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„Nincs olyan társadalom, melyben ne lennének 

előítéletek, s nincs olyan ember, aki előítéletek 

nélkül élne. Ez azonban nem mentség, hiszen 

akit sújt az előítélet, az ártatlanul kell elviseljen 

gyanút, vádat, sötét beállítást, a védekezés 

legcsekélyebb esélye nélkül. Az Előítéletek 

ellenállnak a tapasztalatnak, a józan 

megfontolásoknak és akkor is ragaszkodnak 

hozzájuk, ha valóságérvényüket megcáfolják.” 

(Csepeli György) 

Bevezetés 

Minden téren jelen van az emberek életében az előítélet, mely befolyásol minket, 

meghatározza viszonyulásunkat bizonyos dolgokhoz, személyekhez. Előfordul, hogy mi 

vagyunk előítéletesek másokkal szemben, vagy elszenvedői vagyunk az előítéleteknek. 

Az előítéletnek többfajtája létezik, melyeket többféle képen lehet mérni. „Az előítélet 

egy más csoport tagjaira vonatkozó értékítélet, amely sem érvényes tapasztalatra, sem 

racionális érvre nem támaszkodik, viszont érzelmi telítettségű, nem változik és 

érzéketlen az egyéni különbségekre. Az előítéletek erősen pozitív vagy (többnyire) 

negatív viszonyt tükröző, merev sztereotípiákból származnak, amelyek alapja 

valamilyen érdek, történelmileg örökölt frusztráció, ellenőrizetlen eszme…. Az előítélet 

forrása lehet az etnocentrizmus, tehát hogy egy etnikai csoport a saját kultúráját más 

csoportokénál magasabb rendűnek véli. Az etnocentrizmus hajlamos a többi kultúrát a 

saját csoportjában uralkodó mércék alapján megítélni, ami könnyen előítélethez vezet az 

alsóbb rendűnek tartott kultúrák viszonyában” 

http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=11(2012). 

“Az etnikai előítélet hibás és rugalmatlan általánosításon alapuló ellenszenv. 

Megmaradhat az érzések szintjén, de kifejezésre juthat a viselkedésben. Irányulhat egy-

egy csoport egésze, de egyetlen egyén ellen is, azon az alapon, hogy az illető a szóban 

forgó csoport tagja” (Allport 1977: 40). 

http://tarstudszotar.adatbank.transindex.ro/?szo=11


4 

 

Magyarországon egyre gyakrabban hallani megnövekedett cigányellenességről, a 

romákkal szemben megfogalmazódó előítéletekről. Egyre nyíltabb formában, aggasztó 

módon lépnek fel a romák ellen. 

Hazánkban a romák alkotják azt a kisebbségi csoportot, amelyet a társadalomban élő 

előítéletek talán leginkább sújtanak, ők a legelutasítottabb etnikai csoport, és az 

előítéletek gyakran vezetnek konkrét diszkriminációhoz is. Azonban a velük szembeni 

előítéletek nem csupán etnikai jellegűek, keverednek a szegényekkel, 

munkanélküliekkel, bűnözőkkel kapcsolatos előítéletekkel. A cigány társadalommal 

szemben kialakult sztereotípiák hosszú történelmi múltra tekintenek vissza. 

A legfőbb problémáik abból fakadnak, hogy a köztudat véleménye szerint a romák 

erőszakosak, a bűncselekmények száma közöttük különösen magas. Valóban vannak 

kirívó esetek, melyek nem ártatlanságukat bizonyítják, de mint a mondás is tartja: „A 

legjobb családban is előfordul…”. Mindennek alapja a külső utáni megítélésben 

keresendő. A cigány identitás vállalása, a nyelvhasználatuk, a környezetük vélekedése, 

mind meghatározó a megítélés tekintetében. 

Kutatásom a cigányok gyermekvállalási szokásaival kapcsolatos előítélek köré 

szerveződik. A túlnépesedésűktől való félelem a társadalom részéről rengeteg előítéletet 

fogalmaz meg a gyermekvállalás kapcsán. 

A család a romáknál kulturális jelentőségű, a kezdetektől fogva népes családok 

jellemezték őket. Az utóbbi évtizedekben több reprezentatív cigányvizsgálatot 

készítettek, melyek alátámasztják az a tényt, hogy a cigány családokban sokkal nagyobb 

a gyerekszám, mint a nem cigány családokban, de a halálozások száma és aránya is 

sokkal nagyobb. Ennek eredményeképpen a 15 éven aluli gyerekek aránya kétszer 

akkora, mint a teljes népességben. Az ország területén élő cigányok száma az utóbbi 

120 év alatt a kilencszeresére nőtt (Kemény). 

A cigányságot sújtó előítéletek egy része a korai szüléssel és gyermekek számával 

kapcsolatos. A gyermekvállalás lehet tudatos döntés eredménye, vagy az élet 

természetes folyásának része, nem előre tervezett esemény. 

„A magyar társadalmi közvélemény ambivalens a magas gyerekszám megítélésében. 

Miközben a nagy családokat valamiféle pozitív pátosz lengi körül, ez az érzelmi 
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támogatás csak azokat a sokgyermekeseket illeti meg, ahol a gyermekvállalás valamely 

többségi norma által szentesített ideológia, tradíció alapján történik. A cigányok magas 

termékenységét a tudatlansággal, tervezetlenséggel és/vagy a különböző szociálpolitikai 

juttatások megszerzése iránti vággyal indokolják, és csak kismértékben, kevesen 

hajlamosak felismerni a tradicionális közösségi társadalom erre vonatkozó szabályainak 

erejét” (Neményi 1999: 134). 

Egy gyermek megszületése írható éppúgy a véletlen, mint a szülők tudatos döntésének 

számlájára. A szülők döntését számos tényező befolyásolhatja. A társadalomban vagy 

egy szűkebb közösségben uralkodó normáktól a háztartás jövedelméig, a szülők 

testvéreinek számától az egyéni életpályára vonatkozó tervekig, a fogamzásgátló 

módszerek költségétől, a házasság (párkapcsolat) minőségéig. 

A beás nők tűnnek a leginkább kiszolgáltatottnak a biológiai folyamatoknak, ők vannak 

legkevésbé befolyással termékenységükre. A terhesség megszakítás és fogamzásgátlás 

csak a sokadik gyermek megszületése után, külső, orvosi, védőnői, illetve 

családgondozói tanácsadás nyomására jön szóba 

http://mek.niif.hu/01100/01156/01156.htm(2011). 

A nem cigányok hajlamosak a cigányokat olyan ösztönös embernek tekinteni, akik 

megfontolás nélkül hajtják végre a természet parancsait. Annak ellenére, hogy a cigány 

nép nagyon gyermekszerető, gazdasági racionalitása is lehet a sok gyermek 

vállalásának, vagyis azt gondolják róluk, hogy a gyerekben jövedelemforrást látnak és a 

családi pótlék egy megélhetési forrás számukra. 

Egyes szociológusok szerint ilyen megfontolásból születnek az úgynevezett „stratégiai 

gyermekek”. 

„Nem tudni, hogy országosan mennyi a stratégiai gyermekek aránya, de az bizonyos, 

hogy a növekvő szegénység csak növeli azok arányát, akik a Szajnabő példáján 

bemutatott utat választják. Más lehetőséget nem látván maguk előtt, a rendelkezésükre 

álló egyetlen eszközt, a demográfiai fegyvert használják fel az újraelosztási folyamatból 

nekik juttatott - a vegetáláshoz sem elegendő - segélyek kiegészítésére. A szisztéma 

azonban csak akkor működik, akkor lehet csak "rentábilis", ha egy gyermek "bekerülési 

költsége" alacsonyabb annál az összegnél, amit családi pótlék, várandóssági segély, 

gyermekágyi segély stb. címén bevételként el lehet könyvelni. Tehát a racionalitás elvén 

http://mek.niif.hu/01100/01156/01156.htm
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a cél csak az lehet: minimalizálni a gyermek bekerülési költségét" 

http://www.nol.hu/archivum/archiv-508290(2011). 

Előítéletként megfogalmazódik a köztudatban, hogy a kisebbségi politikának 

köszönhetően a cigányság öntudatossá vált, a negatív tulajdonságaik előtérbe kerültek, 

agresszívak és követelőzők. Azonban az is megfogalmazódik velük kapcsolatban, hogy 

érzékenyek, és sokkal több törődést igényelnek. 

„Ösztön-én” típusú előítéletességről beszélhetünk esetükben. Ha az ösztönös vágyakat 

korlátozó, szabályokat és normákat követő, szabálytudattal rendelkező magyar emberek 

normális keretek között élnek, akkor a cigányok a kereteken kívül. 

Igyekszem ezeket a kialakult, és rögzült sztereotípiákat a továbbiakban cáfolni, és 

kutatásom eredményével alátámasztani. 

Magam is nehezen alkotok véleményt, ambivalens módon viszonyulok a témához. 

Munkám során beszélgettem az egyik cigány ügyfelemmel, aki arra a kérdésemre, hogy 

nem fél-e attól, hogy a 14 éves lánya teherbe esik a 40 éves nem roma barátjától, azt a 

választ adta, hogy „nem, mert az a férfi megfontolt, körültekintő, racionális ember, nem 

úgy, mint mi cigányok, akik felelőtlenül és meggondolatlanul vállalunk gyereket”. Nagy 

megdöbbenéssel hallgattam válaszát, és azon gondolkodtam, hogy valóban ez az ő 

véleménye, vagy esetleg a köztudatba ivódott negatív sztereotípiákat annyiszor halhatta 

már, hogy ezt a gondolatot sajátjaként kezeli, és hirdeti?! 

Ez az eset adta azt az inspirációt, hogy kutassak ebben a témában, és választ kapjak arra, 

hogy valójában miként vélekednek a gyermekvállalásról a cigány nők. Hogyan értékelik 

saját helyzetüket, érzik-e a megkülönböztetést. Nagyon kíváncsian vártam, hogy 

mernek-e őszinték lenni. 

Míg kutatásomban az olyan beás nőkkel foglalkoztam, akikre magas termékenység 

jellemző, megfigyelhető, hogy Pári községben megtalálható egy olyan réteg a 

cigányságon belül, akik nem a nagycsaládos hagyományos modellt követik. Ők nem 

szegregálódnak el, többüknek nem cigány szomszédjaik vannak. Körükben figyelhető 

meg leginkább a cigány hagyományok lazulásának, változásának a folyamata. Erről a 

továbbiakban még részletesebben is írok. 

A családsegítő szolgálat vezetőjével készült interjúban megfogalmazódik ez. 

http://www.nol.hu/archivum/archiv-508290
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„…az a probléma, hogy védekezni igazából nem szeretnek, mármint a férfiak, a nőknek 

pedig nincs elég pénzük arra, hogy különböző gyógyszerekkel védekezzenek. De ők 

ahhoz vannak szokva, hogy sok gyerek legyen körülöttük. A hagyományokban még 

mindig az él, hogy sok gyerek. Abban az időben még az volt a fontos, hogy sok gyerek 

vegye őket körül. Erről szinte azt lehet mondani, hogy akkor kezdenek lemondani, ha 

tudatosodik bennük az, hogy minél több gyereket vállal, annál inkább elszegényedik. 

Tehát azok a családok ahol a fiatalok már kellőképpen érettek ehhez azok már kettőnél 

több gyereket a mai világban nem igazán vállalnak. Akikben még nem tudatosodott, 

azok maradnak a több gyermeknél” (3. számú melléklet). 

Az utóbbi években több esettanulmány is vizsgálta a gyermekvállalás kérdését. Fleck 

Gábor és Virág Tünde dél-baranyai beás cigányok körében végzett kutatásának 

eredményei arra utalnak, hogy a vizsgált közösségekben az utóbbi egy-két évtizedben 

erőteljes volt a szülő korba lépő fiatalok törekvése arra, hogy gyermekvállalási 

mintáikat a többségi társadalom szokásaihoz igazítsák (Fleck – Virág 1999). 

Szeretnék választ kapni arra, hogy valójában miként látják saját gyermekvállalásukat a 

cigány nők. Dolgozatomban bemutatom, hogy Pári községben a többgyermekes beás 

asszonyok milyen inspirációk alapján vállalnak gyermeket. Feltételezem, hogy valóban 

az anyagi haszonszerzés, illetve a gyermekek után járó támogatásokból való megélés áll 

a gyermekvállalásuk hátterében. 

Bízom benne, hogy van más magyarázat a gyermekek megszületésének okára, mint az 

anyagi haszonszerzés. 

Merész általánosítással azt gondolom, hogy az általam megkérdezett pár asszony 

véleménye alapján rekonstruált cigány-kép igaz a tágabb közösségre nézve is. 
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Kutatásom célcsoportja, módszertana 

Munkámból kifolyólag kapcsolatban állok Pári község cigány lakosságának körülbelül 

felével. Ismerem a problémáikat, életvitelüket, véleményüket, családszerkezetüket, 

emiatt tudtam, hogy ez a csoport alkalmas arra, hogy a kutatást az ő körükben végezzem 

el. A kutatás során 2 többgyermekes beás asszonnyal készítettem strukturálatlan 

interjút, illetve 7 asszonnyal fókuszcsoportos interjút. Az alanyok kötetlenül, gazdagon 

fejthették ki nézeteiket a témával kapcsolatosan. 

Ahhoz, hogy a vizsgált interjúalanyok lakóhelyét megismerjem, készítettem egy interjút 

egy pári lakosú nem cigány származású asszonnyal is. 

Ezek a családok Pári község egy külterületi részén élnek, ahova földes út vezet. Ma már 

kizárólag cigányok laknak itt. 1965-től folyamatosan telepítették be a cigány lakosságot 

Páriba. A falunak egy bizonyos utcájában, a Nagy utcában csak cigányok élnek. 

Előfordul, hogy egy-egy család elköltözik ebből az utcából falun belül egy másik 

utcába, albérletbe, de ez csak hónapokra szól, anyagi illetve megélhetési gondok miatt 

hamar újra a Nagy utcába térnek vissza. 

Az asszonyok mind párkapcsolatban élő beás asszonyok, közülük négy házasságban, 

illetve egy oláh cigányasszony is él közöttük. 

Gyerekszám tekintetében: 

 egy 3 gyermekes 

 kettő 3 gyermekes, akik most várják a negyedik babájukat 

 kettő 4 gyermekes 

 egy 6 gyermekes 

 kettő 7 gyermekes és 

 egy 8 gyermekes anya volt az interjúalanyom. 

Az oláh cigány származású asszony már 10 éve él a közösségben, elfogadta az itt 

uralkodó normákat, szabályokat, és teljes mértékben beilleszkedett. Mind a közösség 

tagja, mind pedig a „férje” családja elfogadja őt. 
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A település, ahol a beás cigányközösség él 

Pári község a Dunántúli-dombság festői lankái között megbúvó, Tolna megyei 

település. A Balatontól mindössze 45 km-re délre, Tamási irányában, a 61-es útról 

lekanyarodva érhető el. 

Nevét feltehetően a 16. század közepén itt élt nemesek, Johann és Simon Paari után 

kapta. Az 1600-as évektől a török elől északra húzódó rácok (szerbek) éltek a mai falu 

közepén. 

A török uralom után elnéptelenedett Páriba németek települtek 1726-ban a Fekete-erdő 

és Baden-Würtenberg területéről, akik kitartó szorgalommal és kemény munkával tették 

megélhetővé az elhanyagolt területeket. A mezőgazdaság és kézművesség egészen a 

kitelepítésig virágzott. Pári és a környező erdő az Esteházyak tulajdonában volt a 17. 

század végétől. 

Az I. és II. világháború során komoly veszteségek érték a Páriban élő családokat is. Az 

1945-ben kényszermunkára hurcolt, illetve a három évvel később kitelepített 

németajkúak többsége soha nem térhetett vissza szeretett szülőfalujába. Házaikba 

felvidéki magyar családokat telepítettek. 

1984-től Párit a szomszédos Tamási városhoz csatolták. 

„…Tamásit várossá fejlesztették és ahhoz, hogy Tamási város lehessen Párit is 

becsatolták” (3. számú melléklet). 

Önállóságát a helyi lakosság kezdeményezésére 2006-ban nyerte vissza. 

E kis közösségben évszázadok óta több nemzetiség él és dolgozik békésen egymás 

mellett. A településen a cigányok száma körülbelül 30% http://www.pari.hu/index.html 

(2011). 

Régen a cigányok a Gyulai Erdőben éltek. Faágakból készült földbe ásott kis 

kunyhókban. 

„Abban az időben az a pár család, aki kinn lakott az erdőben, csak heti egyszer jött be a 

faluba és akkor végigmentek a házakon és kéregettek. Az volt a szokás, hogy hol ezt hol 

azt, hol amazt, de vállalták, azt is hogy a valamiért cserébe különböző feladatokat 

http://www.pari.hu/index.html
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elvégeznek, például olyan volt, hogy a tyúkólat kipucolták, a kerti vécéket rendbe 

tették. Tehát kit mire tudtak rábeszélni” (3. számú melléklet). 

A tanácsi korszakban kezdődött a betelepítésük 1965 körül. Megvásárolták nekik abban 

az időben a házakat és így kerültek a faluba folyamatosan. Általában parasztházak 

voltak, amikbe beköltöztek, de építettek nekik új sátortetős házakat is. Abban az időben 

ez furcsa volt az ott lakóknak, mert a település lakói kis parasztházakban laktak és a 

cigányok részére sátortetős modern házak épültek. Amikor Tamásit várossá fejlesztették 

a Pári fiatalok Tamásiba költöztek, így az idős generáció maradt csak itt a faluban. Az 

idősek halála után a megüresedett házakat immár gyakorlatilag nem tudták másnak 

eladni csak cigányoknak, ezért alakult ki az, hogy a Nagy utca teljesen elcigányosodott 

(3. számú melléklet). 
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Röviden a Magyarországi cigányságról 

A romák vagy cigányok egy Indiából származó nép, mely a 15. században vándorolt be 

Európába. Ma a világ számos részén megtalálhatók, de legnagyobb számban Közép-

Európában és Kelet-Európában élnek. Becsült lélekszámuk Európában 7–8,5 millió fő. 

Becslések alapján a cigányság a Kárpát-medence népességének közel 9%-át teszik ki. 

„A világ népei és nyelvei különféle szavakkal nevezik a cigány népet. A 

Londonban,1971. április 8-12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson, 

maguk az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek 

konszenzussal azt fogadták el, hogy a világ összes cigány származású emberének közös 

és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többes számú alakja, azaz a roma legyen. 

Így a romák elnevezés az így megállapodásra jutott cigányok számára a cigány 

népcsoportokhoz tartozó emberek közösségét jelenti” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok(2012). 

A hagyományos roma kultúra a befogadó országok uralkodó kultúrájától erősen eltér. A 

család és a rokoni kötelékek mindenek fölött álló értéknek számít. A hagyományos 

roma közösségeket ugyanakkor a kultúrájuk minden további részletében a nagyfokú 

alkalmazkodóképesség és rugalmasság jellemzi. A változó környezethez igazodva akár 

egy nemzedék leforgása alatt is átalakulhatnak egy adott csoport szokásai. 

Egységes etnikumnak látjuk őket, holott az egyes hagyományos roma csoportok a 

kultúrájuk konkrét részletei, összetevői, mint az életmód, a nyelv, a népszokások, 

hagyományok, vallás és hiedelemvilág tekintetében egymástól többnyire teljes 

mértékben különböznek. 

Magyarországon a cigányok alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert 

nemzetiségét. A magyarországi nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem 

rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai 

kisebbségként határozzák meg őket. 

Magyarországon hivatalosan azaz ember cigány, aki magát a népszámláláson, a 

szavazásnál, az iskolában, az önkormányzatnál cigánynak vallja, mivel az 1992-es 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/London
http://hu.wikipedia.org/wiki/1971
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Els%C5%91_Roma_Vil%C3%A1gkongresszus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_n%C3%A9pcsoportok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_n%C3%A9pcsoportok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitvil%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetis%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
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adatvédelmi törvény alapján az etnikai hovatartozást az érintett írásos beleegyezése 

nélkül nem lehet nyilvántartani. 

A magyarországi romáknak nyelvi és történeti szempontból, valamint önmaguk 

meghatározása szerint hat nagy csoportja különböztethető meg. A hat csoport közül 

három, a magyar cigányok, az oláhcigányok és a beások nagyobb létszámban élnek 

Magyarországon, míg három kisebb csoport, a kárpáti cigányok, a szintókés aromán 

cigányok csupán néhány száz, illetve egy-két ezer tagot számlálnak. A magyar cigányok 

és a kárpáti cigányok összefoglaló neve romungrók.  

Az oláh cigányok nem egységesek. Kulturális és nyelvjárásváltozat szerint legalább 10 

alcsoportjuk van 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok (2012). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
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Beás cigányok jellemzői, hagyományaik 

Kutatásom a beás cigányok körében készült, az ő anyanyelvük a román (archaikus 

román dialektus). Önmagukat beásnak vagy cigánynak nevezik, a roma megjelölést 

általában kifejezetten elutasítják. Fő foglalkozásuk a famegmunkálás (fakanál, teknő 

stb. készítése) volt. A hagyományos mesterségek kiszorulása óta többnyire 

mezőgazdasági segédmunkások lettek, illetve a férfiak jellemzően az építőiparban 

dolgoznak. A beásoknak is több csoportjuk létezik. Megkülönböztetjük az Árgyelánok, 

a Mucsánok és a Ticsánok csoportját. A Páriban élő beások az Árgyelánok – leginkább 

Somogy, Tolna, Baranya megyék területén laknak, ahol ők a cigányság „zöme”. Tipikus 

vezetékneveik a Bogdán, Ignácz, Kalányos és Orsós 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok(2012). 

Bár Európában már mondhatni mindenhol kivívták a nők az egyenjogúságot, a magyar 

beás cigányok körében ez még várat magára. A nők feladata a család összetartása, a 

gyerekek nevelése, a családfők pedig számtalan eszközzel tudatják is ezt. Például a 

roma nők akkor ehetnek, ha már az egész család végzett, ha mennek valahova, a 

feleségnek mindig az ura mögött van a helye. 

A cigányság úgy tartja, hogy a gyerekek sorsa az első pár órában dől el. Legalábbis erre 

utal az a hihetetlen sok babona, ami az újszülöttet lengi körül. A szülőszobában 

letakarják a tükröket, mert ha belenéz az újszülött, később nő ki a foga. Hasonlóan a 

magyarsághoz, a romák is különleges képességeket tulajdonítanak azoknak a 

gyerekeknek, akik foggal születnek. 

A cigány nők sosem hordanak nadrágot, élénk színekbe öltöznek, és sosem vágják 

rövidre a hajukat. Utóbbinak a magyarázata egyszerű: a romák szerint a rövid hajú nő 

könnyűvérű. A markáns színek hangulatot fejeznek ki: a zöld a nyugalom, a sárga az 

irigység, a piros a vidámság színe. A szigorú hagyományokat betartó férjezett 

asszonyok kendőt hordanak, ha hajszálat találnak valahol, azt a tűzbe dobják, nehogy 

kihulljon a hajuk. A férfiakat nem kötik efféle szabályok. Szerintük a tekintély jele a 

bajusz, ezért azt egy férfinak sose szabad levágnia teljesen. 

A cigányok számára a halál tabutéma, ők ugyanis úgy tartják, ha beszélnek róla, 

megvalósul. Ha egy hozzátartozójuk kórházba kerül és úgy tűnik, nem gyógyul meg, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%ADt%C5%91ipar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
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akkor az egész rokonság együtt virraszt az ágyánál, ezzel is elviselhetőbbé téve a 

búcsúzást. A tor alatt a halott legkedvesebb ételeit szolgálják fel, és neki is 

megterítenek, tányérját viszont letakarják, helyét üresen tartják, az első korty alkoholt 

pedig a földre öntik, hogy a halott is tudjon inni http://www.magyar-

videk.hu/babona/cigany-szokasok-te-mit-tudsz-roluk(2011). 

Ezek a szokások igencsak eltérően élnek manapság a cigányság körében, az egyes 

hiedelmekre több változat is született. Gyakran hátrányaival is találkozhatunk, 

kiváltképp az egészségügyben, ahol a mai napig komoly harcokat vívnak nőgyógyászok 

azért, hogy a cigány nőknél elvégezhessék az évenkénti kötelező szűréseket – általában 

eredménytelenül. 

A beásoknál fontos érték a szüzesség, és a tartós párkapcsolat. A házasság náluk 

egyenrangú az együttéléssel. A közösségre jellemző az endogámia, vagyis csoporton 

belül kötnek házasságot, ha mégis valaki egy másik csoporthoz tartozó lányt „hoz” 

magának, azt soha nem fogadják el teljesen. 

A férjeik nem engedik, hogy fogamzásgátlót szedjenek, attól félnek, hogy a szexuális 

életükre kihatással lenne. Az abortuszt ellenzik, ha elő is fordul, akkor inkább a 

többgyermekes családoknál. 

Hagyományaik, melyek a szoros családi összetartásra épülnek, lazulni látszanak. 

Míg a többségi társadalomban a nagyszülők szívesen vállalják, hogy vigyáznak 

unokáikra, örömet jelent nekik, addig a cigány családoknál a kutatásban részt vevő 

személyek elmondása szerint ez megterhelő. Nem önzetlenül vállalják a gyermekek 

felügyeletét. 

„Nálunk nincs nagymama, nagypapa, dédi. Nincs kire támaszkodnunk… Esetleg annyit 

segítenek, hogy vigyáznak a picire… De azt se ingyen, mert kell venni nekik egy 

dohányt vagy egy kávét” (4. számú melléklet). 

Nagyon gyakoriak a családon belüli konfliktusok, személyesen is tapasztalom, hogy az 

általam vizsgált cigányságon belül előfordul, hogy testvérek úgy élnek egymástól 

méterekre, hogy nem is beszélnek. Amikor egy testvér messzebb költözik, akkor szinte 

semmit nem tud a másikról. Valószínűsíthető, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy 

http://www.magyar-videk.hu/babona/cigany-szokasok-te-mit-tudsz-roluk
http://www.magyar-videk.hu/babona/cigany-szokasok-te-mit-tudsz-roluk
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párjukat igyekeznek a szűk lakókörnyezetükből kiválasztani, akár olyan áron is, hogy 

vérségi rokonságban állnak egymással. 

Az interjúalanyaim közül 2 anya gyermeke esett már teherbe első unokatestvérétől. A 

család látszólag elítélte, beszélgetések alkalmával rosszallóan nyilatkozott a szexuális 

viszonyról, de közben titokban támogatták a párt. 

Régen tekintélye volt az apának, de ma már nincs. Nem tudja eltartani a családját. 

Ebben szerepet játszik az is, hogy ellustulnak, illetve sok köztük az alkoholista is. Ha 

egyszer kikerültek a munka világából, és belekóstoltak a kényelmes életbe, akkor azt a 

későbbiekben nem tudják feladni. Elhatalmasodik rajtuk a szenvedélybetegség, és 

onnantól csak az italozásnak élnek. A kutatásban megkérdezett 9 asszony „férjéből” 6 

rendszeresen, 2 alkalmanként, 1 egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. (Munkahellyel az 

utóbbi 1 rendelkezik.) 

A hagyományos roma családszerkezetben a nők kiszolgáltatottak, rengeteg munka hárul 

rájuk, alárendeltek a családnak, első sorban a gyereknevelésnek, és szexuális téren 

férjeiknek. Matriarchátus (anyajogú társadalom) van náluk, de mégis a férfiuralom van 

túlsúlyban, egészen addig, amíg a férj eltartja a családot, de amint erre nem képes, a nő 

veszi át az „uralmat”. 

A fókuszcsoportos interjú alkalmával az alábbi idézetek hangzottak el: 

„Elérjük azt a bizonyos kort és rájövünk, hogy az mégse úgy jó, ahogy vezeti a férj, 

akkor a nő átveszi az irányítást. Nálunk így volt és én átvettem az irányítást” (4. számú 

melléklet). 

„…a gyerekek nőttek. Mind mellém álltak. Ha az apjuk kiabált, vagy akármit csinált, ha 

velem ellenségeskedik, akkor előbb utóbb neki kifele állt a rúdja. Ha nem akarja a 

gyerekeit elveszíteni, meghunyászkodik” (4. számú melléklet). 

„Én parancsolok a férjemnek, ennek azaz oka hogy ő nem dolgozik, segíteni otthon nem 

segít, ha azt a munkát otthon el kéne végeznetek egy nap alatt amit én egyedül csinálok, 

és a férjem nem segít semmit ezért egy szava sem lehet” (4. számú melléklet). 
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Az interjúalanyok is megfogalmazzák, hogy a saját közösségük, és a többségi 

társadalom elvárásai között konfliktus húzódik. Valójában a saját hagyományaikkal 

nem képesek összeegyeztetni a racionális-modern megoldások elfogadását. 

A hagyományok lazulását Neményi Mária is megfogalmazza. A roma családok életében 

nagy tiszteletnek örvend a gyermek. A hagyományos közösségekben a termékenység 

teljesen elfogadott része az életnek. A többségi társadalom családtervezési szokásai 

idegennek tűnnek a cigány családok számára, kivéve azokat az integrálódott cigányokat, 

akiknél a hagyományok hígulnak, és a védekezést, vagy terhesség megszakítást 

normakövetőnek tekintik (Neményi 1999). 

Vagyis az integrálódás következtében egyre jobban beilleszkednek a többségi 

társadalom rendszerébe, képesek elfogadni és követni a normarendszert. Az általam 

kutatott területen élő cigányok, még nagyon szegregáltan élnek, bár tetten érhető a 

változás egyes területeken. Például az iskolai szakoktatást előnyben részesítik, bár az 

oktatást megalapozó óvodába járatást elutasítják. 
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Szubkultúra sokszínűsége, családtervezés, gyermekvállalás 

A cigány szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. Különböző 

társadalmi csoportok szubkultúráját különböztetjük meg, melyek differenciálódnak 

például etnikumhoz tartozás, vallási meggyőződés, életkori sajátosság, nemek, vagy 

akár deviánsviselkedés szerint. Kutatásom a cigány szubkultúrával kapcsolatos, az 

alábbiakban ezt mutatom be részletesen. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy sok kutatás eredményeként vonnak le 

szociológusok következtetéseket, melyek a cigányság egészére vonatkoznak, figyelmen 

kívül hagyva azt, hogy különböző csoportokról, és különböző szubkultúrákról van szó. 

Emiatt következik be az, hogy a cigányok gyermekvállalásával foglalkozó kutatások 

ellentmondó tendenciákról számolnak be.  

Fleck Gábor és Virág Tünde a dél-baranyai beás cigányok körében vizsgálódva arra a 

következtetésre jutottak, hogy egy-két évtizede az általuk vizsgált közösségben a 

szülőkorba lépő fiatalok arra törekednek, hogy gyermekvállalási mintáikat a többségi 

társadalom szokásaihoz igazítsák (Fleck - Virág 1999). 

Ezzel ellentétben Durst Judit északkelet-magyarországi kisfaluban kutatva arra a 

következtetésre jutott, hogy a szülők törekvéseinek ellenére növekszik a 

gyermekvállalás a 18 év alatti lányok esetében (Durst 2001). 

A cigányok is megfogalmazzák az ő kulturális különbségeiket: 

A biológiai-kulturális megközelítés, mely szerint a cigányok kultúrájukból, biológiai 

adottságukból és nagycsaládos modelljükből következik a rájuk jellemző nagy 

termékenység. 

„A kultúránk az, hogy 16, 17 évesen a cigány lány már szül, férjhez megy. Az már főzni 

kell, hogy tudjon arra az időre, legalábbis a mi időnkben főzni kellett tudnunk, el kellett 

tudnunk végezni mindent, ahhoz, hogy férjhez mehessünk. 17 éves korunkra ezt meg 

kellett csinálnunk, meg már gyereket is nevelhettünk. Egy magyar lány nem tud ennyi 

mindent megcsinálni” (4. számú melléklet). 
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A cigányok nem tudatosan alapítanak családok, leginkább a családtervezés hiányáról 

beszélhetünk. A leglényegesebb, hogy nagyon korán szülnek, illetve előfordul, hogy 

nagyon későn szülik meg sokadik gyermeküket, vagyis nem megfelelő életkorban. 

Tudatos családtervezés elfogadtatásának két jellemző akadálya van: az egyik a 

felelőtlenség, egyszerűen képtelenek a rendszeres védekezésre. Fogamzásgátló tabletta 

szedése, melyet napi rendszerességgel kell szedni, fel sem merülhet náluk. Ha 

védekezik is valamelyikük, akkor a három hónapos injekciót választja, melyet azoknak 

ajánlanak, akiknek lélektani okokból, vagy időbeosztási problémák miatt gondot okoz a 

fogamzásgátlás. 

„Nem gyógyszert… akkor injekciókat kaptam…ezt a három hónapra való injekciót…” 

(1. számú melléklet). 

„…el kellett volna menni, beadatni, csak hát, akkor anyagi helyezetek miatt nem tudtam 

elmenni…” (1. számú melléklet). 

„Akkor sem tudtam beadatni, kiváltani kiváltottam én az injekciót, mert abban a 

tudatban voltam, hogy lemegyek az Évikéhez, ide a védőnőhöz. Csak hát mindig 

megfeledkeztem róla, és bent maradt a, van egy kis éjjeli szekrényem, amiben tartok 

mindent, és akkor ott, bennfelejtettem. Akkor pont jött az Évike néni föl, és akkor 

megkérdeztem az Évikétől, hogy jó-e még ez az injekció, mert ha jó, akkor be 

szeretném adatni, csak hát sajnos nem volt jó, mert lejárt” (1. számú melléklet). 

A fent említett magyarázatokkal bújnak ki a felelősség alól. A legegyszerűbb számukra 

az anyagi kifogás, de előfordul, hogy megveszik a fogamzásgátló szert, mégsem adatják 

be. Egyszerűen elfelejtik, nem tartják fontosnak. 

A terhesség megszakítás nem fordul elő körükben (esetleg 14 éves kor alatt). Elítélik az 

abortuszt. 

„Nem, ha jön akkor marad. Nálunk nincs az, hogy most akkor gyorsan el kell vetetni,  

ha a férj azt mondja el kell vetetni á, itt az asszony dönt, ő hordja ki azt a kisbabát, neki 

kell vele foglalkozni, neki kell felnevelni. Neki kell vele foglalkozni” (4. számú 

melléklet). 
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„Ha az én lányom terhes lenne, nem engedném hogy elvetesse. 16 éves, ő már 

tapasztalt…” (4. számú melléklet). 

„Az első gyerek, ez csak úgy jött, én nem akartam abortuszt, mert nagyon fiatalnak 

tartottam magam ahhoz, hogy ezt most megcsináljam, inkább vállaltam azt, hogy 

megszülöm. Inkább szegénységben nőjön fel, de akkor sem ölném meg…” (2. számú 

melléklet). 

„…hét hetes, el tudtam volna vettetni, adtak kis gondolkodási időt, mivel iskolás 

voltam…mondtam, hogy nem, megszülöm… mert féltem attól, hogyha elvettettem, és 

tényleg akarnák legközelebb, akkor már nem menne…” (2. számú melléklet). 

Az óvszer használatát elutasítják. 

„A mai fiatalok ismerik ezt az óvszert., meg van injekció is.  A magunk fajta férjének 

nem lehet azt mondani hogy te húzd már fel azt az óvszert. Az nem is tudom milyen 

munka lenne nálunk. Hát ilyen nincs” (4. számú melléklet). 

Azonban ami teljesen elfogadottnak látszik napjainkban, azaz, hogy a petevezeték 

elköttetése mellett döntenek. Ez a negyedik gyermek megszületése után kerül szóba 

először, de van aki, csak a hetedik után dönt e „megoldás” mellett. 

„a doktor úrral megbeszéltük, végül is kaptam olyan papírt, kitölteni, meg aláírni, hogy 

lekössenek…” (1. számú melléklet). 

„…én megszülök, persze amit a párom nem nagyon tud, de majd megtudja, ha alá kell 

írni a papírt, én nekem már minden papír el van készítve, én lekötöm magam, én már 

nem szeretnék többet. Vagy lekötöm magam…ha nem, akkor spirál, ez a kettő, még 

nem gyógyszerezem…” (2. számú melléklet). 

A fogamzásgátlás másik akadálya magában a cigány családban rejlik, ugyanis a 

tanácsokat csak látszólag fogadják meg. Védekezés helyett az újabb gyermek 

megszülését választják, s ennek hátterében a férfiak elutasító magatartása állhat, ami 

valójában nem is elutasítás, hanem egyszerűen nemtörődömség. Nekik aztán oly 

mindegy, hogy lesz-e még gyerek, az asszonyra bíznak minden döntést. Nemtetszésüket 

tudják hangoztatni, szóban mindig ki is állnak a család mellett, de, ha tenni kell valamit, 

vagy döntést hozni, mindig a háttérbe húzódnak. 
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Ezekben a családokban jóval magasabb a születések aránya, mint a népesség egyéb 

csoportjaiban, családjukban jóval több gyerek van, mint a nem cigány családjában. A 

magasabb gyermekszám miatt kitolódik a szülési kor.  

A kilencvenes években változott meg gyökeresen a helyzet, ekkor kezdődött a 

gyermekvállalás késleltetése Magyarországon a nem cigány nők körében. Az iskolai és 

munkaerő-piaci lehetőségek változásai valószínűsíthetőleg ezzel összekapcsolhatók. 

Ma még nem lehet tudni, hogy ez a jelenség milyen hatással lesz a termékenységre, nem 

lehet tudni, hogy később a nők megszülik e azokat a gyermekeket, akiket húszas éveik 

elején nem, mindenesetre az elmondható, hogy egyre jobban kitolódik az első gyermek 

vállalásának az időpontja. A cigány nők esetében a 2003-ban végzett cigányvizsgálat 

arról számol be, hogy nem változott jelentős mértékben a szülés átlagos életkora 

(Janky). 

A cigány nők gyermekvállalásának kapcsán legszembetűnőbb eltérés az, hogy 20 

évesnél fiatalabb asszonyok is nagy gyakorisággal válnak anyává. A romanők 

egyharmada már tinédzserként szülővé válik. Ennek egyik oka, hogy a gyerekek 

hamarabb nőnek fel, a lányok korán érnek, és a családjukban korábban tekintik őket 

felnőttnek. 

„ez a mi kultúránk, igen, és sokkal fejlettebb egy cigány lány, mint egy magyar lány, ez 

14 évesen simán megszüli, 30 évesen meg lehet bele is hal a szülésbe az a nő, a magyar 

nő” (4. számú melléklet). 

A szexuális életüket is korán elkezdik. Így a fiatalkori szüléseket felnőtt emberek 

döntésének eredményeként kell értékelnünk. 

„Mi nem tudjuk megtagadni a kultúránkat. 14-15 évesen fiúzik, szexuális életet él, 

természetes dolog” (4. számú melléklet). 

„Ebben a komoly világban felnőttnek kell, hogy legyen. Meg kell, hogy álljon a talpán. 

Most hiába nézzük hogy gyerek, ebbe a világba már nem gyerek. Amikor megszületik 

akkor talán még gyerek, de aztán eléri azt a bizonyos kort. De ez nem csak nálunk van 

ám így, hogy 12-13 évesen emberekkel vannak a lányok, ez egy nagy kamu, a 

magyaroknál ugyanúgy megvan, csak ők védekeznek. Ahogy mondtam is mi falnak 

megyünk a fejjel mindjárt” (4. számú melléklet). 
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A másik ok a munkaerő-piaci helyzettel hozható összefüggésbe. Ahol kedvezőtlenek a 

munkaerő-piaci lehetőségek, ott a termékenység jóval magasabb.  

„A korai gyermekvállalás a nők iskolai előmenetele és későbbi munkaerő-piaci 

integrációja szempontjából bír jelentőséggel. A szocialista iparosítás időszakában ennek 

nem volt lényegi szerepe, mert a munkaerőhiányban szenvedő szocialista gazdaság nagy 

számban szívta fel az általános iskolai végzettségű fiatalokat. Mivel a nyolc osztály 

elvégzése 15-16 éves korra abszolválható volt, a munkába lépéshez szükséges papírok 

megszerzése nem állt konfliktusban a családalapítási törekvésekkel. Ráadásul a 

tervutasításos gazdaság körülményei között a szülés és gyermeknevelés miatti 

inaktivitás nem csökkentette jelentősen a későbbi elhelyezkedési esélyeket. A cigány 

nők tehát úgy tudtak belépni a munkaerőpiacra, hogy közben nem kellett feladniuk a 

szüleik által követett családalapítási szokásokat sem” (Janky). 

A kilencvenes években a leértékelődött a szakmunkás végzettség és az érettségi 

jelentette a belépőt a munkaerő-piacra. Azonban a cigány nők esetében a középiskolai 

végzettség konfliktusba kerül a gyermekvállalási szokással, és tapasztalható, hogy azok 

a nők akik lemondanak továbbtanulási szándékukról a családalapítás miatt, azok 

lemondhatnak a stabil munkahely létesítéséről is. 

A születés különösen nagy esemény a cigányoknál. Még akkor is, ha az anyák a 

terhesség alatt semmit sem változtatnak életmódjukon. Ugyanúgy dolgoztak, ettek, 

ittak, mindaddig. A cigányasszonyok a szülést is legtöbbször egyedül élték végig. 

A gyerekek viszonylag kis súllyal születnek, de az anyatejen hamar felerősödnek. A 

csecsemőt a cigány szokásoknak megfelelően, amikor sír megszoptatják, akkor eszik, 

amikor éhes. Gyakorlatilag egész nap eszik a gyerek. A szoptatás ideje nincs korlátok 

közé szorítva. A gyerek addig szopik, míg anyatej van., sok esetben 3-4 évig is. Egy 

időben az anya több gyerekét is szoptathatja. A kicsiket naponta többször, a 

nagyobbakat reggel és este. Ma már a kórházi szülés vált általánossá. 

Első gyermeknek mindenki fiút vár.  

„A fiú a király” (4. számú melléklet). Mondják összhangban. Először nem értettem, 

hogy miért tesznek ekkora különbséget, de az interjú folyamán választ kaptam erre is. 
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„A fiú gyerek mindig az anyát védi meg… A fiú odaáll, és megkérdezi, hogy miért van 

veszekedés, a lányok félrevonulnak” (4. számú melléklet). 

Ha több egynemű gyerek születik egymás után, akkor az anya addig szül, míg a 

csecsemő más nemű nem lesz. A cigányok a művi vetélést nem szeretik, minden 

gyereket megszülnek, és gyerekeiket majomszeretettel veszik körül. A velük való 

bánásmódot hangulatuk, létbizonytalanságból eredő gondjaik határozzák meg. A 

cigányasszony hol átkozza, hol dédelgeti gyermekét. 

A beás nők tűnnek a leginkább kiszolgáltatottnak a biológiai folyamatoknak, ők vannak 

legkevésbé befolyással termékenységükre. A terhesség megszakítás és fogamzásgátlás 

csak sok gyerek után, külső, orvosi nyomásra jön szóba. 

A gyermekvállalás időpontja nagyban meghatározza a nő további életét, karrierjét. A 

cigány nőkre jellemző, hogy sokkal jobban viselik a terhességet, mint a nem cigány 

nők. A terhesség alatt nem kímélik magukat. Sokkal teherbíróbbak, szívósabbak, többet 

mozognak, alkatilag is jobbak, vékonyabbak. A szülés is könnyebben zajlik le náluk, 

legalábbis beszámolóik alapján ez derül ki. 

Szuhay Péter írásában is megfogalmazódik, hogy „ e ’nem gyermekváró’ kultúrában a 

terhesség ideje még nem a leendő gyermekről szól, abban a pillanatban azonban, hogy 

felsír a gyermek, a közösség központjává válik” (Szuhay: 129). 

Az anya gyerek kapcsolatra jellemző a szoros testi kapcsolat, három-négy évig is 

szoptatnak, éjszaka egy ágyban alszanak, és a nappalok nagy részét az édesanyjuk 

karjában töltik, így a gyermek szükségleteit gyorsan ki tudja elégíteni. A többségi 

társadalom által vallott nézettel ellentétben a cigány anyáknál nincs naptár vagy óra a 

nevelésben, nem mérik az étkezések között eltelt időt. Büszkék arra, hogy sokáig 

szoptatnak, gyakori esetükben, hogy egyszerre több gyermeküket is anyatejjel táplálják. 

A védőnők tanácsait nem tarják be, hamar vegyes étrendre szoktatják kisgyermeküket. 

A cigány kultúrában a család fogalmát máshogy értelmezik, mint a nem cigányok. A 

cigányközösségben a párkapcsolatok nem minősülnek családnak. Családdá akkor 

válnak, ha az első gyermek megszületett. Ebből is látszik, hogy a cigány családban a 

gyermeknek megkülönböztetett szerepe van (Boreczky). 
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Náluk a családhoz tartozik mindenki, akit befogadnak, mégha nem is állnak vérségi 

rokonságban. Kölcsönösen segítik egymást, szívesen látnak vendégül idegeneket. 

A gyermeknevelést szabadabban fogják fel. A gyerekeknek nincs konkrét napirendjük. 

akkor eszik a gyermek, ha éhes, akkor alszik, ha álmos, vagyis szükségleteit bármikor 

kielégítheti. Forray és Hegedűs által vizsgált közösségben azt állapították meg, hogy a 

kezdeti időszakban kapott rengeteg törődésnek, szeretnek a hatására az óvodás 

cigánygyerekek a többségi társadalom gyermekivel ellentétben kimarad az óvodába 

szoktatáskor jellemző szeparációs szorongás és a dackorszak (Forray-Hegedűs). 

Mindenben a szülő szava a döntő, de a gyermekeket mindig meghallgatják. 

A gyermekek 10 éves koruk körül féltett gyermekből egy kicsinyített felnőttkorba 

lépnek át. Akkor már nem játszanak egymással, vagy játékokkal, átlépnek egy felnőtt 

szerepbe. A szüleik pontosan ezt várják tőlük. 

„Ebben a komoly világban felnőttnek kell, hogy legyen. Meg kell, hogy álljon a talpán. 

Most hiába nézzük hogy gyerek, ebbe a világba már nem gyerek. Amikor megszületik 

akkor talán még gyerek, de aztán eléri azt a bizonyos kort” (4. számú melléklet). 

A cigány gyermekek elnyújtott gyerekkorát nem a normál serdülőkor követi, hanem a 

körülbelül 10–13 életév között hirtelen megjelenő „kicsinyített felnőttkor”. A 

serdülőkor válságai helyett felnőtt problémái vannak. A gyermek kreativitása inkább 

valóságos élethelyzetek megoldásában jellemző. A cigány gyermekeket nem jellemzi a 

leválási szorongás, hiányoznak a dackorszakok, iskolai szorongásuk minimális (Oppelt). 

Kizárólag mintaadással nevelnek, nem tiltanak, nem büntetnek, nem utasítanak. Több 

generáció él együtt, így a mintaadás biztosított. 

„Természetesen ha valakinél ennyi gyerek születik, a nagy az már tisztában van vele 

hogy min megy keresztül az anya. Látja hogy az anyja terhes lett, ki kell hordania neki, 

meg kell szülnie. Azért fejlettebb a mi fajtánk mint ti vagytok, mert már kicsi korban 

kezdenek dajkálni, sőt megeteti a gyereket. Az övéké ilyenkor még Barbi babával 

játszanak. K: Tehát ha jól értem akkor gyakorlati úton tartanak felvilágosítást. V: A mi 

gyerekeink igazi gyerekkel játszanak, rendezik őket” (4. számú melléklet). 

Szabálytudat így nem alakul ki náluk, ennek következtében mikor köznevelési 

intézménybe kerülnek nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak alkalmazkodni. A 
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szabályokat képtelenek elfogadni, betartani. Ez is összefüggésben van azzal, hogy nem 

járatják óvodába a gyerekeket, de meghatározó szerepe van a spórolásnak is. 

A magas gyerekszám ősidők óta jellemzi őket. Nem terveznek ők tudatosan sok 

gyermeket, igaz keveset sem. Megszokták, hogy minden családnál sok gyermek van. 

Ezen kívül könnyen befolyásolhatóak. 

„Mondtam már százszor, hogy nem a pénz miatt vállaljuk a gyerekeket, ez nálunk egy 

szokás. Cigány nő az hogy három négy gyereket az az ….. nem család” (4. számú 

melléklet). 

„…, én mondtam, hogy nekem maximum kettő, egy lány meg egy fiú, de a férjem 

mondta, hogy neki négy vagy öt, ja persze mondom, a négynél megállunk nem lesz 

több. A jó romáknál ez a divat, hogy 6, 7, 8, 9, de hát én nálam ez már nem” (2. számú 

melléklet). 

„K: Annak mi volt az oka, hogy mondta, hogy maga csak két gyereket akart, de mégis 

bevállalta akkor a harmadikat, negyediket? 

V.: A rábeszélés, mikor terhes lettem a férjem azt mondta, hogy ne vetessük el, tartsuk 

meg, meg hát én is szeretem az élőket. Szerettem őket nagyon óvodába vinni, copfokat 

csinálni a lányoknak, mindig venni nekik nagyon szép szoknyákat, szeretem őket 

nagyon, mikor még most is szeretem őket. Imádom őket, nem tudnék nélkülük élni. Én 

képtelenségnek tartom azt, hogy hát a Zsófi, vagy bármelyik lányom férjhez menjen, 

vagy egy hetet eltöltene valahol, nehéz lenne nekem, hogy távol tőlük” (2. számú 

melléklet). 

A gyerekeknek a családösszetartó szerepe igen szembetűnő. Sokszor hangoztatják a 

nők, hogy elhagynák a „férjüket”, de a gyerekek szeretik az apjukat, ragaszkodnak 

hozzá, szükségük van rá. 

„Én a férjemet az én magam módján szeretem. Nem akarom elveszteni a férjemet 

amiatt, hogy én most fogom magam, elmegyek, mert nekem ez a család amiben vagyok 

nem jó, de kénytelen vagyok elfogadni. Én is szeretnék külön lenni, én is szeretnék 

kicsit távolabb lenni, mert azért az ember mégis csak függ valakitől” (4. számú 

melléklet). 
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„…elmegy azaz ember más nőkhöz, megcsalja az asszonyt, de mindig hazajön, mert itt 

vannak a gyerekek” (4. számú melléklet). 

„…én is abban bíztam, abban bíztam, hogy talán majd (K.: Igen, hogy akkor), hogy 

ettől megváltozik, vagy valami, hogyha megtudja, hogy őtőle gyereket várok, meg hogy 

ez megváltozik, de ahogy látod nem. Azt hittem, hogy normális ember lesz belőle, de 

nem” (1. számú melléklet). 
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„Stratégiai” gyerekek? A gyermek, mint jövedelemforrás? 

A társadalomban megfigyelhető egy olyan viszonylag szűk réteg, amelynek a szülési 

kedve - az országos tendenciával ellentétben - az utóbbi évtizedekben nőtt. Vagyis a 

szegények legszegényebb rétegében éppen demográfiai robbanás figyelhető meg. Sokan 

ezt a jelenséget a „stratégiai gyerek” elmélettel magyarázzák. 

A munkanélküliség növekedésével a családtámogatási ellátások a megélhetésben 

növekvő szerepet játszhatnának, de valójában nem tudják fedezni a kieső 

munkajövedelmet. 

A gyermekszülést a szociális támogatásokkal két szociológus kapcsolta össze a 

gyermekszülést. Lengyel Gabriella, a 2003-as hazai cigányvizsgálatra vonatkozó 

kutatás egyik résztvevője találtösszefüggést a szociálpolitikai támogatás és a magas 

számú cigánygyermekek születése között. 

A másik szociológus Gyenei Márta egy alföldi faluban vizsgálódva vélt felfedezni 

összefüggést a szegények gyerekszáma és a családi pótlék között. „Nem lehet nem 

szembenézni azzal a ténnyel, hogy egyre többen születnek azért, hogy segítsenek 

eltartani a családot. Őket hívjuk stratégiai gyerekeknek, mert részét képezik egy 

háztartási stratégiának, melynek célja a túlélés” (Gyenei). 

A nézet képviselői szerint a stratégiai gyerek nem etnikumhoz kötődő jelenség, hanem 

egy élethelyzethez való igazodás, melyet a munkaerő-piaci pozíciók határoznak meg, 

csupán a közvélekedés szűkíti le ezt a cigányokra. 

Az elmélet érvényessége leginkább a gyermek „bekerülési költsége” miatt vonható 

kétségbe, főleg a kisgyermekek esetében, hiszen épp rájuk megy el a legtöbb pénz. 

„Mi 14 évesen összeállunk, nem törvényesen, nincs házasság, nagyon ritka az amelyik 

összeházasodik. Nálunk ez a szokás, fejjel megyünk a falnak. Anyagi háttér ha van, ha 

nincs a lényeg a gyerek. Egy magyar meggondolja, összeszedi magát. Nálunk az a 

lényeg, hogy legyen nagy gyerek, de mi is fiatalok legyünk. Nem akarok 50-60 éves 

lenni mikor az első unokámat megfogom” (4. számú melléklet). 

15 és 20 éves kor között anyává válni elfogadott, és megbecsült státust jelent a beások 

között. 

„Mert ez a mi kultúránk, igen, és sokkal fejlettebb egy cigány lány, mint egy magyar 

lány, ez 14 évesen simán megszüli…” (4. számú melléklet). 



27 

 

Ráadásul az anyának járó szerény állami segélyek, ha nem is a szociális juttatás 

nagysága, de rendszeressége miatt fontos szerepet játszhat a háztartások 

gazdálkodásában, és ez emeli az anya presztízsét. 

„…gyereket szültem, meg hát világra hoztam, mondtam is neki, hogy nem csak a pénz 

végett, meg az ilyenek végett, mondom csak hát hogy legyen gyerek…” (1. számú 

melléklet). 

A cigány kultúrában, a nők munkavállalása a férjeik által nem támogatott. Tehát 

munkajövedelemre nem is tesznek szert. De a munkaerőpiacról nem emiatt szorulnak 

ki. 

„Napszámba járok, azon kívül semmi” (4. számú melléklet). 

„Mi nem dolgozhatunk” (4. számú melléklet). 

„…ha véletlenül, netán lejárt volna ez az anyasági amit kapok 8 éves korig a gyerekről, 

akkor, akkor, mondtam, hogy arról lehet szó, hogy munkába teszem magamat, de hát 

mivel hogy mostan jön a negyedik, akkor így már” (1. számú melléklet). 

„…ő is mondta azt, hogyha munkába akarok menni, akkor ő semmiképpen nem enged, 

mert ő azért van férfi a háznál, meg a talpán, hogy ő menjen akkor dolgozni. Meg azt 

mondja, milyen munka, hogy az asszony menjen dolgozni…” (1. számú melléklet). 

„Nem nagyon, mert tudta azt, hogy ott a három gyerek. Azt mondta, hogy főzni kell, 

iskolába ha reggel mennek, nem vagyok akkor otthon, hogy indítsam őket, mikor 

hazajönnek már megint nem vagyok otthon…tehát ez nagyon nem tetszett a Gyurinak, 

hogy egy anya nincs otthon… Van egy hagyomány, hogy a cigányoknál a nők nem 

dolgoznak, hogy a nő otthon van, gyereket nevel, háztartást vezet, az otthoni munkát 

elvégzi” (2. számú melléklet). 

A fenti példákon is jól látható, hogy sok változáson ment keresztül a cigányok 

hagyománya, és sok minden meg is változott. Ha egy cigány férfi dolgozik, és pénzt 

keres, akkor érthető, hogy a feleségét nem engedi munkába állni. Manapság ezekben a 

családokban sajnos az a jellemző, hogy a férfiak otthon vannak. A nőkben rögzült, hogy 

nem vállalhatnak munkát, így nem marad más megoldás, mint a szociálpolitikai 

támogatásból való megélés, illetve megpróbálni megélni. 
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Az iskolázottság kérdése, a gyermekek lehetőségei az oktatás 

területén 

A cigány családokban az átlagosnál magasabb a gyermekszám, ami túlzott 

leegyszerűsítéssel a romák alacsony státusával, hazai átlagtól elmaradó iskolázottsági 

szintjével magyarázható. A mai fiatal roma nők kétharmada 20 éves koráig megszüli 

első gyermekét, és azok akik családalapítás miatt lemondanak továbbtanulási 

szándékukról, akár egész életükre elvesztik annak esélyét, hogy valaha stabil 

munkahelyük legyen. A lemondás oka, hogy a roma fiatalok jelentősen alulbecslik az 

iskolázottság munkerő-piaci hozadékát, ami nagyrészt a szülői ráhatásnak köszönhető. 

„Az én lányaim nem arra születtek, hogy továbbtanuljanak. Menjenek férjhez, 

alapítsanak családot” (4. számú melléklet). 

„Hiába megy el tanulni, csak egy dologra használják fel, ember alá. Sehova máshova 

nem használnák föl” (4. számú melléklet). 

„… visszamentem volna tanulni… senki sem vállalta el a picit, hogy felügyelnek rá. Se 

anyu, sem az anyósom, a férjem az dolgozott, hát nekem kellet” (2. számú melléklet). 

Iskolai végzettségük messze elmarad a magyarországi átlagtól. Nők tekintetében épp a 

beások körében valószínűsíthető a legnagyobb lemaradás, még a javulás ellenére is. (De 

a magasabb képzettségi szint a termékenység csökkenését valószínűsíti.) 

A magasabb iskolai végzettség elérésének gátjai: az iskolába kerülő gyermekek 

nincsenek kellőképpen felkészülve az írás és olvasás készségeinek megfelelő szintű 

elsajátítására. Azok az otthoni tevékenységeket, melyek során egy átlagos helyzetű 

gyerek írásra-olvasásra szocializálása még az iskoláskor előtt megtörténik (a 

meseolvasás és hallgatás, a könyv funkciójával, az írásos szöveg mibenlétével való 

ismerkedés) a roma gyerekek többségénél elmarad. Így a kezdetektől fogva lemaradnak 

társaiktól. A nyelv eltérése is meghatározó, a cigányok szóhasználata különbözik a nem 

cigány népességétől. 

A cigány társaikhoz képest hamarabb kapcsolódnak be a házimunkába, és aztán 

hamarabb tekintik önálló döntésre képes felnőtteknek is őket. Ezt a jelenséget pozitív 

élményként élik meg a pedagógusok az óvodában és az alsó tagozatban, azonban 

később nevelhetetlennek minősülnek a roma gyerekek. A 4-8 éves roma gyermekeknél 
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előnyt jelent, hogy nem szorulnak állandó pátyolgatásra, sőt a lányok nem csupán az 

óvó- és tanító néninek, de társaiknak is sokat segítenek. 

„…a cigányoknál van egy kultúra…16, 17 évesen a cigány lány már szül, férjhez megy. 

Az már főzni kell, hogy tudjon arra az időre…el kellett tudnunk végezni mindent, 

ahhoz, hogy férjhez mehessünk. 17 éves korunkra ezt meg kellett csinálnunk, meg már 

gyereket is nevelhettünk. Egy magyar lány nem tud ennyi mindent megcsinálni…” (4. 

számú melléklet). 

Fentebb már említettem, hogy iskolázottsági szint tekintetében javul a beások helyzete.  

Kemény István és munkacsoportjának kutatási adatai mutatják, hogy a cigány gyerekek 

óvodáztatása nem jellemző. Egy részük kimarad az óvodáztatásból, aminek 

következtében iskolai sikertelenségek alakulnak ki. Ezek a diákok előkészület nélkül 

kezdik meg az iskolát. Ez a jelenség napjainkban is érzékelhető. Az iskolai 

sikertelenségek hátterében a késői, felkészületlen iskolakezdés és a magas bukásarány 

áll. A felzárkóztató felnőttoktatásnak köszönhetően sokat javul az iskolázottsági mutató, 

de a valós tudást nem lehet mérni. 

A kutatásban szó van arról, hogy a cigány diákok oktatását a szegregáció jellemzi. 

Ennek egyik formája különböző típusú általános iskolába irányítás. A kutatások alapján 

megfigyelhető, hogy 30 év alatt egyre nőtt a nem cigány diákok aránya a cigány diákok 

arányához képest. Elmondható az is, hogy a 2003-as felmérés szerint minden ötödik 

cigány tanuló olyan oktatásszervezési formában tanul, amely elkülöníti őket a normál 

tanterven tanulóktól. Más kutatások alapján következtetésként levonható, hogy a 

szegregált oktatás alacsonyabb szintű oktatást jelent (Kemény, I.-Janky, B.-Lengyel, 

G.). 

A kutatásban résztvevő anyák gyermekei óvodába nem járatják gyermekeiket, csak a 

kötelező utolsó évben, amikor a hátrányok már nem hozhatóak be. Ezek a gyerekek már 

eleve a speciális iskolában kezdik az első osztályt, vagy egy év normál általános iskolai 

„szenvedés” után kerülnek a speciális iskolába. 

Ezeknek a gyerekeknek a sikertelenségi okát nehezíti az is, hogy otthon nem tudnak 

tanulni, nincs egy olyan hely ahova nyugodtan félrevonulhatnának tanulni. 
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Egészségi korlátok 

Nagyon erős a gyerekek iránt érzett szeretetük. Ezt bizonyítja az is, hogy annak 

ellenére, hogy ők nem kapnak felmenőiktől segítséget a gyermeknevelésben mégis 

vállalják a gyerekeket. 

„A szüleim nagyon betegek voltak, mondtam nekik, hogy inkább maradok itthon, 

segítettem inkább a szüleimnek” (4. számú melléklet). 

„Negyedik után kivett anyám az iskolából, mert ott volt a húgom, otthon kellett vele 

maradnom” (4. számú melléklet). 

„Mert ha egy cigány nő férjhez megy, onnantól a maga ura. Akkor az apa az anya a 

szülők nem segítenek. Nálunk olyan nincs, hogy adok neked fél milliót, ennyivel 

segítek a házba, a mi saját erőnkből kell megteremteni mindent” (4. számú melléklet). 

Az, hogy segítség nélkül kell gyermeket vállalniuk, egyrészről betudható annak, hogy a 

felmenőik korán meghalnak. Magasabb arányban betegednek meg és rövidebb a várható 

élettartamuk. Az átlaghoz képest gyakoribb náluk a koraszülés és a kissúlyú születés, ez 

a túl fiatalkori, túl gyakori, sokszori szülésekkel mutat összefüggést. További 

egészségkárosító ok az életmódjukban, szokásaikban, életvitelükben található meg, 

melynek hátterében a korai családi szocializáció szerepe elkerülhetetlen tényező. Egy 

másik okot a lazuló családi összetartásban látok. Gyakran fordulnak egymással szembe, 

sokszor csak azért szidják saját testvérük családját, hogy ő legyen a negatív példa, és 

ezzel saját magukat jobb színben tüntethessék fel. A nem cigány családokban nem 

tapasztaltam soha egyszerre ekkora kettősséget. Egyik pillanatban dicsérik rokonaikat, s 

amint a helyzet „úgy kívánja” a legnagyobb ellenségekké válnak. 

Ezen családok életkörülménye, lakásviszonya, lakáskörülménye, táplálkozása rosszabb 

az átlagnál, tehát igénytelenek. Légzőszervi megbetegedések, felső légúti betegségek az 

első helyen állnak, mely a rossz, nedves lakásokkal hozható összefüggésbe, valamint 

korai dohányzásukkal,, melyet terhesség alatt sem hagynak abba (Neményi 1998). 

Neményi Mária kutatásában az egészségkárosító tényezőket a válaszolók többsége a 

hátrányos szociális helyzettel hozza összefüggésbe, melyben a hátrányt szenvedőt is 

okolják. Okok között olyan rossz szokásokat említenek, melyek nem a társadalom 
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egészében megtalálhatóak, tehát nem csak a cigányokra jellemző sajátosság, azonban az 

előfordulásuk aránya a cigányok körében magasabb. Az viszont, hogy a terhes és 

kisgyermekes anyák nem hagynak fel rossz szokásaikkal, az összefügg a cigányok 

tanulatlanságával, igénytelenségével. Az okok másik része kifejezetten etnikumi 

sajátosság, mint például a terhességek nagy száma, a korai szexuális élet, a családi 

szokások (Neményi, 1998). 

A cigány gyermekek életkilátásait nagymértékben meghatározza az anya 

terhességtörténete. A gyermekek egészségi állapotát, testi és szellemi fejlődésének 

alakulását meghatározza a terhesség alatti egészségi állapotot befolyásoló körülmény. A 

magzat életkilátásait az aktív és passzív dohányzás rontja. A dohányzó anyák 

gyermekeinél gyakoribbak a megbetegedések. A környezeti dohányfüst ártalma miatt 

elmaradnak a fejlődésben 

http://romagov.kormany.hu/download/9/e3/20000/Strat%C3%A9gia_1sz_mell%C3%A

9klet_Helyzetelemz%C3%A9s.pdf(2012). 

A roma nők hagyományosan otthon szültek, nem mentek kórházba, természetes 

esemény volt a gyermek világrajövetele. A kórházi szülést nehezen fogadják el, 

igyekeznek nagyon rövid időre bemenni a kórházba. Páriban is jellemző, hogy az utolsó 

pillanatig otthon maradnak, ha szülést megelőzően a kórházban kellene maradniuk, 

akkor a saját felelősségükre távoznak otthonukba. Az elmúlt években előfordult 

otthonszülés is. 

A cigánynőknek a minőségi egészségügyi ellátáshoz korlátozott a hozzájutási 

lehetősége. Az előítéletesség miatt az orvosok hozzáállása is csökkentheti az 

ellátásminőségét. Az egészségügyi dolgozók által felvázolt kép alapján a cigányok 

tájékozatlanok, tudatlanok, képtelenek a korszerű családtervezésre. Ez csak részben 

igaz, mert a roma nők által elmondottak alapján kiderül, hogy eltérő családmintáik, 

termékenységi szokásaik mögött jelen van a tervezetlenség és a tudatlanságból fakadó 

kiszolgáltatottság, de a saját közösségükben őrzött tradíciók követése sokkal 

meghatározóbb (Neményi 2004). 

http://romagov.kormany.hu/download/9/e3/20000/Strat%C3%A9gia_1sz_mell%C3%A9klet_Helyzetelemz%C3%A9s.pdf
http://romagov.kormany.hu/download/9/e3/20000/Strat%C3%A9gia_1sz_mell%C3%A9klet_Helyzetelemz%C3%A9s.pdf
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Összegzés 

Összességében elmondható, hogy valóban találkozunk a cigányság tervezetlenségével, 

tudatlanságával, és ebből eredő kiszolgáltatottságával, mégis az interjúk alapján 

elmondhatom, hogy a termékenységi szokásaik, és a családminták nem a véletlen, és 

iskolázatlanság, vagy anyagi megfontolás eredményei. 

Ahhoz, hogy teljes összképet kaphassunk nagyon sok oldalról kellene vizsgálnunk 

ezeket a zárt közösségeket, figyelembe véve minden egyes közösség sajátosságát. 

Hosszú időt kellene eltölteni közöttük, ahhoz, hogy igazán megérthessük 

gondolkodásukat, felfogásukat. Úgy érzem, hogy nyíltan és őszintén beszéltek életükről, 

mindennapjaikról a beás asszonyok. 

A termékenységi szokások nagyrészt, - melyek az integrálódott cigány asszonyok 

esetében alacsonyabb szülési számmal járnak - az ő közösségükben őrzött és elfogadott 

tradíciók követése révén alakult ki. Ez sem ilyen egyszerű, közre játszanak a munkaerő-

piaci lehetőségek, az iskolai sikertelenségek, a szubkultúra sajátosságai, és nagy szerepe 

van az előítéletességnek is. 

Azt gondolom, hogy a terep, és a kiválasztott asszonyok megfelelőek voltak arra, hogy 

a kutatás során feltételezett előítéletes állítást cáfoljam. Ezek az asszonyok a jég hátán is 

megélnek, ha kell, gyermekeikért bármire hajlandóak. Az anyagi javak nem 

befolyásolják őket semmiben a gyermekvállalás területén. 

A termékenység befolyásolására törekvő politikai döntéshozók számára több eszköz is 

rendelkezésre áll, a születésszabályozás törvényi kereteinek alakításától a 

gyermekvállalás anyagi (pénzbeni) ösztönzéséig. Az eszközöknek ez a csoportja – 

bármit is gondolunk a termékenység változása mögötti okokról – alapvetően a szülők 

racionális kalkulációjába beépülve fejti ki hatását a gyermekvállalási hajlandóságra. 

A családtámogatások hatásmechanizmusa behatárolja a családtámogatási rendszerek 

hatókörét. A fogamzásgátlási módszerek egyre modernebbé és elterjedtebbé válása 

mellett is születnek olyan gyermekek, akik nem a szülők döntésének köszönhetik 

életüket, vagy akiknek szülei nem élnek a fogamzásgátlás eszközeivel. A 

családtámogatási rendszer ellátásai csak azoknak a gyermekeknek a megszületését 

befolyásolhatják, akikről a szülők tudatosan döntenek. 
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Megfelelő munkaerőpiaci lehetőségek esetén – a fent már említett nagyfokú 

alkalmazkodó képességük miatt - a cigány nők gyorsan alkalmazkodnának az új 

helyzethez, késleltetve a gyermekszülést. 

Az oktatás szerepe rendkívül fontos a cigány gyermekek esetében, fontos helyszíne az 

integrációnak. Vonzóvá kell tenni a roma fiatalok számára a középiskolai képzést, mert 

ha ott nem érzik a megkülönböztetést, nem érik származásuk miatt hátrányok őket, 

akkor olyan végzettséghez juthatnak, amely könnyebb megélhetést biztosít. Ez pedig 

odáig vezetne, hogy a szülő korban lévő lányok az iskolát válasszák a családalapítás 

helyett. 

Megjegyzem, bár nem kifejezetten szerepelt a kutatási céljaim között, hogy az 

előítéletességet a társadalom minden tagjának le kell küzdenie, ezt pedig segíteni 

kellene, célzott tanítással, a viselkedéstudomány keretein belül. Fejleszteni, illetve 

tanítani kellene az empátiás készséget, a másik elfogadását, a kommunikációs 

képességet. A többségi társadalom tagjaival meg kellene ismertetni a magyarországi 

romák különféle csoportjainak kultúráját, hagyományait, ezzel segítve a jobb megértést, 

az előítéletek oldását. Ha a társadalom tagjai megismerik és elfogadják a cigányok 

hagyományait, akkor könnyebben integrálódnak a társadalomba, és ez kevesebb 

konfliktussal járna. 

Az iskolai szervezet keretein belül oktatni kellene a cigány történetet, tradíciót, 

struktúráltságot, ugyanis nagyon-nagy probléma, hogy a felnövekvő nemzedék nincs 

felkészülve a társadalom sokszínűségére, a toleranciára, az elfogadásra. 

Az egészségügyi dolgozók ismereteit bővíteni kellene a roma hagyományok területén, 

mert, ha a cigány asszonyok azt látják, hogy nem előítéletek alapján tekintenek rájuk, 

akkor meglátásom szerint a roma  anyák is hajlamosabbak lesznek betartani a 

tanácsaikat. Ennek következtében pedig egészségesebb gyermekek jöhetnek a világra. 

Kutatás közben, illetve annak hatására egy kialakult sztereotip gondolkodás 

megváltozott bennem. Sokkal megértőbb, és elfogadóbb módon viszonyulok a 

cigányokhoz, a hagyományaikhoz, az őket előítélettel sújtó nem cigány emberekhez. 
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Interjúk 

1. számú melléklet 

 

Az interjú egy 32 éves beás nővel készült, aki most várja a negyedik gyermekét. 

Kérdező, továbbiakban K. 

Válaszoló, továbbiakban V. 

K.: Elmesélnéd nekem hogy kerültél ide Páriba? 

V.: Hát én Páriba úgy kerültem ide, hogy mivelhogy Iregszemcsén elvégeztem a 8 

iskolát, és akkor onnan meg Szekszárdra, az iregszemcsei iskolából átvittek a szekszárdi 

gyivibe, és akkor onnan meg a Lali folyamatosan rendezte nekem a papírokat, hogy ő 

igen, hát akkor még nem volt ilyen a Lali, mint amilyen most. (K. hümmög) Mert akkor 

egy kicsit normálisabb volt, meg akkor rendezte a papírokat nekem, háthogy igen, 

kivesze engem az intézetből, meghogy hazagyün végleg. 

K.: Hány éves voltál akkor? 

V.: Hát körülbelül nem tudom 16 vagy 17, valahogy így. 

K.: És hol ismerkedtetek meg a Lalival? 

V.: Legeslegelőször Iregszemcsén, mert oda is jött mindig a hétvégenként hozzám, meg 

volt amikor hétköznapokon is eljött hozzám. Aztán meg Tamásiba jöttünk. Itt van az a 

faház, ahol nyaraltunk. A két nyolcadik osztály mivelhogy elballagott, a 8. B-s meg a 8. 

A-s azt hiszem. Evvel a két osztállyal nyaraltunk itt benn Tamásiban itt a Faháznál és 

akkor onnan meg mindig mentünk a tamási uszodába, és akkor ott kerültünk össze. 

Csak hát jól van, mert először nekem én mikor őtet először megláttam, akkor nekem 

tetszett meg először, de hát jól van így ahogy nem annyira ismertem még meg, és akkor 

azt kiabáltam neki, hogy Lali szeretlek. (K. Aha) Kiabáltam neki, ő meg csak nézett 

egyet és csodálkozott csak. (K. Aha) Akkor jól van, mert akkor nem egyedül jött le 

innen Páriból, hanem evvel az Öcsivel jött le. Ennek a Barbinak a (K. Ja tudom) 

párjával jött le akkor. Meg még akkor ez a Csita is ott volt még, meg akkor még 

valamilyen Góman Józsi is volt, az is a barátja. Ilyen barátokkal jött le. (K. Ehem) És 

akkor ő meg odajött és akkor megkérdezte tőlem, hát hogy ki vagyok, meg hogy, hogy 

hívnak engem. Azt megmondtam a nevemet, meg ő is megmondta és akkor így jöttünk 

össze. 

K. Ühüm, és mennyi ideig voltál intézetben? 



 

 

V.: Hát legesleg intézetbe először iregszemcsén voltam, én adtam be magamat. Én 

adtam be magamat, mert akkor nálunk anyámnál mikor ott laktam először, akkor anyám 

nagyon csúnyán bánt velem, nagyon csúnyán, és akkor én meg gyalog elmentem és 

beadtam magam. 

K.: Hol laktatok ti Rozi? 

V.: Gyulajon, Árpád utcában, de hát mostmár azóta már másképp tenne anyám is meg 

másképpen viselkszik már. 

K.: És testvéreid vannak? 

V.: Vannak, vannak. 

K.: És ők nem kerültek intézetbe? 

V.: Ők nem, nem. Egyedül csak én, mert én adtam be magamat, mert már nem bírtam 

már. Mert amit csináltam anyámnak az nem tetszett nekije. Meg amikor odaszólt, 

hogyha mentem haza az iskolából, és amit kellett megcsináltam ő még, ha nem is 

mondta, én akkor is megcsináltam. Mosogattam, takarítottam, ezt csináltam, amazt 

csináltam, hát amit el kellett végezni és akkor néha őnéki meg nem tetszett anyámnak. 

K.: Hmm, és most visszatérve a… 

V.: Meg hát olyanokat én nem csináltam, hogy amikor mentem haza az iskolából, hogy 

az utcán lődörögtem, vagy valahol jártam volna, vagy valami, nem, mert otthon 

ugyanúgy őmellette voltam anyám mellett, végeztem amit ő mondott, amit kellett, meg 

ugye boltba is mentem nekije, meg minden. 

K.: És a többi testvéreddel nem így bánt? 

V.: Nem. 

K.: És mi lehetett ennek az oka, hogy veled pedig így? 

V.: Nem tudom. 

K.: Nem kérdezted meg tőle? 

V.: Nem, nem kérdeztem meg tőle. 

K.: Hm, hát ezt sajnálom. 

V.: Meg hát ugye most mit akarok mondani, már megint lesz ez a gyerekelhelyezés, 

gyerektartás ügybe, megyek ma még a bíróságra. (K.: Aha) Megyek, és általában a Lali 

meg azt mondja, hogy mind a három gyereket akarja tőlem követelni, hát én mondtam 

neki, hogy nagy tévedésben van, mert a három gyereket tőlem semmiképpen nem 

követelheti. Mert az Erzsike néninél voltam bent a Horváth Erzsikénél az irányított el 

engem a tamási bírósághoz csütörtöki napon panaszra, és akkor mondtam az 



 

 

Erzsikének, hogy igen és igen szeretném a gyerekek után a gyerektartást követelni a 

Lalitól, mert a Lali korábban már ott dolgozott Hőgyészen, amiért kapta a fizetést, és 

akkor abból a pénzből nekem semmi látás nem volt. És mindig csak azt mondta, 

mindenáron azt mondta nekem minden hónapban mikor kapott, minden hónap 10-én 

kapta a pénzt, akkor ő azt mondta csak 33 ezer forintos fizetést kapott, és közben nem 

annyit kapott. A végén kiderült, hogy még többet kapott, annál többet kapott. 

K.: És figyelj, mesélnél még nekem arról, hogy mikor megismerkedtetek a Lalival, 

mennyi ideig jártatok együtt, vagy mikor házasodtatok össze? 

V.: Hát arra emlékszek, hogy most nem tudom pontosan 96, vagy 95 szeptember 14-én 

volt, akkor kötöttük a házasságot. Van nekem olyan papírom otthol. 

K.: És előtte már régóta együtt voltatok? 

V.: Igen, igen. 

K.: Együtt is laktatok? 

V.: Együtt, együtt. 

K.: És hol, itt Páriban? 

V.: Itt Páriban. Meg volt olyan, hogy Szekszárdról lementem Iregszemcsére és akkor ott 

volt búcsú, és akkor onnan meg hát jóvan én meg abban a tudatban vótam majd, hogy a 

Lali meg oda visz vissza Szekszárdra, mert oda is kellett volna visszamennem. Csak hát 

ő engem akkor ide kihozott Páriba, és akkor én is abba a tudatba voltam, hogy nem 

fognak a rendőrök keresni, meg körözni sem fognak, meg ő is abban a tudatban volt. 

Aztán volt amikor egyszer visszavittek, de onnantól kezdve, onnantól kezdve már 

végleg Lali folyamatosan rendezte a papírokat, akkor már végleg őnála kerültem haza. 

K.: Hány éves voltál amikor összeházasodtatok? 

V.: Azt nem tudom pontosan. 

K.: Nagykorú voltál már? 

V.: Nem, akkor még nem, akkor még kiskorú. 

K.: Hm, és akkor… 

V.: Akkor ez a Miklós rendőr vitt vissza, aki itt Páriban lakik, ez a Gabinak a 

K.: Ja ja tudom, hogy ki 

V.: ez vitt akkor vissza 

K.: És miután összeházasodtatok, mennyi idő múlva született meg a Lalika? 

V.: Hááát… 

K.: Terhes voltál mikor hozzá mentél a Lalihoz? 



 

 

V.: Nem, akkor még nem voltam az, akkor még nem…nem, csak akkor mikor teljesen, 

véglegesen kivitt az iskolából, a szekszárdi iskolából, a gyiviből. 

K.: És mindjárt anyósodékhoz költöztetek? 

V.: Igen, ugyanúgy abban a szobában laktunk, akkor legeslegelőször is. 

K.: Tehát azóta ott laktok? 

V.: Igen, igen azóta. 

K.: És terveztétek a gyerekeket? 

V.: Igen terveztük. 

K.: Mindegyiket? 

V.: Igen mindegyiket. 

K.: És így megbeszéltétek, hogy hány gyereket szeretnétek? 

V.: Igen meg. Meg hát most jön a negyedik, ha tudni akarod Adrienn. 

K.: Igen ezt akartam kérdezni, hogy úgy hallottam. 

V.: Csak hát bánom, hogy akkor nagyon későn mentem az orvoshoz, mert én minden 

áron abban a tudatban voltam tudod hogy január 22-én betegedtem meg és 26-án 

múlottam, akkor tartott az 5 nap, 5 napig tartott és akkor én meg onnantól kezdve azt 

hittem, hogy folyamatosan beteg leszek, beteg leszek, hát én arra adtam, hogy majd 

megbetegszek. Aztán mire mentem az orvoshoz az ultrahanghoz, a nőgyógyászathoz 

mentem, akkor mondták, hogy már 4, 4 és fél hónapos terhes vagyok. Amikor így 

meghallottam. 

K.: Akkor ezt a gyereket már nem terveztétek? 

V.: Nem. 

K.: És védekeztetek valahogyan? 

V.: Nem. 

K.: De nem gondoltad, hogy terhes leszel, vagy… 

V.: De gondoltam, gondoltam róla csak… 

K.: De hát igazából lehet, hogy te tervezted ezt a gyereket, vagy te szeretted volna? 

V.: Igen 

K.: És mi lehet ennek az oka? 

V.: Meg hát úgy volt a szó, hogy s mihelyt, meg úgy volt a szó… sejteni sejtettem, hogy 

amikor január 22-e óta nem betegszek meg, akkor én arra is sejtettem, hogy lehet hogy 

azért nem tudok, mert mivelhogy. 

K. Terhes vagy. 



 

 

V.: Igen, és akkor, csak hát nem voltam annyira biztos benne. 

K.: Mikor tudtad meg biztosra, hogy terhes vagy? Mikor voltál ultrahangon? 

V.: Március, vagy május, jaj pontosan nem tudom, otthon vannak a papírjaim, de nem 

tudom. 

K.: És az élettársadnak akkor ezt elmondtad? 

V.: Ezt elmondtam neki, és igen, ő meg azt állítja, jól van, mert ő sem akarta elhinni, 

hogy őtőle vagyok terhes, ő mindenáron azt állítja, hogy nem őtőle vagyok terhes, meg 

nem őtőle várom a gyereket, hanem azt mondta, hogy az apósomtól, meg a Dávidtól 

várom a gyereket, meg hogy az Arankának a férjétől várom a gyereket, a Dudutól. Ilyet 

mondott. Mondtam neki akkor nincs semmi baj mondom, akkor mihelyst megszületik 

ez a gyerek, akkor vérvizsgálat alapján, és ezt nem hagyom annyiban. 

K.: De te nem voltál mással? 

V.: Nem, nem. Én abban a hitben vagyok, meg nyugodt vagyok abban, hogy igenis én 

csak ővele, mert mindig, amikor jött haza Hőgyészről minden péntekenként, akkor csak 

ővele voltam, meg hétvégenként is csak ővele. Rajta kívül mással nem voltam. 

K.: Nem zavart, hogy ő van mással is? Tehát, hogy ő nem csak veled fekszik le, ez nem 

zavart téged? 

V.: De, zavarni zavart engem is, még a mai napon is engem piszkál, hogy még a mai 

napon is úgy bánik velem, hogy ahogy nem kellene. 

K.: És gondoltál esetleg arra, hogy ha lesz még egy baba, akkor majd jóban lesztek? 

V.: Hát, igen én is arra gondoltam, hogy akkor már jobb lesz a helyzet, de ahogy látom 

nem. 

K.: És régebben sem védekeztetek, Rozi? 

V.: Hát volt amikor védekeztünk, volt amikor nem. 

K.: És mivel, vagy hogy védekeztetek? Szedtél gyógyszert? 

V.: Nem, nem gyógyszert. (K.: Gumival?) Akkor injekciókat kaptam. (K.: Ezt a …) 

Igen ezt a három hónapra való injekciót, igen. 

K.: És akkor az jó volt? 

V.: Hát jónak jó volt igen, csak neki az nem tetszett, hogy én nagyon híztam tőle, és 

akkor meg hát olyanokat mondott rólam, meg hát még a mai napon ő azt mondja olyan 

nőre van szüksége azt mondja, aki karcsú, meg sovány, merthogy neki én nem vagyok 

megfelelő azt mondja. Mondtam én nem tehetek róla istenem, az anyám sem olyan 

testsúlyban ahogy na. 



 

 

K.: És a kapcsolatotok jó volt az első 3 gyerek születésekor? 

V.: Igen, akkor jó volt a kapcsolat. Hát amióta nem kezdett az Orsós Szandrával, azóta 

jó volt a kapcsolat, de amióta kikezdett evvel a … 

K.: Mikor váltatok ti el? 

V.: Hát 5 éve, vagy 6 éve. 

K.: Mennyi ideig voltatok házasok? Mit mondtál 95-ben házasodtatok össze? 

V.: Igen, igen 

K.: Körülbelül akkor 10 évig voltatok házasok. 

V.: Igen, igen. 

K.: És amikor a harmadik gyermek született, akkor házasok voltatok még? Amikor a 

Gergő… 

V.. Nem, akkor már nem 

K.: De amikor váltatok terhes voltál, vagy utána lettél az? 

V.: Utána, utána igen. 

K.: És  mi ennek az oka, hogy a válás után együtt maradtatok? 

V.: Akkor is a sok veszekedés volt köztünk, meg hát, meg hát amikor a Gergővel is 

terhes lettem, teherbe estem a Gergővel, akkor is olyanokat állított, hogy nem őtőle lesz 

az a gyerek. 

K.: Figyelj Rozi, megromlott a házasságotok, akkor elváltatok, de mégis együtt 

laktatok. (V.. Igen) De miért nem költöztetek külön? Te nem kaptál támogatást, amikor 

az intézetből kijöttél? Vagy nem tudtatok abból házat venni? 

V.: Hát én kapni kaptam Adrien. 180 valamennyi volt. (K.: Az akkor jó pénz volt.) Igen 

és én mondtam neki, hogyha nem másra azt a pénzt, mondtam neki, hogy azt a pénzt ne 

vegyük akkor ki, hanem csináljunk, nyissunk egy takarékkönyvet, vagy valami, és ha 

nem mást, akkor tegyünk hozzá minden hónapban pénzt, és akkor tudunk mondom, ha 

jön össze annyi pénz egy házat venni és akkor tudjuk, hogy a saját házunkban lakunk, 

meg hogy külön vagyunk. Meg hát ez se jó, ez se állapot, hogy az apósom házában 

lakunk, mert őrá is rájön valami bóna, akkor…  

K.: És mi lett azzal a pénzzel végül? 

V.: Jaj Adrienn, hát mi lett avval a pénzzel? Hát a Lali vett magának, nem tudom mit 

vett, tv-t, meg nem tudom, Stihl- fűrészt, meg ilyeneket. 

K.: Tehát elköltöttétek? 

V.: Igen, így van. (Pár pillanatig csend.) 



 

 

K.: Értem. És így megbeszéltétek előre, hogy hány gyereket szeretnétek, vagy ezek csak 

úgy jöttek? 

V.: Nem beszéltük meg, hanem csak így jöttek. 

K.: És szerettetek volna kislányt is? 

V.: Igen, én szerettem volna igen. 

K.: És a Lali? 

V.: A Lali meg azt mondja, hogy nem. 

K.: Tehát ő fiúkat akart. 

V.: Igen, ő most is azt mondja, hogyha netán lány lesz, akkor készüljek föl arra, hogy 

nem őtőle lesz, mert az mondja, hogy ő nem tud lányokat, csak fiúkat. Azt mondja, 

hogyha fiú lesz, akkor ő azt tudja, hogy tőle lesz, őtőle van. Tehát… 

K.: De hát, hogy lehet az Rozi, hogy rosszban voltatok, veszekedtetek folyton, de mégis 

lefeküdtél vele? Ez nagyon furcsa nekem, mert szerelmes vagy belé? 

V.: Igen. 

K.. Még most is? 

V.: Még most is. Csak hát ő ezt nem tudja beérteni, fölfogni, meg hát olyanokat mond, 

hogy fogjam meg magamat, menjek el a gyerekekkel, takarodjak el, hát. 

K.: De ennek ellenére te szereted, és gyereket szülsz neki. Értem. (Hosszú szünet.) 

V.: Az anyósom, meg az apósom, hát meg jól van én is minden áron azon vagyok, hogy 

el akarok innen menekülni, indulóban vagyok, hogy menjek, hogy ne tudjam őket nézni, 

hogy mit csinálnak minden áldott nap. Mert a Lali amikor elkezdi a mászkálást ilyen 

reggeltől, akkor az délután, estélig, este 8-ig, este 9-ig, és azért hosszú ám a nap. 

K.: Nem dolgozik most a Lali? 

V.: Nem. Nem, mert szociálison van most, azt igényelte meg, így van. (k.: És…) Meg 

hát a mai napon is minden áron abban az indulatban van a Lali, hogy ő vissza akar 

menni az öreganyjánál lakni. Én meg mondtam neki, hogy gondolkodjon már, fogja már 

fel, hogy milyen házba akar menni. Mondtam neki, hogy jó, ha stabil lenne az a ház, 

akkor azt mondanám neki, hogy jó. Meg hát olyanokat csinál, hogyha a Lalikát 

megkapom, ha odajön a gyerek, akkor nekem… Megmondták nekem, a Horváth 

Erzsikéék is megmondták, meg a Szekszárdiak is megmondták, ha meg is kapom a 

gyereket, akkor egyedül én, meg mondták is különben, hogy csak egyedül én 

látogathatnám, mert nekem van csak jogom a gyerekekhez. Mert mind a négy gyerek 

nálam lesz, mert ha úgy lesz a szó, hogy mennem kell a bíróságra, én a bíróságon is 



 

 

megmondom, hogy igenis egyedül nevelem a gyerekeket, és amit várok azt is nekem 

ítéljék, mert neki semmiképp nem engedélyezem, hogy őneki ítéljék. És pláne egy ilyen 

embernek, aki így viselkedik. 

K.: Nem fogják, én is azt gondolom. 

V.: Hát  ilyen embernek, ilyen embernek semmiképpen, őneki fontosabb az a kis, na 

már meg majdnem mondtam valamit akkor. 

K.: Hogy lehet az, hogy még mindig szereted? Mikor ennyi rosszat tesz veled, és 

ennyire bánt téged? 

V.: Hát én már csak a gyerekek végett is. (Hosszú szünet.) 

K.: Értem, jól van. Rozi, még azt szeretném kérdezni, hogy így az anyagiak motiváltak 

téged, tehát, hogy az anyagiak miatt akartál te harmadik gyereket esetleg? Gondoltatok 

így erre? 

V.: Nem, nem. 

K.: Hogy akkor majd kaphatsz anyasági támogatást, és akkor otthon maradhatsz. 

V.: Nem, nem. Mondtam is a Lalinak, hogy ahány gyereket szültem, meg hát világra 

hoztam, mondtam is neki, hogy nem csak a pénz végett, meg az ilyenek végett, 

mondom csak hát hogy legyen gyerek. 

K.: Akartál dolgozni egyébként? Dolgoztál valahol már? 

V.: Nem, még nem. De hát jól van, én terveztem, legalábbis úgy terveztem, hogy ha 

véletlenül, netán lejárt volna ez az anyasági amit kapok 8 éves korig a gyerekről (K.: 

Igen), akkor, akkor, mondtam, hogy arról lehet szó, hogy munkába teszem magamat, de 

hát mivel hogy mostan jön a negyedik, akkor így már nem. 

K.: És erről beszéltetek is a Lalival, hogy majd akkor elmész dolgozni? (V.: Igen) És ő 

mit mondott erre? 

V.: Azt mondta, akkor jól van. Azt mondta, én tudom, hogy mit csinálok, meg hogy én 

döntsek, ha én így gondolom a dolgokat, akkor menjek. 

K.: HM, hát értem. Tehát ő nem volt az ellen, hogy te munkába állj? 

V.: Nem, nem, meg hát ő is mondta azt, hogyha munkába akarok menni, akkor ő 

semmiképpen nem enged, mert ő azért van férfi a háznál, meg a talpán, hogy ő menjen 

akkor dolgozni. Meg azt mondja, milyen munka, hogy az asszony menjen dolgozni. Hát 

akkor még, abban az időben normálisan beszélt velem, így akkor 

K.: Tehát akkor mégsem értett azzal egyet, hogy te elmenj dolgozni. Azt akarta, hogy te 

maradj otthon a gyerekekkel, meg végezd el a házimunkát? 



 

 

V.: Igen, igen. Meg hát mondtam neki, hogy ha úgy van az, hogyha lehetne, ha van rá 

lehetőség, hogyha beállhatok én is így munkába, akkor elmehetek így munkát végezni, 

akkor én is vállalom, vagy szeretném. 

K.: Hány éves a Gergő? 

V.: 5 éves. (K.: És…) Április 30-án töltötte be. 

K.: Miután ő megszületett, ti védekeztetek egészen most januárig, tehát addig beadattad 

az injekciót mindig? 

V.: Igen. 

K.: És akkor ezért nem lettél terhes? (V.: Igen) És akkor így januárban, így hogyhogy 

meggondoltad magad, hogy nem adattad be? 

V.: Hát, mert akkor nem tudtam elmenni be Tamásiba, mert úgy volt az, hogy el kellett 

volna menni, beadatni, csak hát, akkor anyagi helyezetek miatt nem tudtam elmenni. 

K.: Mennyibe kerül az injekció? 

V.: Hát egy háromezer? 

K.: És ez 3 hónapig jó? 

V.: Igen 3 hónapig elég. 

K.. Tehát anyagi oka volt annak, hogy nem kaptad meg. (V.: Igen, igen) És akkor 

gondoltál rá, hogy terhes lehetsz? 

V.: Hát gondolni gondoltam rá, egyrészt gondoltam is rá, meg nem is. Végül is, hogy 

most már nem bánom, útban van, így nem bánom most már. 

K.: Meg ugye beszéltünk róla, hogy lehet, hogy a Lali megváltozott volna, bíztál ebben 

esetleg? 

V.: Igen, én is abban bíztam, abban bíztam, hogy talán majd (K.: Igen, hogy akkor), 

hogy ettől megváltozik, vagy valami, hogyha megtudja, hogy őtőle gyereket várok, meg 

hogy ez megváltozik, de ahogy látod nem. Azt hittem, hogy normális ember lesz belőle, 

de nem. 

K.: Azt gondoltad akkor ezek szerint, hogy akkor magad melletted tarthatod, és akkor 

majd elfelejti? 

V.: Meg van akkor, van akkor olyan beszédje neki a Lalinak, hogy van amikor azt 

mondja, hogy őtőle várom, meg van amikor azt mondja, hogy nem. Hát én meg 

egyáltalán nem tudok tőle kiigazodni. 

K.. És milyen terveid vannak most Rozi, mit szeretnél? Mondtad, hogy elmész a 

bíróságra, és mind a négy gyereket magadnak szeretnéd? 



 

 

V.. Igen, meg hát a gyerektartást is szeretném, mind a négy gyerekre. 

K.: És itt szeretnél maradni Páriban, ebben a szobában? 

V.. Hát, egyelőre most még igen, addig amíg a Laliról meg nem tudom a problémákat. 

Meg hát amíg a gyereknek az ügye nem intéződik a Lalikáéról, mert hogyha rendeződik 

a gyereknek az ügye, akkor mondtam neki - hogyha a Lali továbbra is így viselkedik - 

akkor mondtam semmiképpen nem fogok maradni, akkor inkább mondtam, hogy 

elmegyek haza az édesanyámhoz, mert anyám is mondta. Mert minden nap beszélek 

vele telefonon. 

K.: Az anyukád egyedül él? 

V.: Hát van neki egy fia nekije, van neki, Daninak hívják és magántanuló. 

K.: Akkor ők ketten laknak (V.: Igen, igen) és  

V.: Ő azért lett magántanuló, mert az édesanyjára figyel, mert anyám valamikor egy 

kicsit nagyon beteges. 

K.. Beteges? 

V.: Igen. 

K.: És volt már az elmúlt 10-15 év alatt, hogy hazaköltöztél hozzá? 

V.: Hát már volt olyan igen, de hát ahogy hazaköltöztem, meg hát nem tudom, hogy 

hány hónapig voltam pontosan nála, és akkor onnantól kezdve meg ugyanúgy őhozzája 

jöttem vissza, a Lalihoz. 

K.: Miért jöttél akkor vissza? 

V.: Mert akkor avval fenyegetett engem, avval hívtak telefonon, azzal zaklattak, hogy 

azt mondták jöjjek haza mindenképpen, mert ha nem, akkor azt mondják, hogy a 

gyámügyes, hogy a családgondozó, hát hogy ti (K.: Igen), mert hogy a gyerekeket 

elviszitek tőlem. Hát evvel ijesztgettek meg, én meg a hülye fejemmel meg 

K.: De mert mit gondoltál, hogy nem megfelelőek a körülmények ott? Vagy, hogy 

miért… 

V.: De, megfelelőek a körülmények. 

K.: Akkor miért vitték volna el a gyerekeket? 

V.: Hát ezt mondtam én is nekik, én is mondtam nekik, hogy milyen jogon hívnak 

engem haza, hát egyszer, ha nyugodt helyen vagyok, meg hát megfelelő helyen vagyok, 

körülménybe vagyok, akkor… 

K.: És akkor egyedül voltál, nem volt új társad? 



 

 

V.. Nem, nem volt, nem volt. Ugyanúgy a gyerekekkel voltam csak az édesanyámnál. 

meg ha mentem is így a szomszédba, akkor is csak a sógornőmhöz, az Angélához 

mentem, meg így a fiútestvéremhez, a Gézához. 

K.: Hm, értem. 

V.: És az utcán így nem igen, így nem dörgölődtem a gyerekekhez, otthon voltam csak 

az anyámnál, meg így, ha mentem is csak a boltba, de nemigen mentem én mindig a 

boltba, hanem így a sógornőmet kértem meg az Angélát. 

K.: Jó, oké, értem, végül is szeretnéd, hogyha a Lali megváltozna, és rendes családapa 

lenne, szerető férj, társ és akkor együtt élnétek (V.: Igen, igen), ha jól értem. És szülnél 

még több gyereket is neki, hogyha szeretné? 

V.: Hát ha ő igen szeretné, nem, inkább akkor maradok ennél a negyediknél. Én azt 

szeretném, hogyha megszületik, ahogy a doktor úrral megbeszéltük, végül is kaptam 

olyan papírt, kitölteni, meg aláírni, hogy lekössenek, hogy már ne… 

K.: Azért kell fizetni ilyenkor? 

V.: Hát azt mondják, hogy kell, kb. 25 ezret. 

K.: Én is úgy tudom. 

V.: Igen, igen, igen, ez a Zsuzsi rendezi, ez akinél lehet a (K.: a család védelmis) igen, 

igen, igen. (K.: a családvédelmi szolgálat) igen, meg az Évikénél is bent voltak abban az 

ügyben, mikor ott volt az, hogy elvetessem a másik gyerekkel, ami lett volna nem a 

negyedik gyerek, a negyedik gyerek előtt. 

K.: Tehát voltál már terhes…? 

V.: Igen azóta voltam. 

K.: A Gergő óta voltál terhes? 

V.: Igen, igen, igen, el köllött, hogy vetessem, mert akkor már, mert ilyen spontán 

vetélésem volt és akkor 

K.: Ja, hogy elvetéltél, és az mikor volt Rozi? 

V.: Hú hát az 20.., 2010-ben, igen 2010-ben (K.: Tavaly?) igen 

K.: Akkor mégsem adattad be az injekciót tavaly? 

V.: Akkor sem tudtam beadatni, kiváltani kiváltottam én az injekciót, mert abban a 

tudatban voltam, hogy lemegyek az Évikéhez, ide a védőnőhöz, csak hát mindig 

megfeledkeztem róla, és bent maradt a, van egy kis éjjeli szekrényem, amiben tartok 

mindent, és akkor ott, bennfelejtettem, akkor pont jött az Évike néni föl, és akkor 



 

 

megkérdeztem az Évikétől, hogy jó-e még ez az injekció, mert ha jó, akkor be 

szeretném adatni, csak hát sajnos nem volt jó, mert lejárt. 

K.. Mert ez így nem sokáig áll el? 

V.: Nem, nem sokáig, csak addig, amíg a határidő van rajta az injekción. 

K.: És az ilyen rövid idő, pár hónap,vagy pár hét? 

V.: Nem tudom. 

K.: Mert tudod, általában a gyógyszerek azok így több évre vannak szavatolva. 

V.: Igen, igen, vannak rajta dátumok, hogy meddig érvényesek, és akkor, de ha már 

lejár, akkor igen… 

K.: Tehát, akkor azért lettél terhes, mert elfelejtetted beadatni? 

V.: Igen. 

K.: És a Lali ezzel nem foglalkozott, nem mondta, hogy menj és adasd be, hogy nehogy 

terhes legyél? 

V.: De mondani mondta, csak mindig abban a tudatban volt, hogy én ezt az injekciót 

már leadtam az Évikének, a védőnőnek, de hát… 

K:. Ja, tehát ő azt hitte, hogy beadattad? 

V.: Igen, ő nem tudta, hogy otthon van nálam az injekció, nem tudta, hogy magamnál 

tartom. 

K.: Figyelj Rozi, azt akartam még kérdezni, hogy most egy kicsit összezavarodtam, 

hogy most a Lali tudta, hogy nem adattál be injekciót, most utoljára? 

V.: Igen tudta. 

K.: És akkor nem mondta, hogy…? 

V.: Hát azóta, mióta az az injekció lejárt, meg hát amióta nem lehetett volna beadni, 

nem tudtam beadni, mióta lejárt, azóta nem is adattam be magamnak. 

K.: És a Lali végül is, akkor most tudta, vagy nem tudta? 

V.. Nem, nem tudta. 

K.: Nem tudta, akkor ő azt tudta, hogy te beadattad, és nem lehetsz terhes. (V.: Igen.) Ja 

értem. 

V.: Meg azt sem tudta, hogy otthon van nálam kéznél. 

K.: Értem, ki szokta felírni ezt a gyógyszert? 

V.: A nőgyógyászatnál szokták bent, a Zelcsényi doktor úr. (K.: Értem.) Minden 

csütörtökön őnála szoktam menni. 

K.: Tehát azt mondod, nem szülnél neki több gyermeket? 



 

 

V.: Nem, nekem most elég ez a negyedik csak. Innentől kezdve szeretném, hogyha el 

lennék kötve. 

K.: Értem. 

V.. Mert hát azzal nem érek semmit, hogyha fogamzásgátló injekciókat használok, mert 

abban sem vagyok olyan biztos, jól van, mert jó, hogyha három hónapra beadják, 3 

hónapig, hogy véd. De hát, hogy ha nincs rá pénz, kiíratni kiíratom én, de hogy ha meg 

nem tudom kiváltani, megint ott vagyok ahol. 

K.: Értem, tehát ezt most így eldöntötted akkor, ezek szerint? 

V.: Igen, igen. 

K.. Sokan vannak így nem, hogy ezt így eldöntik? 

V.. Igen, igen, sokan. 

K.: Megbeszélted ezt egyébként valakivel, a Lalival esetleg, vagy mással? 

V.: Hát eztet még nem beszéltem meg a Lalival, hogy ha megszületik a gyerek, akkor 

én szeretném magam leköttetni. Legfeljebb majd a doktor úrral, ha valamikor megyek 

vizsgálatokra, a doktor úrnak akkor majd akarom említeni. 

K.: És a Lalival nem akarod megbeszélni? 

V.: Hát, ha meg tudom vele beszélni, meg tudom beszélni vele, ha meghallgat, ha nem 

akkor is megcsinálom én eztet. 

K.: Tehát ezt te már eldöntötted? 

V.: Így van, így van. 

K.: De a négy gyerekedet te szeretnéd nevelni? 

V.. Igen, így van. 

K.: Jó, örülök neki. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. 



 

 

2. számú melléklet 

 

Az interjú egy 32 éves beás nővel készült, aki most várja a negyedik gyermekét. 

Kérdező, továbbiakban K. 

Válaszoló, továbbiakban V. 

K.: Aranka elmondja, hogy, hogy ismerkedtek meg a Györggyel? 

V.: Hát ez egy csöppnyi történet, de elmondom szívesen. Én kijártam az iskolát, 

kijártam a nyolcból, és én még Simontornyán kezdtem iskolába. Haza jártam minden 

pénteken, és akkor egyik pénteken a barátnőmmel eljöttünk ide diszkóba, addig fel sem 

tűnt nekem, hogy ő van. 

K.. Pedig egy faluba laktak, ugye? 

V.: Egy faluba laktunk, sőt egy iskolába jártunk, nem is érdekelt. Elmentünk a diszkóba, 

és ott összeismerkedtünk, és akkor kérdezte, hogy van-e barátom. Mondtam, hogy még 

nincsen, akkor azt mondta, legyek neki a barátnője. Jó sokáig, hát nem olyan sokáig, 

olyan 2 és fél évig jártunk, és utána terhes lettem, és otthagytam a sulit őmiatta. 

K.: Hány éves volt akkor Aranka? 

V.: 17, 18. 

K.: Betöltötte már? 

V.: Betöltöttem. 

K.: Össze is házasodtak akkor egyből? 

V.: Igen, igen, mire megszületett a Zsófi, addigra mi már összeházasodtunk, jó nagy 

pocakkal. 

K.: Itt házasodtak össze Páriban? 

V.: Igen, majd megmutatom a képet (K.: Jó), tényleg (K.: Oké). 

K.: És hova költöztek akkor, vagy előbb…? 

V.: Mindig az anyósomnál voltunk. 

K.. Tehát ebben a házban, ahol most? 

V.: Igen, ő nem akart hazajönni anyuékhoz, pedig, akkor igen kicsik voltak a 

testvérei(m), kaptunk volna egy nagy szobát, de ő nem, ő az anyukájával, na akkor 

beleegyeztem, és akkor ott született meg a Zsófi. 

K.: És az anyukája is ott lakott akkor? 

V.: Az anyósom, igen. 

K.: És akkor hárman laktak először? 



 

 

V.: Nem, nem, nem. Először ugye az a hátsó szoba megvolt, ott laktak a Feri, a Jancsi, a 

Hajni, a Tibike, meg az anyósom (K.: Ennyien?), igen. Az utcai szobában, ahol most 

vagyunk, ott mi laktunk. És akkor úgy volt a konyha (K.: közös?), igen. Akkor nem volt 

ilyen modern a fürdőszoba, de volt benne meleg víz, hidegvíz, de nem zuhanyzós, 

hanem kádas. 

K.: És mikor költözött el az anyósa a gyerekekkel? 

V.: 2006-ban azt hiszem. 

K.: Hányban házasodtak össze maguk? 

V.: 95-ben (K.: Aha, 95-ben), 96-ban született, rá egy év után a Laura, de már akkor 

anyósom nem volt ott, tehát akkor 96-ban ment el onnan, rá egy évre, két év után ment a 

két gyerekkel, a Tibit vitte meg a Hajnit. A többi a mai napig ott van. (K.: Igen, tudom) 

K.: Igen, és hogy volt a gyerekvállalás, az első gyerek, ahogy kivettem a szavaiból, nem 

tervezték? 

V.: Az első gyerek, ez csak úgy jött, én nem akartam abortuszt, mert nagyon fiatalnak 

tartottam magam ahhoz, hogy ezt most megcsináljam, inkább vállaltam azt, hogy 

megszülöm. Inkább szegénységben nőjön fel, de akkor sem ölném meg. 

K.: Nem védekeztek akkor Aranka? 

V.: Nem, két alkalom volt, sosem felejtem el, kettő, és a másodiknál már terhes voltam, 

harmadiknál már védekeztünk, de már késő olt. 

K.: És, hogy védekeztek a harmadiknál, tehát szedett valamit, vagy gumival? 

V.: Gumival. 

K.: És mennyi idős terhes volt, mikor kiderült. 

V.: Hét hetes, el tudtam volna vettetni, adtak kis gondolkodási időt, mivel iskolás 

voltam, és jó tanuló voltam, hogy vetessem el, másodéves voltam Simontornyán. 

Mondtam, hogy nem, ha megszülöm, akkor visszamegyek, ha visszavesznek, de így 

nem vettettem el, mert féltem attól, hogyha elvettettem, és tényleg akarnák legközelebb, 

akkor már nem menne. 

K.: De végül is nem ment vissza tanulni? 

V.: Nem, nagyon bánom. 

K.: Mi volt ennek az oka, hogy nem ment vissza? 

V.: Mert senki sem vállalta el a picit, hogy felügyelnek rá. Se anyu, sem az anyósom, a 

férjem az dolgozott, hát nekem kellet. 

K.: Tehát nem volt segítsége (V.: Nem, nem, nem.), utána a többi gyereket tervezték? 



 

 

V.: Igen, a Laura az nagyon hamar lett. 

K.: Mekkora a korkülönbség a két gyerek között? 

V.: Egy év, de amikor először megláttam a Zsófit, hogy megszületett, akkor én nagyon 

sírtam, hogy édes Istenem, hát az enyém, még a mai napig sem hiszem el. Ilyen picik 

voltak, itt hordtam őket, most meg majdnem olyan magasak, mint én. Na most örülök 

neki, hogy végül is csak terhes vagyok, mert szembesülnek azzal, hogy én őket,hogy 

hoztam, mert elképzelésük sem volt. Zsófi ugyan most már 16 éves, és szombaton volt 

egy olyan beszélgetésünk, hogy „Anya”, elkezdett hullámozni a hasam, „Te anya én is 

így voltam bent?”, mondom „Igen, te is. Te sem voltál másképpen.” „Anya most olyat 

kérdezek tőled, amit vagy megmondasz, vagy nem.” „Mondjad.” „És az hol fog 

kijönni?” Mondom, én elmondtam neki mindent az elejétől a végéig. „És bennünket így 

felneveltél mind a hármunkat?” Mondom igen, mondom ezért fogadjatok szót. 

Szombaton és vasárnap nagyon nehéz volt, mert nem bírtam a jobb kezemet, hiába 

éreztem, hogy fogom a tárgyat, nem fogtam. Bezsibbadnak, meg lehet, hogy a víztől, 

meg… 

K.: A többi gyerekkel nem volt ilyen? 

V.: Nem volt ilyen. 

K.. És Aranka a második gyereket tervezték, és a harmadik? 

V.: Igen, a Rékát nagyon akartam, mert az 9 év után lett, azt hittem már soha nem lesz. 

K.: Nehezen jött össze? 

V.: Nagyon nehezen. Hát szerettek volna egy fiútesót, a Zsófi mindig mondta, mikor 

lesz már fiútesóm, hát azt nem tudom. A Rékát, azt nagyon szerettem volna, és hát 9 év 

után jött. 

K.: És a férje is szerette volna? 

V.: Igen. 

K.: És közben volt vetélése esetleg? 

V.: Nem, nem, nem, semmi sem volt. 

K.. Csak nem jött össze? 

V.: Csak nem jött össze. A Réka után viszont volt egy nagyon csúnya vetélésem, 2001-

ben, és utána már nem is esetem teherbe, most utoljára estem teherbe 2010-be. Akkor az 

volt egy halálos terhesség, azt mondta a Lakatos, hogy 14 hetesen elhalt a magzat, akkor 

azt elvették, ettől lelkileg kivoltam, de hát most meg… 

K.: És 2001-ben, akkor mennyi idősen vetélt el? 



 

 

V.: Azt nem tudom, 8 v. 9 hetesen, még pici volt, és akkor elment. Éreztem, rosszul 

vagyok. Bevéreztem, és jött a mentő, és akkor beértünk, mondták, hogy fiatal terhessége 

volt, meg kellett tenni, hogy egészségügyi kaparást. 

K.: És a Réka után nem védekeztek? 

V.: De, gyógyszert szedtem két hétig, de utána abbahagytam, mert mondta az orvos, 

hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy ha én gyereket akarok, hogy ez a sok gyógyszer 

kimenjen. 

K.: Mármint, hogy mikor akar gyereket? 

V.: A Réka után, elvetéltem (K.: Mármint 2001-ben, vagy tavaly). 2001-ben elvetéltem, 

és akkor mondtam, hogy most egy kicsit szeretném magamat felerősíteni, hogy gyereket 

vállaljak, gyógyszert szeretnék, és akkor azt mondta a Lakatos doktor, hogy persze 

lehet, de jól gondoljam meg, mert ha gyógyszert szedek, az idő alatt nem leszek terhes, 

vagy esetleg van olyan, akinek olyan a méhe, hogy tök jó,és gyógyszer mellett is terhes 

lesz. Előfordulhat véletlen eset is. 

K.: Hát akkor igazából már ezt a gyereket is vagy 10 éve tervezték? 

V.: Igen, remélem, hogy ennyi szenvedés, amit most, ezt három lánnyal nem 

szenvedtem ennyit, komolyan mondom, ez iszonyat, fáj mindenem, egy… hát kedden 

voltam a Lakatosnál, visszamentem, mert olyan fájdalmaim vannak itt alul, és nem itt 

fönn vannak a problémák, hogy nem gyomorban vannak. Teljesen lent, mikor mozog, 

szégyen, de betétet kell használnom, mert mikor a húgyhólyagban kis víz jön össze, 

farfekvéses, meg is mutatta ultrahangon kedden, hogy… Mutatta, hogy itt vannak a két 

lába, és a két lába, ahogy ugye mozog, az… pici a hely neki, a bordámat úgy kirúgja, 

hogy… 

K.: És ezután is szeretnének még gyereket? 

V.: Nem, most nem szeretnék. Most megbeszéltük a lányokkal, hogy ez az utolsó tesó, 

nincs több 

K.: És a párjával megbeszélte? 

V.: Igen, ő nem nagyon jól fogadta, de én már nem vállalok, nem. 

K.: György szeretett volna még több gyereket? 

V.: Még egyet, azt mondta legalább. Én nem, nem szeretnék. Ő bevállalja, mert szereti a 

gyerekeket, tényleg segít mindenben, pelenkáztatni, boltba, ha elmegyek otthon marad, 

figyel rájuk, így is tegnap is, (tegnap?) szombaton este Zsófival nagyon sokat 

elbeszélgetett, hogy most már jó lenne összekapná magát, mert 16 éves lesz, és még 



 

 

mindig csak 6. osztályba tart. A Laura meg közben 14 éves, és ő meg már utoléri, már 

6.-as. 

K.: És szexuális felvilágosítást igazából most tartott neki? 

V.: Én tartottam a Zsófinak. 

K.: A Laurának nem is? 

V.: A Laurának is szokok, most már a pici lánynak is, mióta menstruál a Réka, tehát 

mindig mondom neki, hogy nagyon ügyelj magadra, mert lehet egy lány szép, ügyes, 

meg okos, de az mellett a legnagyobb becsülete, tisztasága az, amikor szűz. Mert 

figyeld, hogy ha szerelmes a Ricsibe, nem mindjárt lefekszem vele, és akkor ugye a 

Réka meg ilyen kis szeleburdi, és kinevet. Mondom, ne nevess ki, mert ez az élet 

rendje. Nézd Réka, ha fiúval fekszel, nem védekeztek, kisbabád lesz, erre „Nem, hát én 

nem akarok.” Jó, hát gyerek vagy még, mit várjak tőled. De a Zsófi, mikor így 

beszélgetünk, olyan komolyan néz rám és hallgat, hogy örülök neki, hogy lássák eztet, 

hogy mivel is jár ez. Mert mostan ez a terhesség nem olyan könnyű, mint az összes 

többi, nehezebb, nehéz dolgokat nem is tudok egész nap (K.: Nehezen is jött össze?) 

Nagyon. A Lakatos is azt mondta nekem, meg ott volt az Évike is beszélgettünk, hogy 

nehezen jött össze, nehéz gyerek, mondta, hogy sok fájdalommal jár, ami biztos. És már 

a kezeimet sem érzem. 

K.: És így, hogy tervezik Aranka, hogy védekezni fognak? 

V.: Nem, ha én megszülök, persze amit a párom nem nagyon tud, de majd megtudja, ha 

alá kell írni a papírt, én nekem már minden papír el van készítve, én lekötöm magam, én 

már nem szeretnék többet. Vagy lekötöm magam, a Lakatos doktor úr megcsinálja, ha 

nem, akkor spirál, ez a kettő, még nem gyógyszerezem. 

K.: Kell fizetni a lekötésért? 

V.: Igen tudom, 25 ezer. 

K.: Az nagyon sok. 

V.: De azt mondta a jegyzőnő, hogy ha tényleg bevállalja a doktor úr, kapok tőle egy 

papírt, ezért ők felét állni fogják, hogy mivel albérletet fizetek, villanyt, meg… 

K.: Segélyt igényelhet akkor? 

V.: Igen, felét ők, felét meg én, mert mondtam a jegyzőnőnek is, hogy én többet nem 

akarok szülni. Szeretem a gyerekeket, meg imádom mikor picikék, tényleg pólyába 

vannak. 

K.: Maga többször is dolgozott ugye Aranka, volt munkahelye? 



 

 

V.: Igen, a Húsüzembe 7-8 hónapig. 

K.: Ja máshol nem, akkor ott, meg amikor lejárt az anyasági, tehát a gyermeknevelési 

támogatás, akkor utána? 

V.: Utána lejárt az anyasági, rá két hónap múlva elmentem dolgozni, de jól is jött, de 

közben voltak ugye ezek a tárgyalások, de ott kellett, hogy hagyjam sajnos, mert 

egyszerűen nem tudtak a helyemre mindig embert pótolni, mert én sem tudtam, nem 

kaptam előtte való nap papírt, hogy holnap tárgyalás. Az ügyvéd felhívott, és mindig 

mondta, Ari készülj, holnap tárgyalás, de hát ezt előtte egy héttel nem tudta volna 

mondani, most akkor a munkahelyemre kell telefonálni, hogy más ember legyen, hát ott 

szalag van, és az én helyemre nagyon nehéz volt embert keresni, mert minden 

ügymenetet már megtanultam a 8 hónap alatt. 

K.: Milyen iskolai végzettsége van magának? 

V.: 8 általános, meg hát kettő 

K.: És az milyen szakma lett volna? 

V.. Hát, lehetett választani kertészetet, felszolgálót. Ha letettem volna a 3 évet, és utána 

kellett volna választani. 

K.: Ja értem, tehát még nem választott? 

V.: Nem, nem. Inkább fontosabb volt a gyerek, azért most már néha van olyan nap, 

hogy tényleg nem bánom, mert hozzák haza az ellenőrzőt, a Zsófi kapott igazgatói 

dicséretet. 

K.: Mutatta, láttam. 

V.. Jaj, de van olyan mikor huh, ki vagyok, mert ez a folytonos veszekedés, az utcán 

megtámadás, az azért egy kicsit durva. 

K.: Igen, igen, és mit mondott a György, mikor dolgozni kezdett, támogatta ebben? 

V.: Nem nagyon, mert tudta azt, hogy ott a három gyerek, azt mondta, hogy főzni kell, 

iskolába ha reggel mennek, nem vagyok akkor otthon, hogy indítsam őket, mikor 

hazajönnek már megint nem vagyok otthon, hát így egy kicsit felborult a rend, amíg 

meg nem szokták, hogy na most én este elkészítem nekik az uzsonnákat, hogy ha úgy 

van, hogy nem kapnak, és mire hazaérnek kész a vacsora, ott van a gázon, és önállóan 

kellett magukat kiszolgálni. Tehát ez nagyon nem tetszett a Gyurinak, hogy egy anya 

nincs otthon. 

K.: De ez maguknál cigányoknál ez így szokott lenni, ugye? 



 

 

V.: Igen így szokott. Van egy hagyomány, hogy a cigányoknál a nők nem dolgoznak, 

hogy a nő otthon van, gyereket nevel, háztartást vezet, az otthoni munkát elvégzi. 

K.: És amikor összeházasodtak, már akkor eldöntötték, hogy több gyereket szeretnének, 

tehát, hogy sokat? 

V.: Igen, hát nem én, én mondtam, hogy nekem maximum kettő, egy lány meg egy fiú, 

de a férjem mondta, hogy neki négy vagy öt, ja persze mondom, a négynél megállunk 

nem lesz több. A jó romáknál ez a divat, hogy 6,7,8,9, de hát én nálam ez már nem. 

K.: Nem követi a hagyományokat ebben ezek szerint? 

V.: Nem, nem, majdnem semmiben, hát kultúrájukban sem nagyon. Mert amit ők 

megcsinálnak, azt én már nem csinálom meg, tehát én ilyet, hogy nem megyek 

dolgozni, én ilyet nem fogok csinálni, mert amint betölti a 2 évet a pici, hiába szeretem, 

mert szeretni fogom, de itt a Pári bölcsi, menni fog, én meg menni fogok dolgozni. (K.: 

Szeretne dolgozni?) Nagyon szeretnék, meg is beszéltem a szalagvezetővel a 

Húsüzembe, hogy most terhes vagyok, de visszavettek volna márciusba, de mondtam 

nem tudok, mert terhes lettem. Mondták semmi gond, mondtam két év után szeretnék 

visszajönni. 

K.: És figyeljen Aranka, annak mi volt az oka, hogy mondta, hogy maga csak két 

gyereket akart, de mégis bevállalta akkor a harmadikat, negyediket? 

V.: A rábeszélés, mikor terhes lettem a férjem azt mondta, hogy ne vetessük el, tartsuk 

meg, meg hát én is szeretem az élőket. Szerettem őket nagyon óvodába vinni, copfokat 

csinálni a lányoknak, mindig venni nekik nagyon szép szoknyákat, szeretem őket 

nagyon, mikor még most is szeretem őket. Imádom őket, nem tudnék nélkülük élni. Én 

képtelenségnek tartom azt, hogy hát a Zsófi, vagy bármelyik lányom férjhez menjen, 

vagy egy hetet eltöltene valahol, nehéz lenne nekem, hogy távol tőlük. 

K.: Oké, jó Aranka, akkor köszönöm szépen a beszélgetést. 



 

 

3. számú melléklet 

 

Az interjú a Tamási Családsegítő Szolgálat vezetőjével készült, aki Pári lakos 

Kérdező, továbbiakban K. 

Válaszoló, továbbiakban V. 

K: Mióta élsz Páriban? 

V: 3 éves koromtól élek Páriban ez azt jelenti, hogy 1963-tól. 

K: Elmesélnéd, hogy mit tudsz arról, hogy a Pári Cigányok hogy kerültek be a faluba? 

Vagy, hogy akkor mennyi cigány élt benn?  

V: Hát abban az időben nagyon kevés család élt Páriban. A Gyulai Erdőben éltek. Ilyen 

faágakból készült földbe ásott kis kunyhókban. Az apám elmondása szerint, aki az 

erdészetben dolgozott és a tanácsi korszakban kezdődött meg a betelepítésük a faluba. 

Az olyan ’65 utánra tehető. Megvásárolták nekik abban az időben a házakat és hát így 

kerültek végül is a faluba be folyamatosan.  

K: Az önkormányzat vette nekik a házakat? 

V: Igen, abban az időben Tanács volt, tehát a Tanács segítségével kaptak házakat. Ezek 

általában parasztházak voltak, amikbe beköltöztek, de építettek nekik vadonat új 

sátortetős házakat is ami abban az időben azért volt furcsa az ott lakóknak, mert ugye az 

adott település lakói kis parasztházakban laktak és az ő részükre sátortetős modern 

házak épültek.  

K: Ők még most is ebben élnek? 

V: Igen.  

K: És tudod, hogy alakult ki az hogy a Nagy utca cigányosodott el ennyire? 

V: Hát az pediglen annak köszönhető, hogy Tamásit várossá fejlesztették és ahhoz hogy 

Tamási város lehessen Párit is becsatolták Tamási részének, és ezért a fiatalok közül 

sokan elindultak és Tamásiban építettek lakóházakat. Az idős generáció maradt csak itt 

a lakásokban, a házakban és az ő haláluk után a megüresedett házakat immár a 

gyakorlatilag nem tudták másnak eladni, csak a cigányoknak tudták értékesíteni,  ezért 

alakultak ki hogy a Nagy utcából elköltözők helyébe a cigányság költözött a meglévő 

parasztházakba.  

K: Régen Pári különálló volt? 



 

 

V: Igen, önálló község volt, tehát Tamási várossá alakítása során lett körzetesítve, tehát 

a lakosság szám miatt, mert 10.000 fő kellett ahhoz, hogy Tamásit várossá tudják 

nyilvánítani, ezt csak úgy tudták elérni, ha Párit, Fornádot, Kecsegét is idecsatolták.  

K: És mikor, 2006-ban vált újra külön? 

V: Igen 2006-ban lett újra külön község Pári.  

K: Emlékszel arra, hogy amikor te kislány voltál hogyan viselkedtek a cigányok? 

V: Igen, ez nagyon érdekes volt, abban az időben még az a pár család, aki kinn lakott az 

erdőben, az csak heti egyszer jött be a faluba és akkor általában végigmentek a házakon 

és kéregettek. Az volt a szokás, hogy hol ezt hol azt, hol amazt, de vállalták azt is hogy 

a valamiért cserébe különböző feladatokat elvégeznek, például olyan volt hogy a 

tyúkólat kipucolták, vagy az úgynevezett kerti vécéket rendbe tették. Tehát kit mire 

tudtak rábeszélni.  

K: Te több évig voltál családgondozó, sokat dolgoztál cigányokkal ugye? 

V: Igen. 

K: Te hogy látod az ő gyerekvállalásukat, milyen szempontokat vesznek figyelembe, 

vagy figyelembe vesznek-e valamit egyáltalán? 

V: Igazából figyelembe vennének ők, csak az a probléma, hogy védekezni igazából nem 

szeretnek, mármint a férfiak, a nőknek pedig nincs elég pénzük arra, hogy különböző 

gyógyszerekkel védekezzenek. De ők ahhoz vannak szokva, hogy sok gyerek legyen 

körülöttük. A hagyományokban még mindig az él, hogy sok gyerek tehát abban az 

időben még az volt a fontos, hogy sok gyerek vegye őket körül. Erről szinte azt lehet 

mondani, hogy akkor kezdenek lemondani, ha tudatosodik bennük az, hogy minél több 

gyereket vállal, annál inkább elszegényedik. Tehát azok a családok ahol a fiatalok már 

kellőképpen érettek ehhez azok már 2-nél több gyereket a mai világban nem igazán 

vállalnak. Akikben még nem tudatosodott, azok maradnak a több gyermeknél. Lehet azt 

mondani, hogy vannak olyan családok is, akik abból élnek, hogy a gyerekek utáni 

pénzekből tartják fenn magukat gyakorlatilag.  

K: Párinak körülbelül hány százaléka cigány? 

V: Én 2006-ban végeztem utoljára egy összeszámlálást, akkor úgy emlékszem, hogy 

150 vagy 170 fő, tehát nem család hanem fő a cigányok száma, a lakosság szám pedig 

660-670 között van. Ha most változott is nem lehet több jelen pillanatban 200 főnél a 

számuk a lakosság számhoz viszonyítva. 

K: Körülbelül 30 százalék? 



 

 

V: Körülbelül egy harmada. Nem egészen egy harmada a lakosságnak cigány 

származású.  

K: Te hogy látod, a nem cigányok elfogadják őket? 

V: Elfogadják kezdetektől kezdve, és nagyon érdekes volt, hogy a sváb lakosság a 

mellette lakó cigány családot próbálta segíteni azzal, hogy megmutatta nekik, hogy 

hogy kell veteményezni, kapálni stb., de erre igazából nem voltak fogékonyak. Tehát a 

mai napig is lehet látni, hogy a házban ugyan benne laknak, de a kertjeiket nem igazán 

művelik. Most kezdődött el a jogszabály változtatás hatására, hogy a kertjeiket is kezdik 

rendbe rakni és tanulják azt, hogy termelniük kell zöldséget, hogy a megélhetésük 

biztosítva legyen. 

K: Köszönöm az interjút. 

V: Nagyon szívesen. 

 



 

 

4. számú melléklet 

 

Kérdező, továbbiakban: K 

Interjúalanyok: 

Teri: 68 éves, 6 gyermeke van 

Aranka: 32 éves, 4. gyermekét várja 

Ildi: 41 éves, 7 gyermeke van 

Flóra: 37 éves, 7 gyermeke van (és 2 unokája) 

Éva: 51 éves, 8 gyermeke van (és 3 unokája) 

Rozi: 32 éves, 4. gyermekét várja 

Erika: 29 éves, 3 gyermeke van (Oláh cigány) 

 

K: Mit gondolnak mi a különbség a cigány és a nem cigány nők gyermekvállalása 

között? 

Flóra: Magyar nő még 30 évesen se. Ha vállal is ő meggondolja. Mert ez a mi 

kultúránk, igen, és sokkal fejlettebb egy cigány lány, mint egy magyar lány, ez 14 

évesen simán megszüli, 30 évesen meg lehet bele is hal a szülésbe az a nő, a magyar nő. 

Hát ez a különbség köztük. 

K: Kulturális különbségekről még mondana valamit Flóra? Hogy működik ez a maguk 

kultúrájában? 

Flóra: A kulturális különbség az az ugye, hogy a cigányoknál van egy kultúra. A 

kultúránk az, hogy 16, 17 évesen a cigány lány már szül, férjhez megy. Az már főzni 

kell, hogy tudjon arra az időre, legalábbis a mi időnkben főzni kellett tudnunk, el kellett 

tudnunk végezni mindent, ahhoz, hogy férjhez mehessünk. 17 éves korunkra ezt meg 

kellett csinálnunk, meg már gyereket is nevelhettünk. Egy magyar lány nem tud ennyi 

mindent megcsinálni. 

K: Többiek mit gondolnak erről? 

Éva, Teri: Ugyan azt. Így van.  A Flóra elmondja, ugyanazt tudjuk mondani. 

Ildi: Van aki 12 évesen szül. 

K: Maguk hány évesen szültek? 

Flóra: 17 voltam. 

Ildi: Én is. 

Teri: Én 16. 



 

 

Aranka: Én 18. 

Teri: 16 évesen született meg az első gyerek. 

Éva: Én 23 éves voltam. 

K: Amikor az első gyereket szülte? Akkor az Éva kivétel. Nem szerettek volna előbb 

gyereket? 

Éva: 18 évesen mentem férjhez, és 23 éves voltam, amikor az első gyereket szültem. 

K: Akartak előbb is már gyereket? 

Éva: Akartunk, meg volt is, csak mindig elvetéltem. 

Flóra: Mi 14 évesen összeállunk, nem törvényesen, nincs házasság, nagyon ritka az 

amelyik összeházasodik. Nálunk ez a szokás, fejjel megyünk a falnak. Anyagi háttér ha 

van, ha nincs a lényeg a gyerek. Egy magyar meggondolja, összeszedi magát. Nálunk az 

a lényeg, hogy legyen nagy gyerek, de mi is fiatalok legyünk. Nem akarok 50-60 éves 

lenni mikor az első unokámat megfogom.  

K: Többiek is így gondolják? 

Egyetértenek a Flórával. 

Flóra: Mi nem tudjuk megtagadni a kultúránkat. 14-15 évesen fiúzik, szexuális életet él, 

természetes dolog.  

K: Igazából itt 14 évesen senki nem szült gyereket, meg 15, de 16 évesen se. 

Flóra: Mutassatok olyan asszonyt, aki 15 évesen nem feküdt ember alá. Nincs igazam? 

Mondja azt valaki hogy 15 évesen még nem feküdt le emberrel. Az akkor hazudik.  

K: Védekeztek akkor? 

Flóra: Á! Nem védekezett senki abban az időben. 

K: Akkor miért nem született előbb gyerekük? 

Flóra: Abban az időben hormonzavarosak voltak a gyerekek.  

Mindenki: Miért lettek volna hormonzavarosak? 

K: Tervezik a gyermekvállalást? 

Flóra: Nem, ha jön akkor marad. Nálunk nincs az hogy most akkor gyorsan el kell 

vetetni,  ha a férj azt mondja el kell vetetni á, itt az asszony dönt, ő hordja ki azt a 

kisbabát, neki kell vele foglalkozni, neki kell felnevelni. Neki kell vele foglalkozni. 

K: Mindenki úgy gondolja hogy a férjnek nincs beleszólása? 

Ildi: De van beleszólása. Én meg szoktam hallgatni a véleményét.  

Flóra: Én is meg szoktam hallgatni a véleményét, de nálunk én nevelem és gondozom 

őket.  



 

 

Ildi: Azok után ami történt a kislánnyal már nem szeretnék több gyermeket. 

K: Tesznek ellene valamit, hogy ne legyen gyerek? Védekeznek? 

Flóra: Feltesszük a kezünket. (Miközben ezt mondja nagyon nevet.) 

Egyszerre beszélnek: Nem védekezünk… De, majd védekezek én, még mit nem. 

K: Ki hány gyereket tervezett? 

Éva: Én nem is akartam, meg volt csinálva a papír hogy elmegyek, elvetetem. Csak az 

uram nem engedte.  

Flóra: Nem terveztük. 

Ildi: Előre nem, de többet nem szeretnék. 

K: Flóra, maguknál maga hordja a nadrágot? De egyébként többnyire nem ez jellemző a 

cigány családoknál. A férfi az aki dönt? 

Flóra: Az is, meg a nő is. Elérjük azt a bizonyos kort és rájövünk, hogy az mégse úgy jó 

ahogy vezeti a férj, akkor a nő átveszi az irányítást. Nálunk így volt és én átvettem az 

irányítást.  

K: Másnál is jellemző ez egyébként? 

Flóra: Ha elérik azt a bizonyos kort, akkor igen. A fiatalok tapasztalatlanok, nem estek 

át egy-két kerítésen, meg mondjuk, mondjuk ….. mindegy. 

Éva: Sok mindent lehetne mondani, de inkább nem. 

K: Oké, annyit mondjon Flóra, amennyit szeretne. 

Flóra: Van, hogy agresszív lesz az ember… 

K: Hogy tudta maga átvenni az irányítást Flóra? 

Flóra: Úgy hogy a gyerekek nőttek. Mind mellém álltak. Ha az apjuk kiabált, vagy 

akármit csinált, ha velem ellenségeskedik, akkor előbb utóbb neki kifele állt a rúdja. Ha 

nem akarja a gyerekeit elveszíteni, meghunyászkodik. Konfliktusok vannak nálunk, 

először is rohadt sokan vagyunk. Ha két ember van, egy nő megy egy férfi, azok is 

összevesznek. Most akkor ekkora családban amekkora mi vagyunk, sok a veszekedés 

meg a kiabálás. És akkor ugye ha így van, akkor nekem van igazam. 

K: A kiabálás is a kultúrájukból fakad? 

Erika: Igen, igen. Sok a kiabálás, nyáron főleg, télen meg kuss van. Én mikor ide 

kerültem, azt hittem befonom a szemöldököm nyáron. Télen ott egy hang sincs. Nem 

hallani semmit, csak azt ha valaki elcsúszik. Télen ott olyan csend van, nyáron meg 

„megölik” egymást a cigányok.  



 

 

Flóra: Igazság szerint nem a szülő, az teszi a dolgát, hanem a gyerekek miatt van. Mert 

ugye a gyerek elcsavarog.  

Erika: Mit gondolsz most is a gyerekek mért nem jönnek ebédelni? 

Flóra: Hogy ne legyen veszekedés.  

Erika: Én azért nem fogom a gyerekeimet engedni, hogy az Aranka gyerekeivel 

megverjék egymást.  

Aranka: Ja, fél óra sem telt el az Erika már vitatkozott, jött veszekedni.  

Teri: Ennek így nincs értelme.  

Erika: Inkább esznek otthon, megtudom csinálni azt a kaját, de én inkább nem 

veszekszek senkivel. 

Aranka, Teri: Így van. 

K: Mit gondolnak miért van az, hogy most le tudunk ülni és ilyen szépen meg tudjuk 

beszélni a problémáikat, ha meg otthon vannak, csak veszekednek? 

Ildi: Én nem veszekszek senkivel, Isten őrizz. 

Erika: Nekik régen, nem tudom milyen összetűzésük volt, de azóta, marják egymást. De 

most mit csináljak, én abba a családba tartozom, nekem alkalmazkodnom kell. Én ott 

fekszek, én ott kelek, nem veszekedhetek velük. Én nem a sajátoméba, hanem a máséba 

megyek haza.  

K: Be tudtál illeszkedni abba családba? 

Erika: Nagyon nehéz volt. Az első négy év az olyan volt, hogy ideggondozóba kellett 

menni. Nekem nehéz volt ezt a családot megszokni, de már itt vagyok 10 éve, kénytelen 

vagyok a gyerekeim miatt is. Én a férjemet az én magam módján szeretem. Nem 

akarom elveszteni a férjemet amiatt, hogy én most fogom magam, elmegyek, mert 

nekem ez a család amiben vagyok nem jó, de kénytelen vagyok elfogadni. Én is 

szeretnék külön lenni, én is szeretnék kicsit távolabb lenni, mert azért az ember mégis 

csak függ valakitől. Neked se mindegy hogy a sajátodéba mész haza vagy a máséba.  

K: Hogy érzik, a gyerekek tartják össze a családot? 

Erika: Szerintem nem. Nálunk például úgy van, hogy a Lalika. Mert már több esetben 

úgy volt, hogy megy az egyikőnk jobbra, a másik balra. 

K: A Lalika a közös gyerek, ugye? 

Erika: Igen. Többször volt, hogy keresek mást, de minket a Lalika összetart, legalábbis 

a Lali úgy gondolja. Én nem.  



 

 

Flóra: Másnál elmegy az az ember más nőkhöz, megcsalja az asszonyt, de mindig 

hazajön, mert itt vannak a gyerekek.  

Erika: A Lali is azt mondta, akármi van, mindig tehozzád jövök haza. 

K: Van olyan maguk között aki azért vállalt még gyereket, hogy összetartsa a családot? 

Flóra: Nem, neeeem. 

Mindenki: Így van, így van. 

Éva: Valójában mi külön élünk.  

Erika: A szerelem az így elmúlt az évek során. A gyerekembe vagyok szerelmes, a 

Lalikába. A lányaimnak nem adok annyi mindent, mint a Lalikának. 

K: Van különbség a gyerekek között? 

Flóra: Hogyne. A fiú a király.  

Erika: Szeretjük mindegyiket. De a fiúnkat jobban.  

Flóra: Főleg ha egy fiú van.  

Éva: Szeretem én mindegyiket, de az unokámat szeretem legjobban a Csabikát, ő az 

életem. Az anyja nem foglalkozott vele, az se nem pelenkázta, se nem főzött neki, én 

csináltam mindent.  Az velem alszik, velem kel. Azt mondja nekem hogy anyu. Saját 

gyerekem az nyolc van, de mindegyiket egyformán szeretem. De a legkisebbiket inkább 

meg az unokámat nagyon. Bárkivel szembeszállok a gyerekeimért.  

(Kicsit elkalandozott a társaság, arról beszéltek egymás közt, hogy a családjukban 

melyik gyerek kinek mondja, hogy apa és anya, mert nem biztos, hogy a vérszerinti 

szülőt szólítják így. Illetve kórusban bizonygatták, hogy mindent megtesznek a 

gyerekeikért.) 

K: Mit tartanak fontosnak a gyerekvállalásban? 

Flóra: Meglegyen a gyereknek mindene. A gyerek a legfontosabb, utána jövök én. Az 

utolsó falatot is odaadom neki, csak azért hogy ő lakjon jól.  

Teri: Ez így van.  

K: Figyelembe veszik azt hogyha nem tudnak mindent megadni a gyereknek akkor nem 

szülik meg? 

Flóra: Mindent nem is lehet. 

Teri: Nem lehet mindent, de én nem teszek különbséget. 

(Kórusban bizonygatják, hogy ők mindent megtesznek, amit csak lehet.)  

K: Az első gyermek vállalására emlékeznek még? 



 

 

Flóra: Persze, utána az ember azt mondja hogy nem szül többet. Alig vártuk hogy 

elteljen a kilenc hónap.  

Ildi: Nem kell félni. 

Aranka: Az egy élmény, de utána… 

(A társaság ismét elkalandozott, nőgyógyászokról, és szülési élményeikről beszéltek. 

Néha kicsit nehéz koordinálni az eseményeket, de próbálkozom rendíthetetlenül. Egy 

kislány is jelen van, néha nyűgös, kézről-kézre jár. Nem tudom, hogy de a pénznél 

kötött ki a társaság, a továbbiakban ezt tárgyalták.) 

Flóra: Mondtam már százszor, hogy nem a pénz miatt vállaljuk a gyerekeket, ez nálunk 

egy szokás. Cigány nő az hogy három négy gyereket az az ….. nem család.  

Éva: Ha tőlem elveszik a családi pótlékot nem érdekel, vegyék el. De ha elveszik a 

gyerekeket az legyen nő vagy férfi esküszöm hogy neki megyek.  

K: A férjeik eltartják a családjukat? 

Ildi: Az enyém dolgozik.  

Aranak: Az enyém is dolgozik. 

Teri: Az enyém segélyt kap.  

Flóra: Régen az enyém is eltartotta, ment éjjel-nappal dolgozni. 

K: Hagyomány a cigányoknál, hogy férfi eltartja a családot? 

Erika: Régebben az én családomnál nem az volt a szokás hogy a férfi tartja el a 

családot, hanem az asszony. Én másfajta cigány vagyok. Nekem ezt tanították, hogy az 

asszony tartsa el a férfit. Itt meg az a szokás, hogy a férfi eltartja az asszonyt. 

K: Erika te milyen cigány vagy? A többiek ugye Beás cigányok? 

Erika: Engem itt úgy hívnak hogy Leketár. 

Flóra: Én még egyszer sem mondtam azt.  

Éva: Én rendesebbnek tartalak téged, mint bármelyik cigányt. 

(Az asszonyok elkalandoznak, arról beszélnek, hogy milyen cigányok vannak, és, hogy 

hívják őket.) 

K: Mit mondanak a nem cigány nőre? Hogy szólítják? 

Flóra: Ha mondjuk látjuk, hogy jön maga, akkor azt mondjuk jön a családgondozó. 

(Nevetés.) 

K: Akkor hogy szólítanak egy magyar nőt? 



 

 

Flóra: Nem mondjuk azt, hogy Csángó, meg ilyenek…  azt mondjuk magyar. (Ismét 

elkalandoznak, sorolják a cigányok fajtáit. Meghallom, hogy Flóra arról beszél, hogy mi 

lenne ha újra várandós lenne. Kapok az alkalmon, visszaterelem a beszélgetést.) 

K: Mi lesz Flóra ha újra terhes lesz? 

Flóra: Hát megtartom!  

K: Mit gondolnak a cigányok a védekezésről? 

Flóra: ÁÁÁÁÁ 

K: Van aki itt védekezik egyébként. 

Flóra: A mai fiatalok ismerik ezt az óvszert., meg van injekció is.  A magunk fajta 

férjének nem lehet azt mondani hogy te húzd már fel azt az óvszert. Az nem is tudom 

milyen munka lenne nálunk. Hát ilyen nincs. 

K: És a lányaikat hogy tanítják? Mit várnak el tőlük? 

Flóra: Lányaimnak, hmmmmmm…. .  

Erika: Sok mindent elvárnánk, csak nem teszik meg. 

Ildi: Hát ez az. 

Flóra: Az alapvető dolgokat, főzés, mosás… 

K: Most a gyermekvállalásra gondoltam. Felvilágosítják őket? 

Flóra: Természetesen ha valakinél ennyi gyerek születik, a nagy az már tisztában van 

vele hogy min megy keresztül az anya. Látja hogy az anyja terhes lett, ki kell hordania 

neki, meg kell szülnie. Azért fejlettebb a mi fajtánk mint ti vagytok, mert már kicsi 

korban kezdenek dajkálni, sőt megeteti a gyereket. Az övéké ilyenkor még Barbi 

babával játszanak. (Egy személyes történetet is elmesél közben, mely arról szól, hogy 

egy magyar családmennyire meglepődött, hogy a gyerekek dajkálják egymást.) 

K: Tehát ha jól értem akkor gyakorlati úton tartanak felvilágosítást. 

Erika: A mi gyerekeink igazi gyerekkel játszanak, rendezik őket.  

Lóra: Pontosan. 

K: És maguk szerint ez jó, hogy a gyerek nem marad meg gyereknek, hanem egyből  

belelép egy felnőtt szerepbe? 

Flóra: Ebben a komoly világban felnőttnek kell hogy legyen. Meg kell hogy álljon a 

talpán. Most hiába nézzük hogy gyerek, ebbe a világba már nem gyerek. Amikor 

megszületik akkor talán még gyerek, de aztán eléri azt a bizonyos kort. De ez nem csak 

nálunk van ám így, hogy 12-13 évesen emberekkel vannak a lányok, ez egy nagy kamu, 



 

 

a magyaroknál ugyanúgy megvan, csak ők védekeznek. Ahogy mondtam is mi falnak 

megyünk a fejjel mindjárt. 

K: Mindenki egyetért a Flórával? 

Flóra: Nekem mutassanak olyan 13 évest amelyik még nem volt emberrel. 

K: És ha a lányaik 14 évesen teherbe esnek, akkor? 

Aranka: Hú, én azt nem szeretném. 

Flóra: Ha az én lányom terhes lenne, nem engedném hogy elvetesse. 16 éves, ő már 

tapasztalt, ő már felnevelte a Mártinak a kisfiát. Ő már felnőtt.  

Aranka: Én gyereknek szeretném őket. 

Flóra: Igen, csak az a baj hogy ő nem úgy áll hozzá, mint egy gyerek.  

Erika: Ne rontsa el az életét. Szerezzen magának házat és akkor szüljön, ne nekem 

szülje meg.  

Flóra: Te nem dönthetsz róla, mi lesz ha majd 30 évesen eléd áll és azt mondja látod 

még mindig nem tudok teherbe esni.  

Erika: Ott van a 13 éves lányom. Ha szül egy gyereket, ki fogja dajkálni? Hát nekem 

kell, de én beteg vagyok, én nem tudom, a sajátomét is úgy rendezem ahogy tudom. Ha 

véletlenül szül egy gyereket a Lali nem fogja dadálni, a sajátját sem dadálta.  

K: A férfiak nem veszik ki a részüket a gyereknevelésből? 

Flóra: Dehogyis nem, nagyon is. Éjjel-nappal dajkálta a kisfiút meg a kislányt.  

Erika: Dehogy nem, az enyém az mos. 

Erika: A 16 éves lányok még ne szüljenek.  

Flóra: De nem a gyerekét kéne büntetnie. Szerintem. 

Erika: Te megtartanád, mert terád lehet számítani, de rám nem tudna támaszkodni a 

gyerekem, mert beteg vagyok. Bármelyik percben meghalhatok, én már nem akarok 

kisbabát.  

Flóra: És ha 20 évesen elmegy tőled a lányod, terhes lesz, és a férje pont akkor zavarja 

el, akkor is tehozzád megy haza és nem lehet  megszakítani a terhességet már, na akkor 

mit szólsz hozzá? Akkor mit csinálsz a gyerekkel? 

Erika: Az már 20 éves, tudja mit kell csinálni. Én még mindig abban a hitben vagyok, 

hogy miután megszültem az elsőt, maradt volna csak az, annak több mindent meg 

tudnék adni.  

Éva: Én megpróbáltam, de tudod mit mondtak nekem, oké anyuska állj ellene, de akkor 

elmegyünk és zugiba megtartjuk.  Hát akkor inkább maradjanak itthon és szüljék meg a 



 

 

gyereket.  (A legkisebb lányáról beszél, akinek már szintén van udvarlója, azt mondja, 

hiába tiltja, akkor titokban találkoznak.) 

Erika: Látjátok, ott volt a mi lányuk is. A Horváth Erzsi megengedte volna hogy 

megszülje, de kinek? Aki a gyerek apja volt az hajléktalan, hát akkor kinek.  

Flóra: Más ha egy vér szerinti lány, vagy egy nevelt lány. Te a Klaudiára nem úgy nézel 

rá, mint a saját lányodra ugye? 

Erika: Mert a Lali se úgy néz az enyémekre.  

K: Hány éves korban adnák férjhez a lányukat? Úgymond férjhez. 

Erika: 18. 

Flóra: Ha rajtunk múlik, 17-18 évesen. De úgyse várják be. 

Éva: Ha ellenezzük, akkor elmennek. 

Erika: Hiába tiltjuk. 

K: És a fiúkról mit gondolnak? 

Flóra: A fiú az fiú marad. 

Erika: Adrikám, a fiún nem látszik meg semmi.  A fiúkat nem kell félteni.  

K: A cigány családban egy nőnek milyen szerepe van? 

Aranka: Nem engedik dolgozni a nőket. Ez a legalapvetőbb.  

Flóra: Miniszoknya nincs. 

Erika: Besülhet a valagam is… (Viccelődnek a férfiak féltékeny megjegyzésein.) Ha 

leborotválom a lábam, már mindjárt mondja, na kinek borotváltad le? 

Flóra: Térd alatti szoknyát kell felvenni. Nem festhetjük magunkat. De ha csak barátja 

van, kötelező hogy csinos legyen.  

K: Ezek szerint azután változik meg a férfiak véleménye, miután megállapodnak… 

Erika: Amikor ide kerültem, szőke volt a hajam, ilyen festék, olyan festék. Ez kellett 

ahhoz hogy a férjemet megtartsam.  

K: Akkor  mai lányok addig öltözhetnek kihívóan, amíg nem találnak „férjet”? 

Flóra: Amíg csak ismerkednek, mindent megkap a lány, a csillagokat is lehozza az 

égről, de ha már összekerülnek, őt kell, hogy ellássa, na akkor van ott a probléma, akkor 

kezdődik a féltékenység.  

(Erika arról kérdezi a beás asszonyokat, hogy az ő családjukban mi a szokás, a lányok 

fürdenek e az apjuk előtt? A válasz nem! A beásoknál ez nem szokás.) 

K: Munkavállalásról mit tudnak elmondani? 

Éva: Napszámba járok, azon kívül semmi.  



 

 

Flóra: Mi nem dolgozhatunk.  (Nem is beszélnek sokat a munkáról, hamar a 

párkapcsolatokra terelődik a téma. Arról beszélnek, hogy a férfinak már nincs 

tekintélye… nem is alszanak együtt, csak a szex idejére bújnak össze.) 

Flóra: Ahol sok a gyerek, kevés a hely, ott legtöbbször a szexből van a vita.  (Szó szót 

követ, Erika elmondja, hogy a gyerekek meghallották őket éjszaka.) 

K: Maguk a gyerekek előtt szexelnek? 

Flóra: Nem, nem, nem.  

Erika: Hát mi igen. Alszik az. 

K: Szóval azért van maguknál sok gyerek, mert nyáron a melegben nem bújnak össze, 

bezzeg télen a hidegben annál többet, így akkor nem is veszekednek, megnyugszanak a 

férfiak. (Viccelődök velük.) 

Flóra: Nem! 

K: Csak viccelődök! 

Ildi, Erika: De, van ebben igazság! Én télen csináltam az összes gyereket. 

K: Mit gondolnak a cigányok a nők továbbtanulásáról? 

Flóra: Az én lányaim nem arra születtek, hogy továbbtanuljanak.  Menjenek férjhez, 

alapítsanak családot.  

Ildi: Tanuljanak és szerezzenek szakmát.  

Flóra: Hiába megy el tanulni, csak egy dologra használják fel, ember alá. Sehova 

máshova nem használnák föl.  

Éva: Adrienn, ott van az én lányom. Elvégezte a 9-10-11-et aztán a kertész szakmát, és 

most hol van, a húsüzembe. Nem talált máshol munkát.  

K: Úgy gondolják hogy a cigány lányoknak az az egyetlen egy kiút, hogy férjhez 

mennek és gyereket vállalnak? 

Flóra: Minden örömünket megtaláljuk a gyerekeinkben.  

K: Nem vágytak arra hogy tanuljanak? 

Teri: Én hiába akartam tanulni, kivettek az iskolából.  

Flóra: A szüleim nagyon betegek voltak, mondtam nekik hogy inkább maradok itthon, 

segítettem inkább a szüleimnek.  

Éva: Én 14 évesen csemetét ültettem, kapáltam.  

K: Tehát amíg nem vállaltak gyereket addig dolgoztak. 

Flóra: Igen alkalmi munkát.  



 

 

Éva: Negyedik után kivett anyám az iskolából, mert ott volt a húgom, otthon kellett vele 

maradnom. 

Teri: Akkoriban ezt meg lehetett csinálni.  

K: Mit gondolnak a magyar nőkről, elítélik őket? 

Éva: Nem.  

Erika: Ők a munkának adják magukat. 

Flóra: A magyar nők dolgoznak, elmennek szülni, utána nem biztos hogy vissza tud 

menni ugyanoda dolgozni, ezért meggondolja, mert tudja hogy az állásával és anyagi 

hátterével játszik. 

K: Maguk miért nem félnek ettől? És az anyagi háttér? 

Flóra: Mert mi nem dolgozunk. Nem, mi megoldjuk. A cigány nő a jég hátán is megél, 

de a magyar nő nem biztos. 

Éva: Nálunk nincs nagymama, nagypapa, dédi. Nincs kire támaszkodnunk.  

Erika: Igen a magyarok tudnak kire támaszkodni. 

K: És miért van ez így a cigányoknál? 

Flóra: Mert ha egy cigány nő férjhez megy onnantól  a maga ura. Akkor az apa az anya 

a szülők nem segítenek. Nálunk olyan nincs hogy adok neked fél milliót, ennyivel 

segítek a házba, a mi saját erőnkből kell megteremteni mindent.  

Aranka: Esetleg annyit segítenek, hogy vigyáznak a picire.  

Flóra: De azt se ingyen, mert kell venni nekik egy dohányt vagy egy kávét.  

Mindenki: Így van, így van. 

K: Ugyan így lesznek a saját gyerekeikkel? 

Flóra: Nem.  

Éva: Már most nem így van.  

Flóra: A lányom tegnap elment Tamásiba, én vigyáztam a kicsikre, de nem azért hogy 

vártam, hogy hozzon nekem valamit, hanem azért, mert ez az én kötelességem. Nem 

úgy mint embernek, hanem mint nagymamának.  

K: Mit gondol Flóra, miért változott ez így meg? Azért mert ön nem ezt kapta, és látta, 

hogy ez így nem jó, és többet akar adni a saját gyerekének? 

Flóra: Igen. Megmondom őszintén, mi hatan voltunk testvérek és engem nem úgy 

szerettek mint a többit. Mindegyiknek megadtak mindent, de velem kivételt tettek. 

Velem nem lesz ilyen, hogy kivételezzek. Én megteremtettem a normális körülményt a 

gyerekeimnek, az unokáimmal együtt élek. 



 

 

K: Flóra, akkor, ha jól értem arra gondol, hogy a magyarok ezt jobban csinálják, 

támogatják a családjukat. 

Flóra: Hát ezt igen. 

Éva: Igen, de ők lakodalomra, meg arany gyűrűre költik el a pénzt. 

Flóra: Mi nem kapunk segítséget. Ha merünk szólni a gyámhivatalnak, elviszik a 

gyerekeinket. Ezért inkább tűrünk és mégis többet követelnek tőlünk, mint egy magyar 

családtól. Holott egy magyar családnak megvan a maga háttere. A magyartól nem 

követelnek annyit mint mitőlünk. (Elmondja, hogy a magyarok között is van rendetlen.)  

K: Megkülönböztetést éreznek? 

Flóra: Igen, persze. Mi a két kezünkkel meg az eszünkkel kerestük meg azt amink van. 

Éva: Amióta Tamásitól külön mentünk, azóta csődbe mentünk. Én, ha bementem 

Tamásiba segélyért és azt mondtam hogy nekem tüzelőre kell a pénz kaptam mindig.  

(Mindenki panaszkodik, hogy nem kapnak elég segélyt Páriban.) 

K: De úgy veszem észre ez nem befolyásolta a gyerekvállalásukat. 

Mindenki: Nem, nem. (Oda lyukadnak ki, hogy az Ildinek milyen jó dolga van, mert az 

ő férje egy papucs. Egymás férjeiről beszélgetnek…) 

Flóra: Én parancsolok a férjemnek, ennek azaz oka hogy ő nem dolgozik, segíteni 

otthon nem segít, ha azt a munkát otthon el kéne végeznetek egy nap alatt amit én 

egyedül csinálok, és a férjem nem segít semmit ezért egy szava sem lehet, hogy ütne 

meg engem? 

K: Akkor ha jól értem, annak a cigány férfinak van tekintélye, aki dolgozik. 

Mindenki: Így van. 

K: Rosszul választott Flóra? 

Flóra: Nem, nem, szeretem akármilyen is. (Viccelődnek a férjeiken, jókat nevetnek.) 

K: A cigány nők hűségesek? 

Flóra: Igen, csak a férfiak nem. Amióta vele vagyok, nem voltam senki mással. Nem is 

tudnék a gyerekeim szemébe nézni. (Elmesél egy családi történetet arról, hogy a 

gyerekek is tudják, hogy az apa nem hűséges.) 

Éva: A fiú gyerek mindig az anyát védi meg. 

Erika: A fiú odaáll, és megkérdezi, hogy miért van veszekedés, a lányok félrevonulnak. 

K: Köszönöm szépen a részvételt! Szeretne mondani valaki valamit még? 

Mindenki: nem, nem. 



 

 

(A beszélgetés tovább folytatódik, nem a témában, de meghallgatom őket. Arról 

beszélnek, hogy szeretnék, ha lenne a gyerekeknek nyári program, mert akkor kevesebb 

lenne a probléma. Fizetni nem fizetnének érte, de elvárnák. Megfogalmazzák, hogy a 

segítség náluk anyagi természetű, azt a segítséget, amit én családgondozóként, tudok 

adni, nem is tekintik annak, a tanácsot, segítő beszélgetést, gyermeknevelési tanácsadást 

nem tekintik annak. 

Azt mondják, hogy jól érezték magukat a beszélgetés közben, és úgy tűnik vidáman 

mennek haza.) 


