne váljék azok jóslata, 
akik azt mondják: a cigány-
kérdés lesz az a banánhéj, 
amin elcsúszik ez az ország 
az európai közösségbe vezető 
úton - mondta Szirtesi dok-
tor. 

Halkan beszélt, indulatok-
tól mentesen. Mégis kemé-
nyen koppantak szavai... 

Bátyi Z o l t á n Nagy lavórtól lesz komfortos a betonviskó... 


