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Tartalom
film a Boreod-me!yei Szeadr6 község oigáayair61 szól. Érzékletes~
sze~
léltet:l a oigányság két - tudatoSU\ elmaradottságban éló, ill. a jobb;.
kulturáltabb kHrülményekután vág6d6 és ezért telUli, cselekeclb:tiakaró - rétege
közötti életmódbal! és erkölcsi külanbséget.
A jelentős állami kölcsörmel feléptUt "cséházak" lakóinak életk5rtilmény'ei, de
egész élete szinte észerevétlenUl alakul át, lesz jobb.
örvendetes tén;r, hogy évről-évre mint több cigánycsalád hama el a koszos,
bűzös telepet és költözik kulturált körülmények közé.
A

Képser
Poros úton talusi

gyerekek szaladnak. Az utols6 magyar-lakta telepUlésen túl
ablaktalal!, elhuyagolt,
többnyire vályogb6l épült putrik állaak. / lamtor
elmoadaja: Ezeken a cigánytelepUléseken az átlagosnál háromszor nagyobb a
halálozási arány. I
A Bersod-megye1 Szendr6 kazséCben vagyunk. A cigánytelep. Szobabelső, kosz,
elha:ny8.!'01tság. Játszó purdék a sárb.;
.
FttkéJ eG' lakásnl:
rezzant tűzhely, piszkos áQ, vénassz.87, az áQoa
II &1-8t PUN' alszik. .
Riport e;:r telep1 clgányaliszollJlY&l.aki elm_43., hog térj e "skole •• do]!;;'
gozikt hart lo.';"12 •• ;'éri~ .
egy telep! házaBPárral. Assza.ay panaszkodik: kicsi a laká •• FéJde
/2 &Ves't három gyerekeUk t nino. :rendes áQUk, szalmán alszanak.
A telep. tel~l.
.
r~4e.
fh'ec, %'ép. telep •• a múltr61 beszéla réga háro. ház volt itt, most 35 va.
,MGst•• i. speciális fogalmak. kifejezések 3ittek 4!vat'a:"ca41akás",
"caéház",
"csételep· - azokat as lljOlUl&n épült házalcat Jlevz1k igy, amelyek 3ele13.tó8.
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9"_'s állami kilosBnb6l épUlt házak. As épittetó cigánycsaládDak csat
miaimálls kp~t tell fizetRi, a k6lesant pedic ha~iac ItI év alatt lehet
.törl'!f.,zten az államnak';.)
Rip'" eQ "eséházas" háza8pár.ralt férfi elmondja, hogy 7.Soo Ft kp-ét
kellett fizetalUk, az alapit & csiaálta.
Ó kfiliRbea binyáss, hét eyereküt VaR.
k8zi1lUkkettő méC lelUl v&ll a telepeJl, 6k ~d
kfsóbb jaDnek fel.
A szoba szép tiszta,
bereadezett, k.1ütu.rált ki5rUlmények.
Rip~e~ mo.t a tabbieket faggatja: hogyaa és m~ibe.
változott az élettik,
ily.,
me~áltozott,
j.bbb kirülmények kiSzatt?
EQ .sszo.,. elmoll~a, hoa" a r'gi telepi bázukba!l vécé sem volt, itt 1'8ll,
amikor felk6ltöztek,
a régi butorokat is as.zetihwte, hoQ' az ú3 házba csak
új bá t08k ke:lJ!'fil.j
enek, mintegy az új éel t sz1llbolumakéJlt. EkazbeD.térj e ebédel.
Assz..,. távolabbi terveir5l beszél, reáll ••• , romantika nélkUl.
Másik esalá4. A fiatal térti bányása, amióta új hÚzuk vaa, csak ritkán villa1
éjszakai mUssakbt. Havi keresete 250~26oo Ft kazUtt mozog. Felesé,. elmondja,
hoU ők Toltak az elsők, akik felk5ltaztek.
Lakásuk ssép tiszta;
szé,.
berendezett. Kerit é. is kell, tn_dja az asszony, h4.szen az • ház éke. Mest • vas;.
kerité. a divat. ők is' ut szeretnémek. EQéJakéa:t ők a "magyar" embert utho •••
.zák minienbeJl - mOllc13a.
'MásQ esalád. Assz0l33"elmOJlelja,hogy ötvenezret kaptak az államtól." Néa...
Qereke vall. G7ereka1'cek. Gyerekek 1'I.l000dJákl
itt 3obb, m1a.t & telep •• A nag'!..
lány elmondja, ha felJl5, bárculIszoWs, Usszkomfortos lakást szeretJle és két
gyereket. Ktil5a.". fodmsmtcf szertne lilm1. A t6bbi gyerek, a testvérei olva_ü •.
dolgozaak ki5zbea.~
Másik család. As asszony cigá.,., férj e' csak félig as, 1dl!lek memtetszik még
itt sem, be akamak k51t5Zlli Miskolc_. Csak egy gyerekük VUl, tablettákat
sze4
rendszeresell. A szobáb&1lkombinált szekré:n,', lemezjátszó, i'V, látszik, bora
mb.deaük vall.
Másik család. Ssép, tiszta lakás}_ az asszolllYbeszél. ElmOJl~a, ug,y fé~ e
ll_rega. halt m_c, egyeif1l maradt gyerekeivel. Leme.3it.",
TV. stb. Nagylá!q&
15 éTes, öe.se is van, miJldkettea iskolába 3á_ak. AssseJlYelmoad.3al sek
problémája van egyedUl, férj e halála utált állami ,ndozásba akartáka velUlf.a
gyerekeket, ő azonb&tllIlemaceite,
'ól tartja 61cet.
Riport a t e1eP8_ Riporteri sok telepi ember togj a k6rttl, egymáBszavába vá",
beBzélD.ek,Válaszehat a kérdésekre. Egyikiitkazt mOJldja, hogy már nem tudltak
elmenni, &zárt, mert mir sokkal t6\)b tp.o.ét kéraek'. EzeD.assz_vesz.ek, nag,hanco_ veBzekeaek, ld.abálnak egymássa1~
Egy aBszonytlátogat
meg & ri.porter. Asszolq elm_d3a, nyolcu. laJm.ak a lakás;"
, ban. A lakást e,g rossz szobából áll, ami sötét, hid.eg, keazos. Gyerekek Idltd':';'
1'éla roJlg1b&ll3imak.
~lC
gyerek,
Ripo~ egy másik telepe •• é1. Assz«R7 panaszkodik a rossz k6rU1ményekre, stb.
Riport a telepeD. lak6 férfiatbl.
Sérelldk - miat madják•. klselbea léT6
téesz nem vesz 1'el oigaÚ'lyokat, iQ ők emiatt csak 36val távolabb helyeke
dolgoznak.
A telep totálpláaban.
H~tor
lriporterl
elm•• dja, ho", 20. ezer cic'aY még ma ls 11yea és ehhez
hason16 telepeken lakik, tengeti életét, családjával e,ytttt. Haladás ssORban,
hogy hét év alatt asszesea le eze~ család vált "Gsél.k6"-vi.
FénYképekcigáaypurd't.6l.
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Faluszéli házaK
c. film cenzura::z6vege
város ok, Kczsége k me llett. , )l.ifeleta Lá Lunk cigány te lepe ko t ,
T61téeeK7 cr sz.águtiak
ment én , !,."" ':, fol~TÓk~' ""rületén, erdő
szélen a város és a falu utoleó magyarlakta házain tól K31etkeztek ezek a telepek •
.A sza Lmáva I, náddal fedett vá Lyogput.r-í.kban
él a magyarországi
cigánYEág k5zo1 2/3-a. Több mint 200.000 effiber,több mint
50.000 csa Lád , .A c í.g ányt e Lep Lakás ok zöme egy he Ly iségbő L áll.
Átlagoean 6ten, hatan élnek bennük. Vc;.llunyalig néhányban ég,
::aját k~tja még a telepnek eince. Ezeken a telepeken hamarabb
halnak meg az emberek, több a betegség uint a falvakban? ahova
tartoznak. Kevesebb osztályt végeznek a gyerekek, k scbb su Lylyal ::zületnek a csecsemők • .A cigány telepeken az ~jEzj10ttek
í

í

haláloztei aránya az országoe átlagnak több mint háromszorosa .
.A cigányok lakásproblémáit vizEgálva f Lmiink a BorEod-megyei
Szendrő községet választotta jelyszinéül. E~nek a bonyolult
ügynek eggye:: réezletei más k6zEégegben máeképpen jel~ntkeznek •
.A lényeGes problémá,.,.
azonban orEzágez8rte azonoEak, de legalábbis haeonlóak.
í

- Mit főz agyerekeknek?
- Babot főz5k. - Hány gyerak van magánál? - N§gy. - Férje mit dolgozik? - Kőmüvee, itt van mellete MiEkolc. - Mennyit keres ottan? - Hát mikor hogY9 1.100- 1.200. - Mióta élnek ebben a bázban] - Hát már régen, mióta
megezflettünk minclig itt vagyunk. - Ée 'nen gondolko zta k még
azon, bogy változtatnak ezen a ... - Hát nem telik. - MaCf.'hány
éve s? - 27. - Hány Lsko Lá t végzett? - tn egyet ee. - J~I: a férje?
-

Ő négye t ,

- Kí.cs'í,ez a ház. - Mi van bent? - Eg;y ágy van benne met; egy
masí.na, több semm nem megy bele. - Maeina'?,-Igen, egy Qc1.r
•••
- Micfoda? -egyeparhét
van cfak.
- Nevelőmunk.án vagyok. hat hónapig. - Miért? - Gyerei3:tartásért,
(
nem f í.zet tien , azt avégett. azt avégett vagyok ne ve Lőuíunkán , azt
í,

- 2 10 %-otoda

vonna k le, oda az izének a Ede lénybe s a hogy í.s
hijják a b í.r-óságr-a , izét meg 10 %-ot amoda a f e Le sége mnek •
....
.Az előző f eLe ség ének ? - Igen. - De ma-:_?nem cigányember?
- Hát nem az vagyok, keverék vagyokj- Hova valósi? - ~n idevalósi vagyok. - Ide valóEi?~· itt' is Ezli1.etett?- Anyukárnék
ott laknak fenn, nem itt fd30k én lakni, más he Lyütrt ceak hát
még nem tudok, a bí.róságr-a kell 10 ;Yrrot fizetni? meg el Ls vag;yok maradva, hát az itt a baj nekem; - RánJ oEztályt végzett
maga az iE~olában? - Öt, öt o:::ztályoü1
vEIn. - Szakmája ninc:::?
- Nincs, segédmunkás vagyok, hát öttel nem tudok ilyen munkát
végezni, csa k seg édmunk
Hány ves 1186a? - Én 22, 22 ve s
vagyok. - ~s három gyerekük van? - Igen, mOEt lesz a nesy6dik.
á"

-

é

é

- Mióta ~~te zik G z a te lep? - Hát én bp'_ 'ln évtől mi.ndí.g emlékszem rája, csak nem volt ennyi, mert ott volt egy LLLE ház
egy idő:::bácEinak, meg a csehek meg a v5rös katonák voltak
benn abbon az időben, hát egész pendelyes gyerek voltam9 de
egész jól visEzatudok emlékezni, hogy hát az volt itten.
Ugyhogy 5-6 lakás lehetett mé8 itt abban az időszakban.
- Amikor maga született, vagy mikor gyerek volt? - Mikor Gyerek voltam. - És mi.kor nőtt ez fel 65 Lakáso sr-a? --I-látnündig
szaporodott, mert gylitt idegen?ide nősült az itt maradt, annak
volt gyereke, az épitett, a gyerekeinek a gyereke megint épitett,' hát igy szaporodott. - Hány ház van ezen a telepen?
- 35, még eddig. - És korábban mennyi volt? - 63. - Mi történt
a többi 34-el? - Hát azzal az történt, hO::jykimentek az /~ telepre CE Lakás okba? - lvIiaz 2 Cs lakás? - .Ami itt gq_n, ez az
~j lakáf, ami itt épül.
- Mikor kezdtek itt először épiteni ilyen Cf. házat? - 66-ba.
\

CE lakás, Ce ház, CE telep. Mit jelentenek ezek a fogaluak?
,
.lA. MinieztertanácE
1964-ben határozatban irta elő a EzociáliE követelményeknek liec;nem felelő Lakásokbó L álló telepek felszámolását • .A kormányhatározat lehetővé teszi, hogya tie Lepek lakói

- 3 épitéei kalce5nh5z jueEanak. Ez a k51cebn az épit6ei k5lte6g
90 %-át fedezóeti, ame Lye t 30 év alatt, kama'tme ntie sen kell
viEfzafizetni. Az épitéei k5ltfég feltétoloi~
l éVOE folyamatoE munkaviEzony, vagy ezi5vetkezeti tagfág éE
legalább havi 1.000 Ft-ot elérő ker-e se t , Ezenfelül az épittetőnek rendelkeznie kell az ép i t s k5ltEég 109&-áva1.
.A kormányhatározat nyomán a 60-ae éve k DáE oó í.k fe Iében megke zdőc'G-'Jt
az ugynevezett CE házak épitéEe. A legtöbb helyet: ez:Lntén telepEzerüen, él falu Ezélén. CE háznak hivják ezeket a
ssobából , konyt t.oó L, kamrából álló háze sat , CE - mert cEökken.
tett az üjjonnan épülő faluei, vároei házak normáihoz képeEt.
CEökkentett a mérete, de az ára iE • .A cigápytelep putriával
azonban öEEze fem lehet haEonlitani a villannyal ellátott, alapozott, Ezigetelt, kertee házokat.
é

í,

- Mikor kerültek ebbe a házba? - Hát kéremEzépen mOEt leEz egy
éve, mos t egy éve. - Előtte hol Laknak? - TégláEi c í.g ánysor-n ,
- Ott milyen lakáEuk volt? - Ilyen vályogbázbul voli::;.
- Na
mos t an hogy E ikerül t" E zeszedni ezt a háza t? - Hát kéremEzé'pen
úgy Eikerült 5eEzeEzedni, hogy ffiegEpóroltJ.k.,
megepóroltuk, mert
azt mond t ák, hogy 7.000, 7.800 Ft-ot kell bef í.ze tinünk , s mi
060U l voltunk, hogy hát ÖEEzetudjuk Eze~~i, megéheztük, megkoplaltuk, meg mit tudom én, é2 hát jogoE3.L meg kellett, hogy
fizeEEük. - Dolgozott maga ~bbe a bázba? - ,~bbe d01goztam, az
alapot, az alapot én magam áEtam ki, akkor a padlót tapaiztottamle, ablakokat puco.ltunk , padlót súr-o Lt.uns, ezeket csí.náLtuk ,
_ Me eze Ltrünk , _ ÉE mennyi ar.? kö Lcsörrt kopott ehhez? - J~n nem
é

tudom azt, mennyit kaptam.-5o.000, 59.COO. - Ha, na, na. - 59.000,
megmutaEEam a pap'
'_ Na ~ én kaptram 65-öt. - 59. ooo kaptam, mink
59.000-t kapt unk , _ Na, [LOE",
muga hol dolgozik? - Bányába.
- Milyen be osz t ásba ? - Gé pke ae Lő , _ Ott mennyit keres ? - 2.300 Ft-ot
- Mí.ó tiado l[?;ozika bányába? - 21 éve. _.Hány gyere kük van \TIaguknDk? - 7. - ÉE ebből hány lakik magukkEl? - 2 , akkor még egy
lányoQ. lakik a !2oron, mes él. fiam, ez a kŐmÜVGE, akit mondtam iE
•

-4 - Tehát okkor két gyereke még lenn von o régi telepen? - Igen,
igen. - ÉE ővelük mi leEz? - Hát ők iE gyünnek idej é::bát
azon Leeznek bogyhát ber
esene k , s le
ide jönni.
- Szóv::;l,~Kkor egy idő után 8Z et!'Ez cea Lád itt Lesz fenn a .
Cs telepen. - Igén, igen éE ugyis ugy iE belye
~O :e1 a lakáEOkot, ~ár ~OEt ie itt van két lakáe készen, itt van a szomt: z.éd omba , bogy azok iE ide fognek jönni. - HC~ úgy ÖE E zebafonlit juk az itteni lakáEt é:: él régi lakáet él téglaezélről, akKor mi a különbeég? - Jaj, jaj, ég a f6dböz~ ég él földhöz.
- Miben v:m :3 különb::ég? - Kérem Ezépen abba, hogy hát itt
v í.Ll.any van, s jobban tü:ztálkodáEt iE jobban megtudjuk,
mindent tudunk venni ide, ée ezóval minden Veln. - Ott meg
nem tudtunk venni, CE'cJkegy ágy volt benne, meg eg.yrégi komót,
meg egy hogy mondjam már egy milyen sparhe t , egy csLkós sp 1',1~het, nem ilyen aEztal ::parhet. - Maga ~ikor került fel ide a
telepre? - En 57-be, 67-be. - Szóval mOEt már 6-ik éve itt
vannak? - Igen. -(Igen?,
s magának mit Eikerült a 6 év alatt
változt:3tni az életén? - Mit, szobabutort vettem, konyhabutort
vettem, sparhetot vettem, tv-t vettem, cEillárt vettem, mindent vettem. - Állatot tart? - Bizony tartok. - Szóval teljeé

í.ze

t.ud

jnnnk

é

é

Een máe lett, vagy, vagy fokban máE lett? - Jaj, ujabban .születtünk i.sJ- Mi a fő különbeég? - Hát az, hogy hát itten sokkal jobb ie mint ot~ nem i.sjárunk abba a .szarba, moceokba,
mer ahova értünk oda tapeztunk a .szarba, mer véce nem vót.
- Itt van WC? - Hát bogyne vóna, mindeggyiknek eaját, külön
a portáján WC van? éE hátnem megy oda ahova akar, mert oda
ült le a gyerek abova akart. Én CEak úgy jöttem ide, mint egy
CEupaEZ egér. Magam gyüttem ceak, hát :nit hoztam volna még, öezEzetörtem mindent, nem kell má::, azt mondtam dolgozik?, hát
akkor vegyen .szép bútort, ha ezép ház kell, vegyen .szép butort
í.s, - Mennyiért vettek bútort? - 8.700 Ft-ért, konyha but orom
volt 3.700 Ft, amaz ott a kombinált but oz-om 6. OOO Ft. Ezt mindet
mindent vettünk bele. HálókonyhabútoI'9 ezobabutor7 afztalokat9
dohányzóaEztolt, vele Ezékeket. - Ez a konyhabútor ez mire van
itten? - Ezt a lányomnak vettem meg. - De ezt moet nem iE

- 5 használják? - Ezt hogy ha::ználom, azt neki vettem! • ...:.
Tehát
ezt majd ő kapja mef~ amihor ••. - Bizony, amikor férjhez rnegyen , akkor az őv.é, azé nem í.s haszná Ljuk , azé tettem be neki
a Ezobába. - Televiziót nem akarnak venni? - Venni akarok azt
Ls , ae még mOE't nem birok, mer még a kő Lc s őri a fejemen ". ,
jövó hónapban telik le a kölcsön ••• - Jószágot tart kinn az
udvaron? - Igen, tartok, most is van egy szép nagy süldőm.
~E
baromfit is szokott tartani? - Ba.iomf í.ti ie sz.ok't
am , likikat is, kacsákat iE, de most nem bi:;am mer ••• ~ A kertbe
termeEzt valamit? - A kertben termesztet krumplit, termesztek
babot benne, akkor zöldséget, ke Lkáp os ztát, karf Ló t , ami csa k
t\: eII egy asszonyna k a keze El lá mindent, m í.nó e rrt terme Eztek .
benne. - Hús t mi lyen g;ya kr-an E zokott :f:J ani? - Hát, egy héten
kétEzer. Telik kétEzer egy héten enni húst. - Azt boltból veEzi a húst? - Boltból igen, a mészárszékből. - ~f a eaját disznójukat levágják, vagy elauják? - Most nem vágok, azért ~ert
kicsi még, majd jövóre.• MOEt r~eghagyom anyao.í.sznónak , hoz nekem egyEzer vagy .6 vagy 7 malcot. Malacokat eladom, az anyát
mG(~ fel fogom hí.z
La Ln.í, jövőre. - Mit fog venni a pénzből, hogyha leadta a ma Lac oka t ? - ivIitveszek? Ve sz el;belőle sz ép nagy
tv-t magamnak, veEzek szép szőnyeget a szobába, VBEzek a faLamr a szé p garnitúra, konyha falvédőt.~t;a fa Lamr a , sz épo t ,
vusz~k a falho, meg ido az ágyboz mog ide no ~zt a E ~
kés falvédőkut magamnak. - Azt bal látta? - ~ol láttam? Miskolcon. - Ig8n, a boltba látta? - A boltba~ mug a piacon ie
van s~tor alatt. Olyanokat fogok v~nni belőld magamnak. Szép
Ezőnyegüt a házamba7 hogy lugyun nuLzom szép a Ezoba. A konyhámba meg vU2zuk azt ide azt a bőrt, az a kockáE bőr, v0Ezek
2zépun bubúzoffimagamnak, OEzt azt cEak t6rülni kull, ha piEzkoE
í.s ,
- Boltba IC: zokott vásár-on.í.? - Boltba, igdn. - lVJindonnap ..- Mindun nap a boltból ke Ll, élni.
Gyün haza 12-lwr, kérdezi anyukám
.
'
nincE valami? Dohogy nincE, hoztam nukGd kudv~s fiam, hoztam
ne ked jó t o.iáe t , ogy ki.sjó kenyo:cut p r-í.t ok ne k i , tüját hozzája, Lef'c ksz í.khozzám, mügöh;]_ e ngemc't, megcsótwlgat engeme't,
í

- 5 használják? - jj'zthogy használom, azt neki ve t t en l, .;Tehát
ezt majd ő kapja meg, amiKor ••. - Bizony, amikor férjhez magyen , akkor a z őv.é, azé nem is has zná Ljuk , azé tettem be ne ki
a szobába. - Televiziót nem akarnak venni? - Venni akarok azt
iE, cte mé~ most nem birok, mer még a k~lc2~n a fejemen ,.. ~
j5v5 hónapban telik le a kÓlcsón ••• - JÓEzágot tart kinn az
udvaron? - Igen, tartok, most ü: van eGY sz ép nagy siiId őm ,
- Jts baromfit Ls ez okotrt tartani? - Ba::omfit is szo k't am , litikat is, kacEákat iE, de mOEt nem bi:;am mer ••• ~ A kertbe
termeszt valamit? - A kertben termesztek krumplit, termeEztek
babot benne, akkor zöldséget, kelkáposztát, karfiót, ami cEók
kell egy asszonynak a keze alá mí.nderrt , mindent t erue satck .
benne. - Húst milyen gyakran szo kotrt f:Jani? - Hát, egy héten
kétszer. Telik kétEzer egy héten enni húst. - Azt boltból veszi a húst? - Boltból igen, a mészárszékből. - ~f a saját diEZnójukat levágják, vagy elauják? - Most nem vágok, azért ~ert
kicsi még, majd jövőre .• IVloEt l~eghagyom anyad í.sz.nóriak
hoz nekem egyszer vagy .6 vagy 7 malcot. MalacOK2t eladom, az anyát
me{~ fel fogom hí.zLa Ln jövőre. - Mit fog venni a pénzből, hogyha leadta a malacokat? - Mit ve::zek? V8Ezek belőle szép nagy
tv-t magamnak, v8::zek Ezép szőnyeget a Ezobába, veszek a faLamra szép garnitúra, konyha falvéd5"'r.ta fa Lamra , ssépo t ,
VuSZuK
a falbo, meg ide az ágyhoz mag idG nG ézt a s ~
kés falvédőkut magamnak. - Azt hol látta? - ~ol láttam? Miskolcon. - Ig8n, a boltba látta? - A boltba9 m0g a piacDn i~
van e~tor alatt. Olyanokat fogok vunni bolőlG magamnak. Szép
::zőnyegot a házamba1 hogy logy.an nuk0m Ezép a Ezoba. A konyh~mba mog vu::zuk azt ido azt a bőrt9 az a hock~s bőr, vOEzek
Ezépun bubúzom magamnak, o::zt azt c::ak tBrlilni kGll, ha pis-zkoE
í.s •
í,

- Boltba E zokott vá::ároni ? - Boltba, igen. - lVJindennap. - Mind en nap a boltból ke Ll, élni. Gyün haza 12-l:or, kérdezi anyukám
'
nincE valami? Dohogy ninc::, hoztam n0kod K0dv~s fiam, hoztam
neked jó tojá::t, ogy ki:: jó kenyGrut piritoE>:nuki, tüját hozzája, Lcf'c kszí.khozzám, mügB101 e ngeme t , mügc::ótwlgat engeme t ,
,

- 6 átölol ' amo t , azt akkor f e küd jürik , - Ku Lönős en mikor jövök
haz,e f agyosan , - Akkor bc Lémbúj , akkor úgy bo Lémbu j , num Le ho t
kivenni bc Lő Le m , annyira belém bújik, jaj do jó -mulGó vagy
kedvu:: feleségem. Jó melGS vagyok? Jó meleg vagy, ölelj mog
o ng eme t , - Két gyerek aki itthon van, az í.r
ko Lába jár?
- Igun. - Hányad í.ko sok vaéjytok? - P'·cdikoE. - r:_;E
ta? - Én ie
batodi~. ~ TG iE hatodikoe \?~y. Hogyen tanultok? - N~~yon jól.
Jó l? TG hányas vagy'? - t:n 4,5 vo ltarL n.:.;gyudikbo.
- kGE to?
- En három ugéE z egy. - .3, l.
Hány g;yerek van? - Nu kem 5, most lee z a Tiat.od Lk , - Maga
bet~g, vagy pedig éjezakáe volt? - Nem, éjszakás voltam,
1/2 8-kor jöttem haza, éE pibunok. - Hol dolgozik? - •••••
l-OE akna.-Bányába? - Ig'jn. - Mí.Lycn beosz-táeba?- VágatoE
vagyok. - Mióta dolgozi~ ott? - 12 éve do16ozOillott. - ft::
mond ja , mit lehut kero sn i. most a bányába? - 2.000, 2.600
Ft,
igy, vasárnap hogyha bemegyünk megvan a 3.000 Ft. - P'Lus z a
csaLád
pótlék? - 190n, plusz a családi pótlék.
í,

- Maga itt az olsők között jött fül ido, ugya? -Iejen, mink
voltun~ a lugoleők. - 5 évu ugyo?- Igon. - ~E akkor milyen
volt itt a t e Lep , amikor még csak og~ eor volt? - Nagyon,
akkor jobb volt. - Miért volt jobb? -·Hát tet ~ik,tudni azért,
nom voltunk akkor cnny í.r-eöeszu"t;ömöritvc, nem volt ennyi
gyerek együtt, mert cEsk oz a két Eor ház volt ittan.
- Mor jÓEzoriv01 mondjam az~at, hogy itt majdnom cEak mink
t í.e
ztán tUE'tvérek vagyunk , meg rokonok. - És a többi rokonEAgb61 van vale~~ ak{ még a tu10p~ ~l, a téglaszélen? - még
édeEanyállivan, meg egy 22 éves- öceem, meg a nényém 37 éves,
de azok mOEt lejönnek lakni. - Mi csak ennyi vagyunk a cEaládbul. - Laeean az egéez CEalád idejön. - Hát, ide kell nekik
is jönni, ha mink itt vagyunk. - ~s miért van az, hogy olyan
nehe zan jönnek el a té01aEzélI'ől? - Mer, hát a'·~',ongy6.1\,
hogy
hát, hogy mindegy itt iE cigányok vanLak, meg ott i:::cigányok
vannak. - És mindegy? - Hát ne kik mí.nc.egy
, - J~E maga ezerint?
- Hát én ezerintem nem. - ÉE vannak velmi terveik, hogya jö-

- 7'
,
- Miért kell a kerités?
v5be hogyan leEz? - KeritéE k ene meg.
,

_ Hogy nekünk iE legyen Ezép.- Szép legyen~ mint a magyar embernek. Van E z.é p Lakás , s sép keritéE megillet UGye. MáE ik
sz obá t majd a k í.s Lányomnak , - .A kerí.t s az egy f orrt os dolog?
é

_ Igen? fontos dolog, mert hát ugye porta nem lehet keritéE
nélkül. - Szóv~l az adja meg a rangját? - Az adja meg, az
adja meg a háznak a végét. -'Me,:,a tic zte letét í.s , meg :".át;
diEznó~ kutya ne járjon be. - tE keritéEben mi a divat?
_ Mi a divat? A vaEkeritéE. - Hol látta a vaskeritéEeket?
Jaj •.. - Ki után megy ~aga adivatban?
- A magyar ember
után. Ha látom annak a magyar enber neu s zép l{eritéEe van,
hát mondom nézd már 'ennek milyen szé p ke.rí.tré se van, mennyibe
kerülhet? Hát, csaK ennyibe te Mari,nem drága, te is cEináltathatod, \mer az urad dolgozik. Hát itthon megbeszéljük, hogy
nekünk í.s jobb volna, de meg í.s CE ináljuk.
(_ Hogy született ez az Cl EZ elhatározáE~ hogy idejönnek?
_ Ugy volt kérem, hogy nem jó volt az a lSkáeunk, nagyon
vizeE volt, kijött nekünk az elnök úr, azt mondta, hogy Ezeretnénk- e L:ijönni ide a telepre. Azt mond buk , Ezeretnénk elnök
úr k í.menn
ha tudnánk egy k í.s pénzt ifi E pórolni. Ha ní.nc sen
adnak kölcsönt, vehe ssűnk fel. 5.000 .?t- iG adnak nekünk a
t.akar-é kba , - _,trtem,maguk 5.000 Ft kő Lce őrrt kaptak, hogy abból
tudják bef Lz etin az elinduló ös szeget. - IGen. - Ez egy nagy
könnye bb, ég volt ugye? - Igen, igen. Azt fizettünk minden
hónapban 500 Ft~ot, fizettünk. Osz'tmiko:::,!
a férjem kapo t t fizetést, -n i nd í.g vittünk a t.akar-ekba , azt 500 Ft -ot beacltuk,
azt letörle:::ztettük,oszt hála istennek igy kijutottunk ide.
_ Ez hány évve l eze Lő t t vo Lt ? - 5 éve. - 5 éveJ Te em lékEzel
még arra~ mikor lenn laktatok még a téglaszélön? - Igen emlék:::zek.-.tGE az milyen volt? - Hát nem jó volt ott lakni. - Miért?
_ Hát mer kicEike volt? meg hát nem olyan jó volt ottan, kicEike volt, meg WC Ee volt, mint itten7 meg nem volt ilyen ~zép
kertünk nem volt olyan Ezép h~z ottan 7 meg hát volt ott Ezé~
ház, de nem fért be rendeE Ezobabútor' oda, nem fért be, meg
í

,

í,

j
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kicEike volt. - Televiziótok

ott volt? - Nem volt. Lámpa volt

ottan, nem volt olyan jó villany, hogy olyan jó v Lágo s ez a
k í,s s öt t konyha. Ugyhogynem
jó C"0~n volt. - LVIondjad s te
hogsan ::zeretnéd, ha te felnőtt le::zel, hogyan ::zeretnél élni,
hol? - Hát 3n jól ::zeretnék élni. - Na jó, mi.Lyen házban Ezeretnél élni? - Szép nagy házba. - Milyen na;yba, ennél nagyobba?
- Ennél nagyobba. - Mégi:: hány Ezobá::t Ezeretnél? - Hát vagy
három Ezobá;:::,
meg meg nagy elő[zoba, ilyen ni'JgyhOEEZU, Ezép
konyha? fÜ~,_iŐfZoba,kamra, spa j z, ezeket szer-e t.ném, - Kert?
- Kert, jó nagy kert, Ezép nagy kert, akkor virágoskert, ugyhogy.
- ÉE te hán:y gyo r-e ket Ezeretnél mejd ha férjhez mé sz ? -: Kettőt
cEak. - Igen? MiVel töltöd a v. Jdat, mlkor itthon vagy? - ~ t
t anu Lok , oLvasok, meg tiakar í.t oh , könyvtárból hordok k önyve t ,
oEz~án odatilök, mi~or ninc:: dolgom, oEZt olv8Eok. - Hit mi Ezeretnél lenni? - Hát fodrJ.Ezné vagy kalauz, még nem tudom pontoEan. - Hogy hova veEzik fel. - ÉE ez, h03Y jöttél erre 7 hogy
fodrá::znő .akarEZ lenni?, hogy jutott eszedbe? - Hát Ezeretnék
csak , - De hát hogy., hogy t'a Lá lkoz't.á
L evvel a foglalkozáEEal?
- Mcnd t ák neki ahova takaritani járo .•• - Mond'ták , szokt.em járni
Petróékhoz, a páEztói tanárhoz, OEzt mondtam1 bogy Ezabad mondan.i, hogy U:19g tetEzene mondani hogy hát m no k mehe t ek , Os zt
mondta 9 hogy há t ~ b'tuE'kámmég nem tudom, de ez a legj obb fodréEznő, vagy kalauznŐ"\ vagy Edelénybe vabY MLsKolera.Azt mondtam
majd kijárom a nyo Lca t , azt elhatározom, hogy no, hogy mi Les zek ,
aztán majd még a kettő közlil nem tudom pontoEan, hOBY mi le::zek.
- ~E ezt a fOdráEzEágot hol lehet tanulni? - Mi~kolcon. - Melyik
vároEban Ezeretnél élni? - Hát vagy lVIi.sLolcon
vagy Bdelénybe.
- Voltál már •••- Még azt Ee tudom milyen vároE az a Mi.skole.
Nem Ls voltam méS esy::zer Ee. Ede Lénybe í.scsak egyEzer voltam,
vagy kétEzer.
- Meginditottam nekik ezt iE, hogy épijjenek, mert a miniEtériumból kinn voltak, mint mOEt magok, E lefilmeztek, akkor iE ilyen
képeE üjEágba az egéEz orEzá6ba ki volt adva, éE megkértem, hogy
vigyenek innen valahova a t égLas z.é Lr-ő L, mert már akkor 20.000 Ft-om
volt a pOEtán. O::zt Ezerettem volna onnan elmenni, elmenni, mOEt
í

é

é

,

í
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meg ide\Sq_gytam~ oszf
fel

az OTP-ket,

keritéEt

hát

leverik,

ide
itt

gyüttek
ie

-::Jöbbek8n~ többeken

betolepültek.

a betonkeritéet

mert

vették

Mondom tyúi\Offi ellopták~

minden

nap9

rnuEzály

inn.ét

ie

elmenni.DLoet e Lősz.ö.r maguk t~öltjztGlí: ide? - Le ge s Lege Lős z őr ,
Lage Lősz őz- én , éE me,; akartak
ölni a cic,ányok?
bogy én LJ.litottam meg9

begy

idejöjjeneli

ider_;yüttünL{ lakni,
dolGozik?

a cigányok,,-

hatodik

- Ő bányáez,

éve.

fővájár

Ez mi-'

- Hatodik

éve.

a bányába.

volt?
A ma;a

-- Félcicigány volt,

az édeEapjs,
anyja meg paraezt.
Igy kocEmában volt
ilyen
sönt.é sné I kí.s z oLgá Ló , - .sE '11aga iF dolgozik?
bizony do Lgo zok , L+ éve. - Maguknak ::,yerekük
- J:iJzt ma::i;ad í.r-e kt , s z ánd kosa n akar+a , h0l.Y
é

- CEak azt

ée Eoha egy nap.~

akartuk,
ee kért

hogy egy,
ő,

Eoba.

nokünk

-~e?

az anyja,
- liát t s z=be

nekem.
azt
éi

eltanultam

minden

több

nem ie

hOBY tanulta

a világon9

osz t e Lue nt em az or-vos hoz , azt

na napig
fok kölyök.

kell,

meg azt,
között
osz t nagy

mai:Syarázgatták

a(Lté'.l~ nekem ü: tablettát,

sz edem , több gyerekre
n i.nc s ::zm\.Eégem~ Minek az
- t;e mit .. )dott
az 5 év alatt
ide váa áro l ní, a

í,

lakáeba?

9

van? - ~tl:gyEzem.
cs ak egy gyerek<

bogy hogy kell védekezni?
- Ugy ~ hogya
paraeztok
d o Lgoz t am, cukr ás zdába ie dc Ig oz t am.. it~; Szendrőb8,
úriaeEzonyoktól

mít

férje

- Ez az Ő ceapata.

- Igen,
az Ő c s apa t a , - Mondja a férje
cigányember?
gány. -F~ ~.cigány?ÉE·
bogyan a Ezülei..,?
- Az apja

legyen?

- Mikor

- A világon

mindent.

A múltkorL

fzobabútorom

az háló,

de azt eladtam 4. OOO-ért, éE vettem ezt a kombináltet
18.60O-ért,
é s
vettem =_em·e
zjátE z ót , vettem tv-t,
vas ke.r i. tél:' épi te "t:; tünk ,
2 h í.z ó nak valót
vettünk,
,járdát
be ép í.t.ec t.t
. portába,
gyümölcEf áka t hoza+tunk

jünk

el

porta'.

innen
et

Debrecenből.
lakni,

vegyünk,

- l~E mcs t u i.re gyüjtenek.?

OEZt

leadjuk

OEzt

ut;yanerre

- lVlen-

az 01\_?-nek, OEZt akko'r
a z)TIJ-re

akarunk

két

épiteni

ugyanilyet,
ceak magaEabb alappal,
meg ikerbéz.
- tE hol akarnak épiten~?
- A Falu közt,
hogy tudjU2~ Dajd portahelyet
venni.
- Benn a faluba
akzrr na k ve nn i , - Bizony bo nn a vár oc ba. - ÉE ezt
akkor kinek adriák ? - Hát má [ünk ke r e sünk cigány t innen
s aé Lr L, a r i, s ze ne t ne i.de e Igyünn i , éi: e zt un.nk Lead juk
ő

a~kor

\1llnk

meg az Oí~-n

kereEztül

ezt

IGroniezzük,

.ez

a tégla-ne k í., azt

a tervünk,

j

oszt akkor m

í,

l,

ugyan erre az OTP-re kapu ,•• épí.•...
'co zünk

a vár-o sba ,

Csak iker~i~~~~~ ablakkal meg magasabb alappal.
- Hogy került ide ez a lemezjáttzó? - Hat a férjem vette, 111ig
él~. - Mib61 vette~ vagy mllyen alkalomból? - Dolgozott, aztán
Kapta hüs égpénz t kér-emszép en , azt ugy vo trbe , - Elha Lk í.t anád ..
egy kicsit, va6Y lezárnád, hogy megérteük egymáE' szavát?
Milyen hűs égpénzt tmpott? - Hát a bányás z hűs égpénzt, do Lgczot t ,
azé~t ~apta, mert jól dolgozott, mindegyik igy kapta. Ö meg azt
mondta, hOi_,yhát ecsebet ne vegyűnk , bá-::;
mcnd om vegyél, azt akt~or be Leegye zt em , Hát tudod azt mondta,' hogy mindig jó, én nagyon
szeretem a zenét. Hát akkor vegyed. Akkor meg a máeik évben megvettük a r~diót, az iE a hüeégpénzb6l volt. - Mennyi ideig dolgozott a férje a bányában?
~ Bányába dolgozott 16 évig meb ~~
hónapig. - És miért bagyta ottan: - Hát mert azt mor:..dta~
hogy
hát már nabyon régen a föld alatt dolg030tt, t::,nkrementmá a
bels5 részei, fogai, má a földalatti munk&ba, hát szeretnék má
nagyon asz ongya a sz abad leveg6n d oLgoz.ai., - És akkor hol dolgozott? - Miskolcon, a Mé~yépit5 Vállalatnál. - ~E ott mi történt vele? - Ottan áeták a vizvezetékne& El gödröket, aztán ott
ráomlott a föld. - 8e meghalt? - Meg. - kE ez mikor tört~nt,
hány éve? - Hát már 3 évé lesz mos tran , - Masuk mLk o.r s lt atie k
ide Lakn ide le a fa luba? - Hát már hatodik éve. - Ez CE ház nak számit? - Igen, CEaka bázhelyet mink vettük meg. - Tehát
maguk kü l.ön megvették a házhe lyet? - Igen, lríi Lőn megve trtűk a
ö

ö

í,

házhelyet? nem birtunk épitkezni? már mink a mag~nk erelyébül,
mer a ház he lyet megve t-trűk , a férjem d oLgozot t a bányába, azt mondta, hogy hát itt iE dolgozni
itthon iE, a ház mellettiE. Azt
met;kértük, azt mondta, hogy megk.érjük az elnököt, felmenjünk.
1:..z
elnök ad nekünk egy utaeí.tás t , hogy nerrjünk
be az üTl:J-höz.
Öt. í.s öket í.s l;.érjükmeg? azokat Ls kérjük meg. Nahát lementünk
Edelénybe, megkértük, hogy legyenek sziveEek nekünk úgy épitsék,
mint az új telepen,az uj Lak ás ckab , - Atds:ormár voltak az új telepek.iE? - Igen, má voltak, má megvolt épülve a két Eor.
j

\
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-.ÉE akkor maguk miért nem mentek az új telepre? - Hát azért~
hogy, azért ne n mentünk kéremezépen, a tégla~zélen La ktunk ,
megmond.om ahogy van, azt mondt3, l10gy hút m í.ne k menjünk akkor
az egyik t ég Las aé Lr-ő L a másí.kba met;yünko- Jobb itten élni a
faluba? - Jobb. - •••mint a CE telepen? - Jobb, Eokkal jobb.
ez áz ezor-tia jobb. - MennyivGl jobb?, m í.t L jobb? - Hát azért,
hogy itt csend van, nyugalom '\,', a gyer8kek nem t auu Lnak el,
a r-o s E zat a rosezat uen tanulna t\ e l kér\3m E z.é pen , a z miLdenf'é Leképpe n jobb. - Hányan vannak a falunek ennek a r-é sz én ciI
g ányok ? - Ce ak hárman vagyunk, a bátyám? az ód asany ám •••
_ Tehát ez egy CEalád. - Igen~ - ~E mit vettek a ezobába mlkor
bekölt6ztek? - Hát az igaz, azt még akkor vettük, mikor a forDu
laktunk. Hát aztán nedveEEéget, homályt kapott ez a bútor, hát
ezt akkorában vettük. Azt mondta nekem ~ férjem, hogy még addig
a pillanatig negfe lel lVIagAi
, amig ös ezetudjuk magunka't E zedni.
- Mit terveztek még ide viEárolni? - Azt mondta hogyhát, há ha
a jóietenke segit aezongya nem leez semmi hiba, ezt a ezobából
azt a bútort eladjuk valakinek, azt egy másí.k sz obabút or-t; veő

*"

3yünk. a lányna k.'

- Te hány éveE

vagy Marika? - 15 éve:::vagyok. - ÉE hanyadikba

Hatodik osztályba. - ÉE te m r t maradtál le az iekolával? - Azért maradtam el, mert édeeallyám nem adott fel,
azért késtem. - Apró gyerekek voltak, én mentem ide- oda, hát
neki kellett itthagyni a lak~et. - Teh~t amikor még kez~~e az
iEkol~t7 akkor kezdte kéeőbb? - Igen, azért kéeőn kezdte.
- Akkor még fönn laktak a té81a:=zinen. - Igeny fönn laktunk
a téglaezinen. Szóval m i kor
j őt
ide, az apja
hogy
menjen í.ekoLába , Ő már régen aBINatta: más kű Lönbe n régen kijárta
vo lna ~ mem bukott meg, idáig még egy OE ztályt Ee. - Mil;)len
,tanuló vagy Marika? - Hát remélem, hogy jó tanuló vagyok95-ö:::
és l-l--ee
. - Te hány éve s vagy? - 10 múltam. - ÉE hanyad í.kos
vagy? - Harmadik oEztály. - Te akkor nem veEztettél évet. - Ő
nem. - Milyen tanuló vaL-!'Y?
- Hát 3~•.. - Négy eCjéEz, mcnnyí.veL
mentél át? - MáEodikba 492-vel, mOEt meG 3,4-el. - MOEt igy az
járEZ ?
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- 12 elmúlt 3 évben egyedül neveli agyerekeket?
- Egyedül.
- Milyen problém~kat okoz? - H~t mégpedig, bogy nagyot. ill
- Ml.bő L tart,jD agyerekeket?
- Hát clolgozok igy mindenfele.
Télen, nyár-on d oLgozok a cseme t.e kertbe? télen meg hát ahova
hí.vnak t.akar tian
Na most lTIodja~arról még ue m volt EZÓ, hogy
a gyerekeaet igy eEetles, állami t;ondozáeba vegyék? - Igen,
má azt akarták, a férjem mikor megbalt, utána máefél évre.
- Akkor if voltam igy fairt it~~ mint mámavoltaffi~ igaz máma
jöttem 10 órára. Hát úgy eikerült, hogyh~t te@nap itt voltak
a kocsí.vaL, aztán maguk itt vannak a. Cyüvök haza ~ az. azt
gondoltam, hogy ki tudja kik ezek, hogyha nekem, engem m*ín~~
koceival miért keresnek, mert én nem cEináltam eemmit 2e.
Mondták nekem, hogyezépen tegyem le a fát, pihenjek meg, ceak
egy-két sza vaf akarnak velem váltani. Hát mondom mi lehet az,
teEeenek ffiegmo~dani.Az leez az, azt mondja, hogyha 4 gyermek
van magának, árva, a férje meghalt, azt tudjuk, azért jöttünk;
hogy milyen állapotba van, bOGY tudja tartani a gyerekeket, ha
nagyon keveeet kapok. Hát aztán el~Hom őket tartani, vagy eem.
Ha nem tudom eltartani őket, akkor legyek ezivee megmondani, hogy
állami gondozáeba vegyék őket. Hát azt elfakadtam eirva, azt
eion.i tam, hogy hát nem adom őket, még ha e'6yezer e E zik egy nap,
ee, egyet ee, mig élek én fogom nevelni őket.
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- ii 31 cealád aki még itt maradt7

az-miért nem mGnt még fel a
CE telepre? - Lnnak még ninCE olyan kielééitée, bát ninCE fo~
rint, forint ni.ncsen, Ha forint volna ő iE me nne , - Hát Ltia-.
lában kiknek volt könnyebb kijutni? - Lz elsőknek, a bányászokmake Azoknak cEak 5.000 ft kellett. - Már a következő évben már
hetet kellett fizetni, má mOEt már tizet k~érnek. - 13-at.
- 12-őt, 12.000 Ft-ot kérnek. - 13-at.- Ugy volt abba az időbe
jelenleg, hogy feladták a kölcsönt. Na elment az kezesne k , fel-adta neki azt az 5.000-et, mert akkor cEak annyit kellett fizetni? meg volt a Lak'ás, Elment kezesnek a másiknak v í.s szamerrt az
megint, igya koma, sóg or-oknak elmentek egymáenak., s igy kiá

é

- 13 tudtak azt jutni. De má má hiába megyen el kezesne k , hiába veezen fel 6.000 Ft-ot, mer most mán az ke vé s, mert nem fogatik el
egyáltalán. Mig azt a 13.000Ft-ot be nem fizették, addig ezóba ee
állnak a tanácsban egyáltalán.
- Hát ffiégszép! ftn ki is mentem. Hát a te urad nem annyit keree
m",-nta z egyém? Én vagyok nyo Lead !1lagamma
L Hát. Ketten dolgoznak,
te s az urad. - Mo st Ls csak 1.000 Ft-ot kaptam egy hónapr aj csak ,
- 1.100 k5lceBnt fizetek mégie •••- Én meg most 9-et adtam ki,
90'0 Ft-ot adtam ki tegp.ap este ,
é

- Hányan laknak ebbe a házba? - Nyolcan. - Hat gyereke van?
- Igen. - Férje mivel foglalkozik? - MiEkolcon dolgozik. - Mily~~
szakmába? - K5müv~Eeknél. - K5müveseknél. Mióta dolGozik a k5müve sekné L? - Má nyolc éve .•- EE mennyit keres? - 1.800 -L900.
- Mióta laknak ebbe a házba? - Má ebbe régóta~ má vagy 3 vagy
4 éve. De má nekem lenn k szü I a La kás, - .A Ce telepen magának
készül egy laká::? - Igen. - Milyen laká:: készül ottan? - C:: lakás. Hát azért mond j ák, hogy jó volt neked , hogy k í.merrt ee •.Hát
persze meg::póroltam ér:azért tudtam himenni. Hát nehem is 6 gyerek van, mégi:: kimentem. Ha valaki valamit akar, akkor kimegy.
Cigányo:: nem mennek, mert e kell nekik, hogy itt a sz~r, meg a
sárba fúlnak el. - ÉE, hogy tudta~4Epórolni
1.800 Ft-ból? - Hát,
úgy, hogy hát a férje!l:l
kere:: 1.800-i.<j(DO-et,c::aládi segélynek
kapok l.300-at, s az 1.300 'Ft-otletettem, az övé bőI meg bevásároltam. (KéSZÜlt a ház, akkor azt mondtam, behivatták a cigányeág ot ~ hogy k i nak .van Le.ras
pénze, betétje kinek van , S vót itt
vagy tizünknek, bevittük ée kifizettük. EI::zedték a betétkónyvet,
levitték Edelénybe a z OTP-be, ennyi volt cEak.1 Mert háti azt akarjuk, hogy hdt ugy hangzik, hogy k kell nenn L, ki ke Ll, menni innen, akkor miért legyek itt, mikor azért van ott egy egéEzEégesebo, bí.z t oeabb az a lakás, mint ez. - Há.t sokkal. - Mert hát
azért, bogya porzáet nem Ezagol~ a fü::t5t nem ezagolni7 és méCEeEEel nem éget, mert még petrót III Ee lehet kapni. Ba í'ölgyútom
a villanyt, és eg szs ége e a gyerekeimnek iE és ugy nekem.
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- Hányan laknak ebben a Lázban? - Hányan lakunk? Négy fiu~ három fiu, öten. - Öten? Hány gyereke van? - Nekem? Négy lány,
négy tiu, nyolc. - ÉE abból hány lakik itten? - Itt
3 fiú, meg
--1i'f-,rie?
én. - ÉE az a pici ottan az ágyon? - Az a lányomé-.
- Férjem beteg, mOEt elment MiEkolcra. - Mit dolgozik a férje?
- Bányába jár. - .tg E' mióta laknak ebben a kí.s házban? - (}~]iaaf
l~t~I~Nagyon régtől. - Mégi:: mióta? - Há, la éve. - Maga nem
gondolkozik azon, hogy Ce házat ve s zrie k, vagy ép í.t.e nek ? _, Hát
úgy van t et szik tudni, hObY lege lŐEzör 6. OOO-et ke llene fizetni
•••. a gyereknek ruhát iE kell venni belóle, mer iskolába jár 3.
Hát ha még 6.000-et kellene fizetci kibirnám7 de igy 15.000 meg
13.000 ~ - Mikor 5.000 volt akkor m r t nen próbálták met:,?- Hát
azért ~ mert akkor az uram azt mondta ~ hogy ráérünk. még k í.me nn í.,
J~'
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- Hol dolgoznak azok a cigó.nyemberek, akik a telepen laknak?
\

- Miekolq,on dolgoznak, öEEze-vi::Eza mindenött. - A. helybéli
tEz-ben nem dolgoznak? - A helybeli tsz-ben nem,Eenki
Esm.
- NIiért nem? - Azért mert azt mondják9 hJóY a cigányokat nem
ve szi.kfel a tEz-be. -Gzt mond'tiák itt a t.sz-be ? - i:_.,~t -mond't ák ,
mégpedig a tEZ elnök, mégpedig voltunk benn vagy 8..,..an,
azt mondták, hogy cigányra EzükEég ninc::.
- 13 éveE, hogy egy helyen vagyok, egy helyen dolgozom. - Melyik
vállalatnál? - Itt a BA~V-nél. - Mit ceinál ott? - Hát, ilyen
ép í.t.ke zé sek mennek. - ..
.Ezannyit jelen'i-;,
hogy seg édmunkás?
- Igen.
- Maga még nem próbált evvel a CE lakásEal? - De igen, mOft már
k szü L az e nyémé
í.s, Hát Ö::E za::zedtem. - Hogyan tudta öe szerakn
- ÖEEzerakt~m, kicEit éheztünk iE igaz-e mellette, meg hát fzükölni kellett. Tetszik tudni 7 gyerek, azért •••
é

í

,

\

- Maga tervezi azt9 hogy végül ie átkbltöizön a Cs ,telepre, és
CE házat vegyen? - Igen. - Na mOEt~ mennyit kell befizetnie?
- Hát mOEt 13.000 F~ot. - ~::, hogy szedi öeEze ezt a 13.000 ft.-ot?
- Hát ezt a 13.OOO Ft-ot úgy tudom ÖE E z.es z.e
dn i , hogy minden hónapban Lebeszek 500 Ft-ot. Még ha adnának k Lcsörrt 5.000 Fb-ot ,
akkor igen. - Ki adná az 5.000 Ft-ot, a vállalat? - A vállalat,
ahol dolgo~ok. De hát kérem szépen ~gy .néz ~i a helyzet, bogy
ö

- 15 -:-Hogy néz
" tudni,

ki at hé&lyzet?

- Hát úgy néz

nem tudokbeezélni,

kd a helyzet,

mert -neve tne k, Hát a vezetők
~

. -~
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t e t ss

met m nd i,emernektete

zik

í

t udtrí.,

Amérnöl<ök,

í.k

en,:::,e-

iga-zgatók

itt

benn a ktisz =ben , a tianáce nál a zt mondt ák , hoby te le E ze l a legGl::ő. - Na jó, mennyi moLl.é ko s kor e se't e van magának Lcbe t ő.ség,e ?
_ Zenélni

Ezoktam~

g.yövök az assz.ony
.' ahol'

de mí t keI'eE'Gk voLe

fiá ol 'iE vás8.jÁ-.Tbts'Zik

7 gye r-ok van,

ott

ehni

kell.

5

kg ztirt.

Mire

eljön

tud~~ü, ~Oi~'Y ~éz ki,

Nyolcadikra

tartá~t,
az ie havonta
300T-Ft-ot.
nekem mUEzály venni 40 kg lisztet
ni

l50--2JO Ft-ot .• Mi.r-o h;azafizettem

a gyerek-

Na mos t megkapok 1,,500 Ft-ot
l hónapra.
Akkormuszály
ven-

nekem az egyik

hónap

fizeté::)

G-án már

:'" kapom a i:'izQtéEt
23-án kapom az e Lő Le ge t , má akkorára
má s emm
\ sí.nc s, - .AzS!rt itt van ol.yan , aki 7 g,yer'Elk mellet
meg tudta

í,

Epórolni
a 15.600 F~ot, akkor á többiek
miért
,. - .Azt kérem, úgy tudta
ÖE Ezerakni
azt, a pénzt,
:~ 6:::7:gyereke,
él: ia családi
gyerme kére ke llett
vo Ina
ta

volna

ÖESze r akn.i.,

ő ii

tudta

segélyt
költeni,

úgyhogy

le tudta
r-uház kodn i,

nem tudják?
hObY ké ren

?zt

a gyermeke

r-akn
azt a
Gyero k , nem tudá

a

érezte

van

,

meg anna l\.s úgy

öSEzerakni.
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7 évben a

- Az elmúlt
köl,tözött

C:: házba.

cigányok

De 200.000

3,1

%--a, közel

lO.OOO ember

még ma iE putriba

él.

- :Gngem tre ss ék lefényképezni!
- j,;'ngem if: tessék
levenni!
iEug,em t e se k levenni!
- Vegyen le enge is! - i!J'ngem s tették
é

levenni

i- -

MIFILM

í

~ngem is

Hiradó-

t e ssék Leve nn i t

és Dokumentumfilm

Faluszéli
házak.
I\llunkatárEa k: Breier

György,

KaE sa

Utasi
Lénárt.
Szaltértők:
Kemény Lstrván , Solt
Fotó:

Féner

Tamás

Mae,y~r~rsz~~on
i.~

',.<

<.

.:_ e-

.AnaorTamáé

,7."

n'

'Tr

S9hi!ter
'.

';.\ ~

"y'

Rigó Mária,

Rupp Kálmán
it

'it-

a Mqkkp. l~ng'~.
, .:-.; ..~ -',

"
!~;",:i.

Tamá~,

Otti li~,

hozza

;

éé ifj.

í,

l-

:::"

fOr&a:l~~bá
.,'

Studió.

~

<,

,Pá'l filmje

o

~4;.

,LI.

69/+8/73.

