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Előszó
A szociotáborokról szóló írásoknak immár hagyományosnak tekinthető
kezdete egy címmagyarázó előszó. Jó lesz ez most is.
A cím általában helyben szokott megszületni, hol egy interjúban elhangzott jellegzetes elem kiemelésével, hol egy résztvevő frappáns megfogalmazásában. Ezúttal nem így történt. Most egyszemélyben én adom a címet és az alcímet
is, mégpedig egy sajátos, de szerintem jellemző saját-élmény alapján.
(Elmesélem mindjárt ezt az élményt, előbb azonban még egy-két mondat
arról, hogy szerintem miért nem született cím a szokásos módon, hogy miért nem
találódott jellemző – logó-szerű – megfogalmazás. Vélem azért, mert Tiszaszentmártonra éppen az a jellemző, hogy nincs semmi különössége. Úgy tűnik,
egészen normálisan működik, már ha normális működésnek azt tekintjük, ahogyan a némiképp felületes rátekintés szerint egy falunak működnie illik. Ahol
nincsenek jelentősebb számban kirívóan nagy különbségek az emberek között,
ahol /majdnem/ mindenki meg tud élni valahogy nem nyomor-szinten, ahol
nagyjából békességben megvannak egymással a falu lakói, ahol elfogadhatóan
működik, aminek működnie kell. Folyik az élet csendes hömpölygéssel, nagy hullámverések nélkül; elfogadják egymást az emberek olyannak, amilyenek. Talán
ezért nincs olyan markánsan megfogalmazható sajátosság, amit a korábbi tanulmányok címéül adhattunk, talán ez jelenik meg abban a csendeske, elsőre
bizonnyal kicsit furcsa, de épp ezzel a csendes, nem hivalkodó sajátszerűséggel
a jellemző viszonyokat jelző megfogalmazásban, amit az írás (fő)címéül választottam.)
És akkor most az (al)„címadó” élmény.
Kimegyek a sarokra megtanulmányozandó az oda kitett falutérképet. Míg
én ezt teszem, társam, akivel együtt mentünk „falu-nézni”, egy szembenső házban szóba elegyedik az épp az udvaron lévő asszonnyal (ismerős, előző nap már
találkoztak). Kijön az asszony felnőtt lánya, beszélgetnek. Odamegyek én is, befogadnak a beszélgető körbe. Szó szót követ, behívnak, bemutatják a baromfiudvart a kutyákkal, kismacskákkal, vadkacsákkal. Természetesen mindketten –
anya és lánya – „udvarhoz öltözötten”; hétköznap délelőtt van, a soron lévő
dolgokat csinálni kell. Aztán a szobában folytatjuk a beszélgetést. Feltűnik egy
elég különös berendezési tárgy: egy Betlehem, de több tucatnyi, a szokásosnál
sokkal több figurával, fölötte még egy nagy, arany lemezből kialakított ég, soksok angyallal. Nem mindennapi valami, rákérdezek. Kiderül, Olaszországból
jött, az ötlet is (ott szoktak ilyenféle sokalakos Betlehemet állítani), maguk a tárgyak is. Hogyan? A lány – érett nő persze már – életútja a válasz. (Később még
visszatérek rá, de) most itt az előszóban csak a csomópontok felsorolása: általános iskola itt a faluban, -gimnázium közeli városban, -egyetem: Pázmány,
történelem szak, alapképzés, -CEU mesterképzés, -angol egyetemen PhD, kutató munka, -olasz (római) egyetemen kutatás és tanítás; kutatási témaköre
(ami tanít is) az angelológia, az angyalokról való tudomány, ő ezt középkori kódexek alapján tanulmányozza. Most is Rómában él, csak a koronavírus miatt
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van itthon, napjai egy részében folytatja a kutatást (anyagokat el tudta hozni),
meg csinálja online az oktatást, napjai más részében anyjával csinálja a házban
és a ház körül (ama bizonyos címben is említett „baromfiudvarban”) amit éppen
kell. És – igazából ez a lényeg, ezért meséltem el az élményt – ezt a helyzetet a
környezete, a szomszédok-ismerősök elfogadhatónak, bizonyos értelemben természetesnek tartják. Nem rőkönyödnek meg azon, hogy a római egyetemi oktató
csibét-kacsát etet, mint ahogy, megfordítva, azon sem, hogy a csirkét-kacsát etető szomszédasszony úgy különben egyetemen tanít. Mint ahogy az is természetes
ebben a faluban – és ez is a lényeghez tartozik –, hogy az ács (aki most éppen
itthon van és traktorosként dolgozik) évekig a németeknél csinálta a tetőket,
vagy hogy épp a napokban érkezett meg egy család Kanadából, akik évekig ott
dolgoztak, összeszedtek annyi pénzt, amiből megvehettek a faluban egy jó házat,
hazaköltöztek. (Mert pénzt keresni Kanadában, az oké, de élni itthon akarnak.)
És a többiek számára az is természetes, hogy kimentek pénzt keresni, és az is,
hogy hazajöttek. Így működik ez a falu; ez a magyarázata a címnek.
És akkor lássuk mindezt részletesebben.
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A táborról – adatok és szakmai program
A tábor helyszíne: Tiszaszentmárton; szállást és étkezést a Balassi Bálintról elnevezett Wesley János (MET) iskola biztosította.
A tábor időpontja: 2020 augusztus 21-28.
A tábor vezetői: Bánlaky Pál, Donkó Erzsébet és Verebics Petra
A tábor résztvevői: Bajnóczy Mónika, Bata György, Farkas Katalin, Hagyba
Krisztina, Tóth Gertrúd, Tóth Sándorné Marcsi, (Tamás Artúr; V.P. gyermeke)
(Itt kell megjegyezni, hogy a koronavírus megjelenése igen jelentős mértékben befolyásolta a tábor megszervezését. Az eredeti időpontot – június 29-től; amire már februárban jelentkeztettük a résztvevőket – le kellett mondanunk, még pedig úgy, hogy
teljesen bizonytalan volt, egyáltalán lehetséges lesz-e a tábor megtartása. Június közepén mertünk az augusztusi időpontról dönteni, ez önmagában is nagyon késői időpont
a jelentkezésekhez, és tudható volt az is, hogy az augusztus vége – egyebek között az
iskolakezdésre való készülődés miatt - többek számára nem lesz alkalmas. Mégis, egy
kicsit – valljuk be ezt is – amolyan „csakazértis” alapon a tábor megtartása mellett
döntöttünk, vállalva a kisebb létszám kockázatát. Itt előzetesen csak annyit: hitem szerint jó döntés volt.)

A tábor szakmai programja alapelveiben azonos volt a korábbi táborokéval. Kivonatolok egy korábbi megfogalmazást:
A tábor célja több elemű. Röviden jelezve a következőkből áll:
- lehetőséget ad a résztvevő hallgatóknak egy mai magyar falu társadalmi valóságának élményszintű megismerésére;
- a gyakorlatban, „élesben” kipróbálni az általunk oktatott szakmákban
használatos információ gyűjtő technikákat;
- egy falu helyi társadalmának jellemzőiről, azon belül a településen lévő MET fenntartású iskoláról (annak a falu helyi társadalmába való beilleszkedéséről) információkat gyűjteni.
Mivel megítélésünk szerint az elsőként említett a legfontosabb cél, ezért a munkát pedagógiai céloknak alárendelt kutatásnak tekinthetjük.
A konkrét kutatási program a fentiekből következően az alábbi elemekből
tevődött össze:
- Valamennyit meg akartunk tudni arról, hogy az iskola ottléte mit jelent
a falu számára: az ott élők mit tudnak az iskoláról, mi a véleményük
róla. Ez egyik témája volt az interjúknak.
- Fontosnak tartottuk a falu helyi társadalmának valamilyen szintű megismerését, így ez volt a fő témája az interjúknak.
- Mivel a faluban számottevő a cigány (roma) népesség aránya, vizsgálni akartuk a cigányok – nem-cigányok egymáshoz való viszonyát.
Az adatgyűjtés technikájaként egyrészt a tematikus elemeket tartalmazó életútinterjút, másrészt a hozzá kapcsolódó rögzített szempontú megfigyeléseket használtuk. (Az interjú vázlatot ld. 1. sz. Mellékletben) A korábbi években többször
is használt kérdőívet ezúttal nem használtuk, mivel úgy gondoltuk, hogy a vírus-
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helyzet miatt szokásosnál kevesebb résztvevővel adott időkeretek között nem
lehetne a megfelelő mennyiségű információt begyűjteni.
Természetesen az így nyert információk mellett a jelen beszámoló összeállításához felhasználtam a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokat (statisztikai
adatok, jelentősebb intézményekre vonatkozó adatok, „hivatalos személyek”-kel
készült interjú adatai, stb.) is.
Számszerűen az adatfelvétel a következőképpen alakult:
- interjú összesen
59 db; ebből
o – cigány alany
25 db
o – nem cigány
34 db
o – interjú „hivatalos” személlyel
5 db
- intézmény leírás, egyéb anyag
6 db
Interjúk és intézmények leírását és az egyéb anyagokat ld. 2. sz. Mellékletben
Az interjúk feldolgozásának módszere ezúttal is a kvalitatív szövegelemzés volt. A
teljes anyag alapos áttekintése alapján 16 kategóriát vettünk fel, amelyek egy-egy
számunkra fontos információ-egységet tartalmaznak, ez a kategória-szótár. Ez a
következő:
1. Ház állapota, külleme
2. Lakás berendezés (bútorzat) állapota, korszerűsége
3. Udvar rendezettsége és kiskerti termelés, baromfitartás
4. Jelenlegi családösszetétel (a jelenleg együttélő család)
5. Munkaviszonyok, egyéb munkák, jövedelmek
6. Felnőtt gyermekek (csak a „hol él” szempontjából)
7. A faluról általában; vélemények és „helyzetképek”
8. A cigány – nem cigány viszonyról; vélemények a cigányokról
9. Vélemények és adatok az iskoláról és az óvodáról
10. Vélemények a falu vezetéséről
11. A szociális segítségről
12. Különleges életutak
13. Vallási kérdések
14. A közbiztonságról
15. Jövőképek
16. Történeti dolgok
Kijelöltük az egyes kategóriákhoz tartozó interjú-részleteket, és ezeket kategóriánként
kigyűjtöttük. (A kigyűjtéseket ld. 3. sz. Mellékletben.)
Az interjúk vonatkozásában ez a rendezett információ-halmaz képezi az elemzések
nyersanyagát.

Ezekhez természetesen hozzá jönnek a KSH Népszámlálásokból vett adatok, az internetről levett információk és a „hivatalos” személyekkel (polgármester, iskolaiazgató, könyvtáros, stb.) készített interjúkban szereplő információk.
Az ezekből az információkból a faluról felrajzolható kép természetesen
nem lehet teljes; a megközelítő teljességhez is többször ennyi idő és munka ráfordítása volna szükséges. Sok bizonytalanságot, és persze tévedéseket is tartalmazhat, amit leírunk. Csak annyit állíthatok jó meggyőződéssel, hogy szándékosan nem torzítottunk, hogy legjobb tudásunk szerint igyekeztünk megismerni és
rögzíteni a faluban élő emberek véleményét (hisz a megkérdezéses technika lényegénél fogva mindig csak véleményt hozhat felszínre). Ebből igyekeztem ki-
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hámozni-összerendezni az alább következőket. Először természetesen valamennyit el kell mondani általában a faluról.
A faluról I. – kicsi helyrajz és történet
Tiszaszentmárton – vagy ahogy a helybéliek többnyire emlegetik: Szentmárton – kis falu az ország északkeleti csücskében, nagyjából azon a vidéken,
ahol a Tisza – amelynek partján fekszik a falu – épp gondol egy nagyot, és dél
felé kanyarodva folytatja útját. („Kis falu”, írom. Mihez képest kicsi? A maga
ezerkétszáz emberével inkább a közepesek közé tartozik; van az országban sokszáz nála kisebb. Ám ha azt nézem, hogy miféle emberközösség lakozik benne,
akkor – látni fogjuk: az ismertségek-közelségek okán – inkább kicsinek látszik.
Persze mindegy is, hogy mi, kívülről-idegenként rátekintve, a mi mércéink szerint mekkorának mondjuk, a lényeg úgyis csak az, hogy azoknak, akik benne
élnek, épp akkora legyen, amiben elférnek, meg amit tartalmaikkal ki tudnak
tölteni. Akkora-e ez a Szentmárton? Tán meglátjuk majd.)
Szóval ott van a falu a Nyírség nevezetű tájegységben, annak is a csücskében, a valahai Szatmár megyében (amely megyenevet azért hagyomány őrzés
okán őriz a mostani soknevű megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye – neve
is), mint mondottuk, a Tisza partján. A falu, mint minden valamirevaló település
ezen a környéken, árpád-kori. Noha első okleveles említése csak 13- századi, de
egyéb adatokból elég biztonsággal állítható, hogy már István korában is lakott
hely volt. Úgy tűnik, nem is volt jelentéktelen hely: már a legkorábbi említés
(11. század) templomáról (Szent Márton kápolna) szól. Sajnos, ekkori templommaradvánnyal, eltérően jónéhány környékbeli településtől, nem rendelkezik. (Jelenlegi templomának – műemlék – megmaradt alapfalai is csak késő középkoriak.) Nevét is természetesen erről a szentről kapta; nem nagy kivételesség: régebb időkben igen kedvelt szent volt, csak Franciaországban 258 település nevében szerepel.
Egyébként sincs a falunak különleges nevezetessége. Itt nem született „híres ember”, nem voltak történészek által is említésre méltó nagy csaták, országos jelentőségű események. A legtöbb, ami elmondható, az a következő.
Volt a 15.-16. században egy félszigetszerű Tisza-kanyarulatban egy
„várkastély” Nem valami óriási, a falu internetes honlapján ez szerepel róla: „A
kastély részletes leírása egy 1621. máj.17-i leltárkönyvből való. Ebben említenek kaput, kőfal közötti boltozatokat, pincét, kőkonyhát, sütőházat és kétszintes
fa lakóépületet.” (A lakóépület szintenként 5-5 szobás volt.) Mára semmi sincs
belőle, köveit széthordták, a várárkot az árvizek betemették, emlékét csak egy
dűlőnév őrzi. Ámde itt élt Losonczi Anna (két férjjel), és e tájról való Balassi
Bálint, a költő, aki minden valószínűség szerint gyermekkori ismerőse is volt
Annának, később erőst belészeretett a szépasszonyba. És lett ebből a szerelemből a Júlia-ciklus, a korai magyar szerelmi kötészetnek máig bűvölő gyöngyszeme. Ami egyébként a költészet hiábavalóságát is jelzi: hiába küldötte el hozzá írott verseit a költő a megözvegyült asszonynak, az második férjeül se őt vá7

lasztotta; tudtunk szerint csak a versek, a versek. A költő életének minden mozzanatát számbavevő irodalomtörténet is csak sejti-sejteti, hogy akárcsak egy
röpke pillanatra is beteljesedett volna ez a szerelem. De ahhoz mindenesetre
elég, hogy jelentsen valamit a falunak, hogy a költőt lehessen a „falu jelesének”
tekinteni: az iskola róla van elnevezve, szobra ott áll az iskola előtt igen csinos
parkocskában.
Ami mármost a falu-történet további ág-bogait illeti, arról se lehet sokmindent elmondani. A kiváló, és e műfajban eléggé ritkaságszámba menő falumonográfia (Tiszaszentmárton, szerk. Sallai József, Önkormányzat kiadása
2014) vonatkozó fejezetei is csak azt bírják felsorolni, hogy mikor ki volt a falu
földesura, melyik király kinek adományozta, de jelentősebb falu-történésekről
(akárcsak nagyobb árvíz, avagy népesség-átrendeződés, stb.) nem tudnak beszámolni. Bizonnyal itt is történültek boldogságos események is, tragédiák is,
ezekre azonban a szokásos történetírás – itt sem – tud figyelmet fordítani. Mert a
csatákról szólnak az annalesek, a várakról, kastélyokról, városalkotó épületekről
hírt adnak – ha más nem – az ásatásokkor feltárt romok, de a mindennapok dolgairól, az életről nincs szó ezekben a forrásokban. Ez a falu is tehát csendben,
nem reflektor-fényben élte mindennapi életét évszázadokon keresztül; sokban
hasonlóan többszáz magyar faluhoz. Hová jutott a 21. századra – ez itt a kérdés.
A faluról II. –közelmúlt és jelen
Közelmúlt – vajon mit nevezhetünk egy falu múltjából közel-nek? Mi az a
pont, ahol a távolabbi múlt összeér a közeli-vel? Hol húzzuk meg határt ma élők
és azok elei között? Tegyük félre egyenlőre a kérdést. Mert az biztos, hogy
1944-45-ről szólni kell.
Maga a háború nem rázta meg különösebben a falut. (Már persze, ha különösebbnek a háborús viszonyoknak a hasonló falvak átlagától való jelentősebb
eltérést értjük, a háborút természetesen megérezte ez a falu is.) Egyszer érte
bombázás, harcok nem voltak. „A Debrecen felől közeledő front hatására mind a
magyar mind a német katonaságot kivonták a faluból. Az október 31-én bevonuló orosz csapatok így nem ütköztek ellenállásba.” (Tiszaszentmárton monográfia, Sallaí József tanulmánya, 143.o.) Nyilván a csapatok ellátása érdekében rekviráltak, ahogy ez háborúban szokás, de komolyabb atrocitásról nem szól a krónika. A háború utáni ujjászervezés (közigazgatás újra-indítása, Nemzeti Bizottság megalakítása) is rendben megtörtént.
Természetesen itt is jelentős esemény volt a földosztás. Nem egész 500
kh-at tudtak szétosztani 197 fő (424 családtaggal) között. Így „…egy igénylőre
2,5 kat. hold föld jutott, amely … csak fele az országos (5,1 kat. hold) átlagnak.” (U.o. 147.o.) Tehát tulajdonosként, újonnan létrejött parasztosztályként
jelenik meg annak a falunak a népe, amelyről tudható, hogy évszázadokon át a
mezőgazdaság, a föld volt megélhetésének forrása. Sajnos, ez a világ csak néhány évig tartott, jött a TSz; de az már más kérdés.
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Fontos még ebből az időszakból, hogy igen megterhelte ezt a falut is a
beszolgáltatás, ami részben (egy darabig) az orosz csapatok ellátást, aztán meg a
közellátást szolgálta. És sok volt a közmunka is: a záhonyi híd építéséhez és a
vasútvonalak javításához rendelték ki a férfiakat. Ide tartozik a „málenkij robot”
kérdése. (Kérdés, mondom, rögtön kiderül, miért.) Mibenlétéről: 1944 végén és
1945 elején a szovjetek (főleg a keleti országrészből) összeszedték és elvitték a
munkaképes férfiakat „málenykij robot”-ra, „kicsi munká”-ra. Azt mondták,
hogy 2-3 napra kell menni, a közeli Kárpátaljára, háborús károkat javítani. Valójában nagyon sok elvitt embert tovább vittek különböző távoli munkatáborokba,
sokan meghaltak, és sokan csak évek múltán jöhettek haza. A többször idézett
monográfia erről ezt írja: „A tiszaszentmártoniak emlékezetében mély nyomot
hagyott a ’málenykij robot’ híre.” (148.o.) Ebben nem vagyok biztos. Főleg
azért, mert van egy kiadvány („A málenkij robotra elhurcolt beregiek, szabolcsiak és szatmáriak névsora, Nyíregyháza, 2017), amelyben településenként közlik
az elhurcoltak névsorát. Tiszaszentmártonról egyetlen név sincs a listán. (Feltételezésem szerint az említett vasúti közmunkákra már mozgósítottak minden
felnőtt férfit, málenkij robotra nem maradt.) De az is kétségemet igazolja, hogy
a faluban munkánk során egyetlen interjúban sem említődött, holott a pár év
előtti Márokpapin volt szociotábor anyagaiban elég sok helyütt szerepel, tehát,
ha lett volna, benne kellene lennie a falu múlt-tudatában. Úgy tűnik, ide –
Szentmártonba - inkább csak „híre” jutott el a dolognak.
Visszatérünk most ahhoz a kérdéshez, hogy mikortól számítódik a közelmúlt?
Azt gondolom, talán két módon próbálhatjuk meg érzékeltetni a közelmúlt
kezdeteit. Az egyik az emlékezés, az emlékezet milyenségére épül: nagyjából 3
generációnyi az az idő, aminek emlékeit az egyéni-családi emlékezet még élő
emlékként fel tudja idézni. A másik mód, ha találunk a történetben (a falu történetében) olyan változás-csomópontot, aminek elég jól érzékelhetően máig nyúló
hatása van.
Úgy látom, van ilyen „csomópont”: ebben a faluban (is) a „közelmúltkezdőpont” a 20. század közepéhez köthető. Az „emlékezőképes” 3 generációnyi idő olyan 70-90 év (25-30 évet számolva egy generációra); 2020-tól visszaszámolva épp a századközepet, ’40-es éveket jelöli ki. És lényegében egybeesik
ezzel a történet: 1950-ben átszervezik az ország közigazgatását (akkor alakítják
ki a jelenlegi megyerendszert is), és ennek megfelelően 1950 őszén alakul meg,
mint a közigazgatás – jogi deklaráció szerint önálló helyi szerve – a községi tanács, és persze a gazdaságban is, a társadalom-élet minden területén történt egy
és más; a faluban például az első termelőszövetkezet-szervezés: ez a Rákosi féle
kemény diktatúra kezdő éve.
Történeti tények és emlékek – vázlat, ami ezekből kiszűrhető. (E rész adatai legtöbbjének forrása: Tiszaszentmárton monográfia, azon belül Szabó Éva
tanulmánya, 151-162.o.)
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A korszak elejéről, az ’50-es évekről talán két – gazdasági-politikai jellegű – dolgot érdemes kiemelni, mindkettő országos ügyek vetülete. Az egyik a
(korai) termelőszövetkezet-szervezés. Megtörtént a faluban is, létrajött az Új
Élet Tsz. Már kevesen emlékeznek rá; néhány igen idős ember máig fájlalja akkor elvett (és csak néhány évvel korábban, a ’45-ös földosztáskor kapott) földjét.
Ez azonban még nem jelentette a „mezőgazdaság szocialista átszervezését”, elég
jelentős maradt a magán-gazdálkodás is. A másik dolog már kezdetétől jelentősen befolyásolta a falu életét. Ez a vasútfejlesztés. A Szovjetúnióval való – nem
egészen jószántunkból történő – gazdasági (és katonai) összekapcsolódás szükségessé tette a két ország közötti közlekedés-áruszállítás felfejlesztését. Tekintve, hogy a szovjet vasutak nyomtávja szélesebb a mienknél, a határon átmenő
szállítmányokat át kell rakni másik vagonba. Erre a célra építették ki a záhonyi
átrakó állomást. Ez a falu számára nagy mennyiségű és stabil munkaalkalmat
jelentett. (Csúcspontján az átrakó és kiszolgáló létesítményei, szóval a vasút
nagyjából hatezer embert foglalkoztatott, a bejárás – a települések közötti távolság 8 km – nem jelentett gondot.)
Az 1956-os forradalomnak inkább csak a szele érintette meg a falut. Természetesen a tanácsházáról és a földművesszövetkezet székházáról leverték a
vörös csillagot, de a forradalmi bizottság tagjai közé beválasztották a lelkész
mellett a vb-titkárt (tanácstitkár), a téesz-elnököt, az 1945-ös pártvezetőket is.
„Tiszaszentmártonban katonai beavatkozás nem történt, csak néhány tank száguldott keresztül a falun.” (I.m. 152.o.) Jelentősebb eseménynek inkább csak az
tűnik, hogy feloszlott a termelőszövetkezet, megszűnt a kötelező beszolgáltatás,
így a parasztok újra nekiláthattak saját földjükön gazdálkodni. (Az emlékekben
ennek se sok nyoma van; úgy látszik, a későbbi történések fontosabbak voltak,
felülírták ezeket.) Ez a fajta gazdálkodás persze itt sem tartott soká: 1960-ban
megalakult a Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, amely felölelte gyakorlatilag az egész falu mezőgazdaságát, és működött egészen 1973-ig.
Az 1973-as év jelentős változást hozott közigazgatásilag is, gazdaságilag
is. A vonatkozó törvény szerint a falu elveszítette önállóságát, társközség státuszt kapott (Záhony lett a központ, társközség lett még Zsurk és Győröcske), és
megalakult a Nagyközségi Közös Tanács, amelynek 40 tagja közül 21 (tehát
önmagában a többség) záhonyi; ettől kezdve a tiszaszentmártoniak érdekérvényesítő képessége – mondjuk finoman – erősen korlátozott volt. És ugyanez történt a térségben mégiscsak meghatározó jelentőségű mezőgazdaságban is: a 4
falu (akkor még Záhony is falu volt) szövetkezeteit összevonták, pontosabban a
másik 3-at beolvasztották a záhonyiba. És innentől kezdve a TSz története sok
különösséget nem mutat. Ugyanúgy, mint az országban nagyon sok helyütt, a
’70-es, ’80-as években megerősödött a TSz, kialakult a háztáji–nagyüzemi sajátos szimbiózisából összetevődő „magyar modell”, amely a dolgozók szerény
anyagi gyarapodását is jelentette /ezt mutatja az is, hogy a jelenlegi lakott házak
közel fele 1970 és 1990 között épült; részletesebben majd később szólunk erről
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is/, és hogy aztán mi lett a szövetkezettel, az már a következő al-korszak történetéhez tartozik.
1989-1990: rendszerváltás. Mit hoz a falunak?
Mindenekelőtt az önállóságot. Évekig elhúzódó vagyon-megosztási vitákkal ugyan, de különválnak Záhonytól, újra önállóan, immár önkormányzatot
alakítanak. Elég stabilat: az első periódus után 6 perióduson át (1994-2019)
ugyanaz a polgármester (Szűcs Dezső) „igazgatja” a falut. Ő sorolta ennek az
időszaknak a legfontosabb fejlesztéseit: minden közút szilárd burkolatot kapott,
megoldották a csapadékvíz elvezetést, elkezdtek ravatalozót építeni, az iskolát,
óvodát, egészségházat felújították, a hulladéklerakót és a gázhálózat kiépítését
településközi együttműködés keretében oldották meg. Az iskolát viszont nem
tudták önálló fenntartásban megtartani, átadták a MET-nek. (Erről a maga helyén még majd kicsit részletesebben szólunk.)
A gazdaságban az egyik legfontosabb történés a Tsz felszámolása volt.
Nem ment könnyen: négy falu határát fogta össze, a települések önállósodása
után e téren is problémás volt a vagyonmegosztás. A folyamat végül 1994 körülre fejeződik be; nyilván ez alatt a néhány év alatt igencsak akadozott a mezőgazdasági termelés. (Mára a helyzet: egy nagyobb gazdaság – 200 ha körül –
működik a faluban, vannak kistermelők, de a földterület nagyobb részét másutt
lakó agrárvállalkozók használják, és nagyon kevés itteni embert foglalkoztatnak.)
A TSz-felszámolás egy sajátos következménye volt az önkormányzat
„gazdálkodóvá válása”. A felszámoláskor az önkormányzat is vett (szerzett)
földet, kb 70 ha körüli területet. (Erdőt, egyéb földet). És elkezdődött – nagyjából 2000 körültől – önkormányzati földön és önkormányzati szervezésben uborka, stb. termelés. Idővel nekiláttak a feldolgozásnak is. (Erről részletesebben a
közmunka kapcsán szólunk majd.)
Egy másik, nem helyi, de az itteni embereket is súlyosan érintő (gazdasági) történés a szovjet utódállamokkal – Oroszország, Ukrajna – való kereskedelem alakulása. Ahol is az „alakulás” radikális volumen-csökkenést jelentett, ami
értelemszerűen a vasúti szállítás visszaesését is magával hozta. Benne nyilván a
záhonyi átrakó – ami, ne feledjük, a környékbelieknek, azon belül a szentmártoniaknak is meghatározó jelentőségű munkalehetősége volt – összezsugorodása.
(Szét is szedődött különféle Kft.-ké, manapság – helyiek véleménye szerint –
ezek együtt nagyjából 2000 embert foglalkoztatnak.) Nagyon megnőtt a munkanélküliség, 2000 körül 30% volt. És ez oda vezetett, hogy – a volt polgármester
fogalmazott így – „szétesett a társadalom”. Tényleg szétesett-e teljesen, vagy
talán vannak még elemei a helyi társadalom-minőségnek, netán vannak-e csírái
új-alakulásoknak, meglátjuk később.
Ennyit a történetről. A következőkben a jelenre fordítjuk figyelmünket,
megkísérelvén felvillantani néhány fontosabbnak tűnő elemet a mai falu-életből.
A faluról III. – a jelen; alapadatok és azok némi értelmezése
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Az adatok nagyobbik fele hivatalos forrásból, a 2011-es népszámlálásból
származik; a forrást tehát nem kell külön bemutatni. A vélemények forrása azonban saját adatfelvételünk, a korábban említett interjúk. Számukat (59 lakossági +
5 „hivatalos”) korábban jeleztük. Kérdés lehet, hogy az 59 interjú elegendő-e,
többé-kevésbé releváns mintának tekinthető-e. Ezt két módon ellenőriztük. Az
egyik a mintavételi eljárás eredményének elemzése.
A mintavétel két módszer kombinációjával történt. Az egyik a térbeni véletlen mintavétel, ami azt jelenti, hogy az interjú készítőjének egy meghatározott
utca minden x-edik házában kellett interjúalanyt keresni. A másik a hólabda
módszer volt: meghatározott tulajdonságokkal (idősebb kor, helybeni származás,
stb.) rendelkező interjú alanytól kértük, hogy mondjon hasonló tulajdonságokkal
rendelkezőt, aki megkereshetünk. (A kétféle módszerrel kiválasztott alanyokkal
készült interjúkat, mivel az anyagok elsődleges áttekintése alapján nyilvánvalóvá lett, hogy közöttük jelentősebb tartalmi különbségek nincsenek, egyben kezeljük.) A mintavétel megfelelőségét az mutatja, hogy a térben eléggé egyenletesen oszlanak meg, lefedik a falu különböző részeit. (Ld. térképet, amelyen az
interjúk helyszíneit +-el jelöltük.)
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A minta-relevancia ellenőrzésének másik módja az alapmegoszlás vizsgálata,
ezt azonban csak a legalapvetőbb demográfiai adatok ismeretében érdemes megtenni, ezeket nézzük tehát meg.
Azzal kell kezdeni, hogy hányan és kifélék lakják a falut; nézve persze
mindjárt azt is, hogy a népességszám hogyan változott az elmúlt évtizedekben.
1. táblázat Népességszám alakulása 1949-2011 között
(1980-ig jelenlévő, 1980-tól állandó népesség.)

1949
1176

jelenlévő népesség
állandó
népesség
1960 1970 1980 1980 1990 2001 2011
1267 1453 1 419 1 306 1 240 2 272 1 133

Jelenlévő népesség a népszámlálás eszmei időpontjában az összeírás helyén tartózkodó népesség. Állandó népesség: az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek adatait tartalmazza,
Forrás: 2011 évi Népszámlálás

A legújabb becslés szerint a népesség 2019-ben 1220 fő, némi emelkedést mutat, ez azonban a trenden nem változtat; azt ugyanis legpontosabban a népszámlálások (a legújabb időre vonatkozóan éves adatok) közötti változás aránya mutatja:
[1870-1880]-0.52%/év
[1880-1890]+1.14%/év
[1890-1900]+0.29%/év
[1900-1910]+1.17%/év
[1910-1920]+0.67%/év
[1920-1930]+0.07%/év
[1930-1941]+0.73%/év
[1941-1949]+0.1%/év
[1949-1960]+0.92%/év
[1960-1970]+0.21%/év

[1970-1980]-0.17%/év
[1980-1990]-0.52%/év
[1990-2001]+0.23%/év
[2001-2011]-1.15%/év
[2011-2015]-0.07%/év
[2015-2017]+5.09%/év
[2017-2018]-1.36%/év
[2018-2019] -0.89 %/év
Forrás: KSH adatközlés Népesség.com weboldalon

A stabil trend tehát a népesség-csökkenés. Ebben 2015-2017-ben volt egy törés,
amikor volt egy két vagy három évig tartó elég jelentős növekedés (az évi + 5%
évente nagyjából 60 főt, az időszak alatt úgy 120-150 főnyi növekedést jelent;
erre a jelenségre nem találtam magyarázatot), azonban 2017-től visszaáll az eredeti trend, a népességalakulás görbéje visszasimul az eredeti csökkenő jellegbe.
(Ezért a következő elemzésekben egyszerűség kedvéért a legutóbbi, 2011-es
népszámlálás adataival dolgozunk.)
Azt kell tehát mondanunk hogy a népességszám, nem meglepő módon,
ebben a faluban is csökken; az „állandó népesség” 30 év alatt 173 fővel. (1980:
1306, 2011:1133) A csökkenés mértékének és arányának értelmezéséhezértékeléséhez érdemes kissé kitekinteni, és a térség, a megye vonatkozó (kivonatos) adatait tekinteni.
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2. sz. táblázat: A népességváltozás tényezői (megyei adat)
Időszak

Élveszületés

1980–
1989
20012011

87 872
69 708

Halálozás

Természetes
szaporodás,
ill. fogyás (-)

Vándorlási
különbözet

Tényleges
szaporodás,
ill. fogyás (-)

Lakónépesség
az időszak
végén

73 298

14 574

-36 102 -21 528

528 572

74 778

- 5 070

-17 904 -22 984

559 272

Forrás: 2011 évi Népszámlálás

A megye népesség-vesztesége ebben az időszakban 4-5% között van, a falué 1112%. Tiszaszentmárton tehát osztozik a hasonló nagyságrendű települések sorsában, népességcsökkenése jelentős arányú; azonban, úgy gondolom, még nem
olyan mértékű, hogy – legalábbis középtávon – a falu „kiürülésétől” kellene tartani; rövidesen jelzem, miért gondolom így.
De a jelenlegi trend kétségkívül negatív, és ezt más adatok is alátámasztják. Csak két, nagyon különböző jellegű dolgot említek itt. Az egyik: az interneten (2020 szeptemberben) 8 eladó házat láttam hirdetni, a lista biztosan nem teljes, tudom (láttam a kiírást), hogy van olyan eladó ház, amit nem hirdetnek így.
Egy olyan településen, ahol összesen 397 a „lakott lakások” száma (Népszámlálás adata) ez elég soknak tűnik. Az árak is a „kínálati piacot” tükrözik: a hirdetések alapján kiszámolva négyzetméterenként nagyjából 50 000 forint adódik.
(Egy 100 m2-es ház 5 millió forint körül; már Záhonyban is 100-150 000 körül
van a m2-ár, Budapesten egy valamirevaló panellakás ára 5-700 000 között van
m2-ként, és „jobb” körzetben lévő házban elérheti az 1 200 000-et is.) Nyilván
azért ilyen alacsonyak az ingatlan árak, mert nem sokan akarnak ide költözni.
Egy másik adat saját kutatásunkból származik. Az interjúban rákérdeztünk
arra is (ld. 1. sz. Melléklet), hogy hol élnek a család felnőtt gyermekei. Ezt láttuk:
Összesen 28 család 41 gyerekéről van adatunk. Ezek megoszlása családonként:
- Itt él a faluban a család minden felnőtt gyermeke 4 családnál
- Valamennyi gyermek másutt él 21 család esetében.
- Van a faluban élő és másutt élő gyerek is 3 családnál
A gyerekek megoszlása e szempont szerint: a 41-ből 9-en élnek a faluban és 32en másutt. (Többnyire Budapesten vagy Debrecenben.)
Tehát a felnőtt gyermekek nagy többsége már elhagyta a falut. És a most középiskolásoknál is ez várható; aki gyerekről az interjúban szó volt, azok többsége
esetében maga az iskola jellege – szakmai iránya – olyan, hogy végzés után másutt lehet a megszerzett képzettséggel munkát találni.
Bár, tegyük ezt is hozzá, más tényezők alapján úgy látszik, hogy a csökkenés folyamata még nem irreverzibilis, megfordítható. A „megfordíthatóság”
esélyét jelzi néhány statisztikai adat és saját kutatási eredményünk.
Ilyen tényezőnek látszik az életkori megoszlás:
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207

3. sz. táblázat A népesség korcsoportok és nemek szerint (2011)
15-39
40-59
60-69
70Összesen Férfi
Nő
352
336
109
129
1 133
562
571
Forrás: 2011 évi Népszámlálás

A szokásosan használt „elöregedési mutatót” (ami a 14 éven aluliak száma osztva a 65 év felettiek számával) nem tudjuk pontosan kiszámolni, mivel
adat a 60-69 évesekről van. Közelítő becsléssel ennek kétötödét veszem 65 év
felettinek (44 fő), és ezzel számolom ki a mutatót, ami így 1,2 (207/44+129 ).
Vagyis bőven pozitív érték, ami azt jelenti, hogy a népességszám csökkenés nem
elöregedésből („kihalásból”) következik, hanem az elvándorlásból. (Ezt mutatják a gyermekek „hollétéről” szóló adataink is.) Márpedig ez – elvileg legalábbis
– lényegesen könnyebben megfordítható folyamat, mint az elöregedés.
Egy másik, ilyen vonatkozásban nem igen használt tényező a házak állapota. Az interjút kiegészítő megfigyelés egyik szempontja az volt, hogy meg
kellett becsülni a ház állapotát (ld. interjú vázlat, 1. sz. Melléklet). Ezt találtuk:
Összesen 37 házról van meg ez az információ, a következő
megoszlásban:
A ház állapota
jó állapot, jól karban tartott
18 esetben
közepes állapotban
14
rossz, leromlott
5
A pontosabb leírások (ld. interjú leírások, 2. sz. Melléklet) azt is megmutatják,
hogy a „közepes” minősítés is majdnem minden esetben tartalmazza azért a karbantartás gondosságát. Szubjektív megfigyelésünk (többünké, egyeztetve) is alátámasztja ezt: körbesétálván a falut (ez szokásos „ismerkedő” tábori program)
jól érzékelhető volt a rendezettség, a rendben tartott kerítések, nyílászárók. És ez
a falu döntő többségére jellemző, nincs „rossz utca”. (Úgy tűnik, adatfelvételünk
mintavétele ebben a vonatkozásban torzít: a falu összes utcájának bejárása alapján benyomásom szerint „rossz állapotúnak” minősítendő ház a jelzett 5-nél több
nemigen van az egész faluban.) Talán erre utal egy interjú-részlet is: „itt nincs
mélyszegénységben élő vagy nagyon szegény gyermek az óvodában.” (26.sz intejú). Ide tartozhat még a házak „életkora”. A statisztika szerint:
A lakások építési év szerint, 2011
1946 előtt épült 17 lakás,
1946–1960:
39
1961–1970:
74
1971–1980: 115
1981–1990:
70
1991–2000:
64
2001–2005:
14
2006-2011:
4
15

Összesen

397
Forrás: 2011 évi Népszámlálás

Egy jól megépített ház esetében (és a falu házai többségükben „ránézésre” jól
megépítettek) 50 év nem nagy kor. Itt az 1971 után épült házak (267) az összesnek 67%-át teszik. Vagyis a házak erős többsége még bőven „javakorú”, még
sokáig jól használható marad. A meglévő lakásállomány (a lakások méretét és
komfortosságát tekintve is; ezekről később más összefüggésben szólunk), úgy
látszik, szintén olyan tényező, ami hozzájárulhat a falu hosszú távú fennmaradásához.
Nyilván a népességszám csökkenő trendjének megfordításához számos
belső (falun belüli) és külső (gazdaság- és település-politikai) tényező kedvező
együttállására van szükség; de ez már más kérdés.
Másik alapkérdésünk az, hogy kifélék lakják a falut. A társadalmi tagolódást több dimenzió mentén szoktuk vizsgálni. A legfontosabbak közül néhányat
inkább csak említeni érdemes.
Az egyik ilyen – országosan talán kevésbé jelenős, egy kisebb faluban
azonban alkalmasint fontos – a vallási megoszlás. Tiszaszentmártonban ez, úgy
tűnik, nem megosztó tényező. A népszámláláskor az erre a kérdésre válaszolók
döntő többsége (nagyjából 1000 válaszból 950) reformátusnak mondta magát,
néhány katolikus és görögkatolikus mellett ekkor 10 alatt volt az egyéb vallási
csoporthoz tartozók száma.
A reformátusokról azért talán érdemes egy-két dolgot elmondani. Megfigyelés az istentiszteletről:
Fél 11- kor a harangszó idején már lehet látni az utcákon, hogy nagyon szépen
felöltözve vonulnak a helyi lakosok a templom felé…. . Az asszonyok 3 padcsoportban ülnek le, az egyik csoport 16 főből áll, velük szemben ül 4 fő, es oldalt 3
fő. A férfiak a negyedik padcsoportban foglalnak helyet, 13 fő. Az istentiszteleten
részt vevők csak a nem cigányok közül kerülnek ki. Az életkor tekintetében az
mondható el, hogy 2 fiatal, talán húszas éveiben járó nő volt, egy fő nő, kb. 3040 közötti életkorú, a többi nő inkább ötven év feletti életkorú lehetett. A férfiak
harminc feletti, inkább középkorúak voltak. - B/2
Szakemberünk, saját lelkészünk tesz hozzá egyet s mást (idézem leírását): gyakorlatilag egyszereplős a vallási színtér – legalábbis a „hivatalos” része. … A
helyiek szerint működik is szépen a gyülekezet. (Hát, teszem hozzá én, 1000 „bevallott” reformátusból alig 30-an vasárnap… Igaz, az előző táborok falvaiban
sem láttunk mást…) Folytassuk: Sajnos, a helyi lelkész véleményét nem ismerhettük meg. Felkerestük hétfőn délelőtt, Zs., a fiatal és csak két éve itt szolgáló
lelkész kijön, nem invitál be, a kapuban váltunk néhány szót. Elméletben nyitottnak mutatkozik egy későbbi beszélgetésre, de a folytatás nem jön el. Közben anynyit azért megtudunk a faluban innen-onnan, hogy egyrészt a református templomba alapvetően a nem cigányok járnak.
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Az amúgy a cigány lakosság számára sem kérdés, hogy a nagy életeseményekhez
(temetés, keresztelő, esküvő) a református egyház adja a keretet. … De Isten igéjét nem tőle szeretnék hallani. – B/12. sz.
Hanem kitől? A 2011-es népszámlálás óta, amikor 10 alatt volt az egyéb vallási
csoporthoz tartozók száma, ez a kategória jelentősen nőtt, alakult egy (a milyenségéről az információ nem egészen biztos; ld majd később) „kisegyházi” gyülekezet, esetleges jelentőségéről később lesz szó. Itt elég annyi, hogy önálló társadalmi erő-ként való jelenlétének (még) nem láttuk nyomát.
Ugyancsak nem látszik (társadalmi) csoport-alkotó tényezőnek a vagyoni
helyzet sem. Természetesen vannak ebben a faluban is relatíve – a falu többi lakójához képest – gazdagok, és vannak persze szegények is. De mintha ezek társadalmi rétegként nem különülnének egy egymástól. Erre utal az is, hogy nincs
a faluban „helyi Rózsadomb”, a gazdagok többé-kevésbé szeparált településrésze, és nincs valamennyire is szegregált „szegény-negyed” sem. A falu egyik
leggazdagabb családjának tartott háza be van sorolódva az átlag utca-sorba, a
ház se nagyon különleges, alig nagyobb, mint a többi, csak éppen a belső, a berendezés mutatja meg a jómódot. Persze vannak a falunak „jobb” részei (többen
a „központot” mondták ilyennek; a központ – amennyire én meg tudtam állapítani – csak attól az, hogy ott van az önkormányzat meg az iskola, de az utcakép,
a házak, éppolyan, mint a falu többi részén), de a központba beköltözni nem lehetetlen a nem-gazdagoknak sem.
De fontos, és ebben a régióban általában releváns tényező az etnikai öszszetétel. Az erre vonatkozó népszámlálási adat:
Tiszaszentmárton népessége nemzetiség szerint, 2011
magyar 1 065
cigány (romani, beás) 253
(Más nemzetiségű az adatokban nem szerepel. A kettő együtt
– 1 318 – azonban több mint az össznépesség – 1 133 – . Ez
úgy lehet, hogy elég sokan magukat magyarnak is, cigánynak
is vallották.)
Tudjuk azonban, hogy a népszámláláskor a cigányok közül sokan – többféle okból – nem jelölik magukat cigánynak. Az országos adatok szerint a népszámláláskor 244 834-en vallották magukat cigánynak. A legmegbízhatóbb szociológiai becslés szerint (Kemény István és munkatársai) ebben az időben
650 000 és 750 000 közé tehető a tényleges szám, tehát a népszámlálás adatát
közel 3-al be kell szorozni. Így számolva a falu cigány lakosságának száma 600
körülre jön ki. (Ez valamivel több, mint 50%) A falu „hivatalos” (az Önkormányzat által működtetett) honlapján az áll, hogy „Lakónépességünk … közel
40% a cigány kisebbséghez tartozik.” Akármelyik adat is áll közelebb a ténylegeshez, az biztos, hogy a faluban igen nagy, az össznépességnek közel felét kitevő a cigányok aránya. Ezért azután különösen fontos kérdés lesz, hogy milyen
a cigányok és nem cigányok viszonya ebben a faluban; erre több vonatkozásban
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is ki kell majd térnünk. Itt most csak annyit teszek hozzá, utalva egy kicsit korábbi, a házakról is szóló bekezdésre, hogy bár vannak „cigány-utcák”, de ezek
fizikai megjelenése (rendezettség, a házak mérete és állapota, stb.) „ránézésre”,
az utcákon vizsgálódás közben többször is végigmenve szemlélvén a házakatkerteket, nem különbözik lényesen a nem–cigány utcáktól. (Hogy miben mégis,
arról majd később lesz szó.)
Itt térhetünk vissza ahhoz a korábbi kérdéshez, hogy milyen mintánk, az
interjúkban megkérdezettek alapmegoszlása. Az iménti etnikai összetétel adatok
indokolják ugyanis, hogy az alapmegoszlás egyik fő dimenziójaként éppen a
cigány – nem cigány különbséget vettük fel: a mai Magyarország cigánysághelyzetét tekintve (előítéletesség, diszkrimináció, sok helyütt „befeszülő” cigány
– nem cigány viszony) ez egy olyan faluban, ahol az össznépesség fele körül van
a cigányok aránya, fontos szempont lehet. Az adatok tehát:
4. sz. táblázat Az interjú alanyok (az adatközlők) megoszlása nemek,
életkori kategóriák és etnikai hovatartozás szerint. (Számosságok; a %számításnak a kis esetszám miatt nincs értelme.)
cigány (C)
életkor
nem

fiatal

férfi
nő
együtt

3
6
9

középkorú
6
5
11

nem cigány (NC)

idős

együtt

fiatal

4
6
10

13
17
30

1
0
1

középkorú
11
5
16

összesen

idős együtt
6
11
17

18
16
34

31
33
64

Megjegyzés: az „összesen” több mint az összes interjúk száma, mert volt több csoportos interjú is, amelyeknek résztvevőit természetesen az alapmegoszlásban egyénenként vettük
figyelembe.

A táblázat adataihoz. A C – NC arány némileg eltolódik a becsült falun
belüli népességi arányhoz képest a cigányok javára, de szerintem nem olyan
mértékben, ami a további kérdésekben az arányt lényegesen eltorzítaná; látni
fogjuk még azt is, hogy számos kérdésben a cigány – nem cigány különbségtétel
egyébként is irreleváns. E dimenzió szerint tehát a minta lényegében reprezentatívnak tekinthető. Nemek szerint a minta teljesen kiegyenlített, pontosan leképezi a népességen belüli arányokat. Az életkor tekintetében elég határozott eltolódás van az idősebb korosztályok felé. Ez talán már nem csak a mintavétel problémája: a 6. kategória korábban már bemutatott adatai egyértelműen mutatják,
hogy a felnőtt gyerekek (akik ma már középkorúak) nagy többsége elhagyja a
falut, a még mindig itt élő fiatalabbak pedig olyan módon kénytelenek munkát
keresni, hogy az interjúkra rendelkezésünkre álló napközbeni és koraesti órákban még nem érhetők el. Illetve többekkel találkoztunk este a kocsmában, laza
informális beszélgetésekbe is bonyolódtunk velük, de interjú készítésére nem
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volt mód. A helyben élők véleményeinek lényegi tartalmait talán ez az életkori
eltolódás sem módosítja túlságosan nagy mértékben; különösen, ha valamilyen
mértékben beszámítjuk az imént említett informális beszélgetésekben elhangzottakat, amik benyomásunk szerint lényeges elemeikben egybehangzanak az interjúkban elmondottakkal.
Ezek alapján az interjúkból nyert képet – természetesen a minden vélemény-kérdés adatainak bennerejlő bizonytalanságának beszámításával – nagyjából valósnak tekinthetjük.
A fentiek folyamatos figyelembe vételével térhetünk rá néhány részkérdés
alaposabb áttekintésére.
A faluról IV. – gazdaság, munkák, jövedelmek; miből élnek?
A gazdaság helyzetének áttekintéséhez első lépésként nézzünk meg egy
hivatalos (internetről levett) listát; címe: Tiszaszentmárton – cégek és vállalkozások. A lista – kicsit leegyszerűsítve – a következő:
Tiszaszentmárton postapartner
Cím: Táncsics utca 1/b.
Tev.: posta
Pócsikné és Társa Bt.
Cím: Damjanich u. 22
Tev.: vegyes iparcikkek kiskereskedelme
Etelköz Sz-mítógép Szervív és Webdesign
Cím: Nyíregyháza,
Tev.: számítógép szerviz, (stb.)
Tiszaszentmárton postapartner
Cím: Táncsics utca 1/B
Tev.: folyószámla, pénzküldés, kiszállítás, pénzügyi szolgáltatások, (stb.)
Dr. Berényi István
Cím: Táncsics utca 1/B.
Tev.: orvos, háziorvos, körzet: Tiszaszentmárton
Márton Konzerv Kft.
Cím: Táncsics utca 16.
Tev.: zöldségfeldolgozás, gyártás, , élelmiszer nagykereskedelem, (stb.)
Finanz Holding Zrt.
Cím: Szigetszentmiklós,
Tev.: gazdasági tanácsadás, befektetés, (stb.)
Stefán Péter
Cím: Miskolc,
Tev.: autómentő, autószállítás, személyszállítás, , árufuvarozás, gépi földmunka
Sós Gyula
(Cím nincs, tevékenységi körzete egész Kelet-Magyarország, nyilván nem helyi)
Tev.: szakvizsgáztatás, munkavédelem, tűzvédelem, oktatás
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Nem sokat mond a település gazdasági életéről. Összesen 9 céget sorol
fel, ebből kettő ugyanaz (posta), egy biztosan nem működik már (Márton Konzerv), 4 nem helyi (cím más településen). Vagyis (beleértve az orvost is) 3 darab
működő cég és vállalkozás. Saját adatfelvételünk szerint ennél azért valamivel,
ha nem is sokkal, több van. Megcsináltuk ugyanis a település intézménytérképét. Ez úgy készült, hogy bejártuk a falu összes utcáját, és felírtunk minden
olyan intézményt (intézménynek tekintve minden olyan egységet, amely valószínűsíthetően valamilyen szinten szervezett, és amely nyilvános abban az értelemben, hogy valamilyen az utcáról látható cégtáblája, jelzése van); ebből készült egyrészt az intézmény-lista:
Intézmény-lista
(Kategorizálva, kategóriánként gyakoriságok és intézmények elhelyezkedése)
(Készítették: Donkó – Bánlaky)
Kategóriák és azok számossága:
B (boltok)
E (egyebek)
G (gazdasági jellegűek)

7 (ebből 3 zárva)
3
7 (ebből 1 nem működik, 1 mibenléte bizonytalan, 2 „ap-

róság” /hagyma eladó, naposcsibe/, tehát 2 db valódi gazdasági dolog; az önkormányzati „légyártó”, ami a közmunkások munkahelye, és a „Gullen fatelep”, aminek legfeljebb 6-8 munkása lehet.)

K (közösségi intézmények)
SZ (szolgáltatás)
V (vendéglátás)

8
2 (egyik zárva)
3

Az intézmények listája, (közelítő) helyszínnel:
B1- Dohánybolt, Petőfi 44 körül
B2- és V- Élelmiszerbolt és presszó, Petőfi 44 körül
B3- Iparcikk bolt, Táncsics köz
B4- Mano ABC, Táncsics u. 44.
B5- Reál élelmiszerbolt, Petőfi u.
B6- Ruhabolt (zárva) Táncsics köz
B7- Szociális Bolt Damjanich u. (községház mellett)
E1- Gyülekezeti játszótér (Rákóczi u., tiszteletes lakásánál)
E2- Tájház, Rákóczi u. – Táncsics köz sarok
E3- Temető, Táncsics köz végefelé (Temetőnél kiírás temetkezési vállalkozókról, egyik sem
helybeli)
G1- (Konzervüzem; évek óta nem működik)
G2- „Hagyma eladó”, Dózsa Gy. u. utolsó ház
G3- Előnevelt csirke, Bábolnai tyúk kapható, Dózsa 35.
G4- Gullen (?) fatelep, vmilyen nagy falapok készítése és kereskedése, Táncsics u.
G5- PP Universal Kft., Damjanich 57.
G6- TI-KÜSZ Kft. Damjanich 40; teljes név: Köztisztasági Szolgáltató Kft; önk. cége
G7- Tiszasz, Község Önkorm. Légyártó Üzeme + betonelem készítés, Táncsics. u.
K1- Egészségház, Védőnői szolgálat Táncsics köz vége
K2- Iskola, „faluközpont”, Damjanich u. 32.
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K3- Könyvtár, az iskola épületében
K4- Községháza épületében – Ifjusági Klub, „faluközpont”, Damjanich u. 30.
K5- Mándoki Térségi Szociális Központ, Damjanich u. 40.
K6- Óvoda (Wesley) Petőfi u. eleje
K7- Polgárnesteri Hivatal, községháza épületében, „faluközpont”, Damjanich u. 30.
K8- Polgárőrség, Táncsics köz
SZ1- Buszmegálló
SZ2- Fodrász (zárva), Táncsics köz
SZ3- Posta Táncsics u. eleje
V1- (Hangulat presszó; zárva), Dózsa Gy. u.
V2- Söröző, a Damjanich u. – Táncsics köz találkozásban lévő térféleségen
V3- Tó Vigadó, Kossuth, u,

Az adatokat térképre is felvittük, ez jelzi, hogy mennyire sűrűsödnek a falu
egyes részein az intézmények (igazából nem sűrűsödnek; de nézzük meg:)
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A gazdaság problémavilágához ebből a listából kiemeltük a gazdasági jellegű
intézményeket. Ezek a következők:
G1- (Konzervüzem; évek óta nem működik, de a táblája még kint van, Táncsics u)
G2- „Hagyma eladó” (Kézzel írott tábla a Dózsa Gy. u. utolsó házán)
G3- Előnevelt csirke, Bábolnai tyúk kapható, Dózsa 35.
G4- Gullen (?) fatelep, falapok készítése és kereskedése, Táncsics utca
G5- PP Universal Kft., Damjanich. 57.
G6- TI-KÜSZ Kft. Damjanich 40 teljes név: Köztisztasági Szolgáltató Kft; önk. cége
G7- Tiszasz. Község Önkorm. Légyártó Üzeme + betonelem készítés, Táncsics u. eleje

Mekkora gazdasági erőt jelentenek ezek? Nem valami nagyot. Kettő közülük (a
G2 és a G3) valójában „háztáji”, csak mellékfoglalkozásban űzött kiskereskedés.
A G4-ről bővebb adatot ottlétünk alatt nem sikerült szerezni, de a látvány alapján
legfeljebb néhány (valószínűleg 10-nél kevesebb) ember dolgozhat ott. A G5-ről
nem sikerült kideríteni, hogy mivel foglalkozik. A G6 nyilván csak néhány embert foglalkoztat. A G7 pedig lényegében a közfoglalkoztatottak munkahelye,
erről később kicsit részletesebben szólunk. Akkor sem sok, ha ide számítjuk a
vendéglátóipari egységeket (az intézménylista szerint 3 ilyen működik), a szolgáltató szektorból meg csak a posta tényleges gazdasági egység. (A még a szolgáltatáshoz sorolt buszmegálló nem gazdasági egység, a fodrász meg tartósan
zárva van.)
És nem igazán erős tényezője a falu gazdaságának a mezőgazdaság sem.
Úgy tudjuk – pontos adatot nem sikerült szerezni –, hogy a falu határának nagyobb részét nem helybeli agrárvállalkozók művelik, megvásárolt vagy bérelt
földön. (És természetesen jórészt nem helybeli munkaerővel.) Információnk szerint (ld. 2. sz. Melléklet B/10 számú interjúban) a faluban egyetlen nagyobb
gazdaság van, az se igazán „nagybirtok”: 200 hektáron gazdálkodik. Sok az 1-2
hektáros kisbirtok, ezek többségét tulajdonosuk más munkái mellett műveli. Már
amennyire… Jellemző (kissé más változatokban persze nagyon sok más falura is
érvényes) történet: a TSz szétbomlásakor egyebek között egy többhektáros jól
„beállt”, jóltermő almást is felosztottak a tagok között. Egy-egy ember 1-2 sor
almát kapott. A nagyüzemre tervezett gyümölcsöst nem lehet okszerűen soronként külön-külön gondozni. Tönkre is mentek, néhány éven belül az összes fát ki
is vágták. A terület egy része az említett máshová való birtokosok tulajdonába
vagy bérleményébe került, lényegében kiesett a falu gazdálkodásából. Ami a
közvetlenül házkörüli termelő tevékenységet illeti, többen folytatnak kiskerti
termelést saját szükségletre, de, az interjúkból úgy tűnik, nem olyan volumenben, ami legalább a család fogyasztását teljesen fedezné. Házkörüli állattartás is
alig van: baromfi még elég sok háznál akad, de sertésről nem tudunk, tehene
meg egy gazdának van.
A történeti leírások szerint ez a falu is, sok más környékbelihez hasonlóan, évszázadokon át a földből élt. A 20. századi fejlődés – általában az iparé, itt
ebben a körzetben jelesül a vasúté – átalakította a foglalkozásszerkezetet: a me22

zőgazdaságon belül a termelőszövetkezet lett a csaknem kizárólagos foglalkoztató, és nagyon megnőtt, bizonyos értelemben dominánssá lett az iparban (vasútnál) foglalkoztatottak száma. Amikor a TSz-t felszámolták, ezzel megszűnt
egy nagy foglalkoztató, és amikor valamivel később – úgy a ’90-es évek vége
tájára – a vasúttal is történt, ami történt, ez a nagy-foglalkoztató is kiesett.
Nemigen tesz hozzá ehhez a képhez a már többször idézett falumonográfia sem. Egy táblázatot közöl, amelynek címe: „Tiszaszentmárton társadalmi-gazdasági szolgáltatásai (2014)”. Ebben az általunk felsoroltakon kívül
külön tételként szerepel a polgárőrség, az óvoda, a védőnői szolgálat, idősek
klubja, sportpályák és közvámraktár. Ez utóbbit interjúban is említették, de
olyanként, ami már megszűnt. A sportpályákról meg szintén az interjúkban
mondták, hogy mostanában nem funkcionálnak. Vagyis az, amit a monográfia
hozzátesz, gazdasági szempontból jószerint semmi.
Mi marad? Miből élnek ma a szentmártoniak?
Nézzük először, mit mondanak ők?
Az interjú elemzés 5. kategóriája a munkaviszonyokról, munkákról, jövedelmekről szól. Nézzük a vonatkozó jellegzetes interjú részleteket:
Nem cigány (NC) interjúk
(Az interjú részletek után a 2. sz. Melléklet szerinti interjú-sorszámot tüntetem
fel.)
Középkorú férfi mondja: Ácsként maszekol itt a faluban és minden ilyen munkára őt hívják. Főállásban a mezőgazdaságban dolgozik, traktorokkal, nehézgépekkel innen 4 km-re. Azt gondolja, hogy itt egyébként meg lehet élni, csak
akarni kell. Minden munka lehetőséget megfog, Angliában is dolgozott, napelemeket telepítettek. „Figyelj! Ha azt akarod, hogy megéljél, akkor menni kell! Én
amondó vagyok. Aki dolgozni akar, úgyis talál, mondjuk itt helyben nem, de Kisvárdán, Petneházán igen.” Elmondja még, hogy amíg a konzervgyár működött,
semmi bajuk nem volt, mert már ezelőtt 20 évvel is 200 000 Ft volt a fizetése, de
jött egy vállalkozó Kisvárdáról, aki egy fél év alatt csődbe vitte az egészet, így
be is zárt. - 5. sz.
Többen szólnak a vasútról:
… régen sokkal jobb volt, mert a MÁV biztos munkahelyet biztosított, rendes
fizetéssel, nyugdíjjal. Tudta az ember, hogy mire számíthat. 6000 ember dolgozott és élt meg a MÁV átrakóból és egyéb részeiből. - 27.sz
… elmeséli, hogy nagyapja, édesapja és a férje is vasutas. Az öregek mindig azt
mondák, hogy „ha vasút van, akkor itt van munka”. Most már nincs vasút, nincs
munka se. - 29.sz
Mert: … ugye az oroszokból éltek, de ez a piac jórészt megszűnt. Az ukránok és
a románok vesznek át gyümölcsöt, de egyharmadát annak, ami volt. - 24.sz.
Azért a vasút még van valamelyest: … a férje a MÁV- Átrakodónál dolgozott, és
a Covid-19 miatt lefelezték a munkaidejét, így a bérét is.(Csak 4 naponta megy
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dolgozni). Természetesen nem ül otthon, hanem elvállal alkalmi munkákat is:
napszámba megy almát szedni. – 23.sz.
Elég sok a nyugdíjas; többnyire másról is szólnak:
Idős nő: Nyugdíjból él, előtte a TSz-ben dolgozott (30 évet). Aki dolgozni akar,
az megkeresi. A cigányok mennek napszámba, a magyarok nem. A veje úgy szerez napszámost, hogy van egy ember, akinek szól, aztán ez az ember szól a többieknek, rokonságnak. - 31.sz.
Felhívom a figyelmet erre mondatra: A cigányok mennek napszámba, a magyarok nem. Más interjúban nem találkoztam effélével, értelmezni sem tudom, de
érdekes. Mint ahogy érdekes – bár nem itteni sajátosság – az idézett utolsó mondatban jelzett munkaszervezés-mód is.
Ez is idős nő: A néni nyugdíja 98 000 forint-… Mire mindent kifizet, 5-10 ezer
forintja marad, de a gyerekei mindenben segítik. - 13.sz
Még egy: Az özvegy 69 éves, aki dajkaként dolgozott a helyi óvodában havi
2 300 forintos fizetésért, valamint dolgozott az iskolában a konyhán is. Havi jövedelme 10 500 nyugdíj saját jogon és 20 000 forint amit a férje után kap. 10.sz.
A TSz megszűnés következményéről:
Amíg a férje élt a rendszerváltás előtt tartottak disznót, tehenet, ő fejte a teheneket és 4 forintért vették át literjét a tejcsarnokban. De a teheneket eladták, mert
a rendszerváltás után nem vették át már a tejet. - 10.sz. (Ugyanis a „tejcsarnokot” a TSz üzemeltette…)
Mindezek miatt
Sokan kapnak segélyt és családi pótlékot. … A segélyek száma nő, ez azért van,
mert a munkalehetőség viszont nagyon kevés. - 23. sz.
És „bejön” a közmunka:
Középkorú nő: A munkalehetőségek tekintetében nem jó a helyzet. A munkaképes férfiak közmunkát végeznek, … A családoknak nincsenek tartalékai, sokszor
kölcsönből rendezik a megélhetést. A munkavállalást a közlekedés is akadályozza, mivel csak ritkán megy busz, nem tud távolabb elhelyezkedni. … Ezért ő is a
közmunka programban vesz részt - 19. sz.
Cigány (C) interjúk
Természetesen náluk is megjelenik a vasút:
Középkorú férfi: A vasútnál Záhonyban gépszerelőként dolgoznak. …de a vírus
miatt a fizetésüket lecsökkentették majdnem a felére és nem tudják, mikor fog ez
rendeződni. ’107 ezre Ft-ot kapnak havi 8 nap 11 órás szolgálatért. - 35. sz
A férje évek óta Budapesten dolgozik, vasúti munkásként Gödöllőn. Tíznaponta
jár haza. - 47.sz.
Alkalmi munkáról:
Fiatal nő: Megélhetésük nehéz, az élettársa ma ment először dolgozni egy helyi
vállalkozóval vasbetont szerelni, de még elég bizonytalan. - 40.sz
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Fiatal férfi: … Tavaly lett jogosítványa, és megcsinálta a traktorra is. Ilyenkor
segít a szüleinek, rokonoknak, a betakarításban, előkészítésben. Körbe mennek
segíteni és kap fizetést is. - 48. sz.
37 éve dolgozik az általános iskolában takarítóként, szezonban napszámba is
eljár, ahova fiai is követik. - 40. sz.
Idős férfi: Seprűkötésből egészíti ki nyugdíját 500 forintért ad egy veresgyűrűből
készült seprűt. - 44. sz.
Nyugdíjasok:
Férj 69 éves, akinek a szakmája pék-cukrász, havi nyugdíja 30 000 forint. A feleségnek nincs szakmája havi nyugdíja 25 000 forint. - 43.sz.
A néni 89 éves, nyugdíjas, havi 56 000 forintot hoz a postás. - 59.sz
Néhány különleges helyzet:
Középkorú férfi: Ő nem mindig van itthon, van, amikor Pesten dolgozik és csak
a pénzt küldi haza, … Most a vírus miatt, haza jött, itt mindent elvállal, jórészt
vagonokat pakol, de a földeken is dolgozik. Ami van, azt csinálja. - 49. sz.
3 gyereket egyedül nevelő fiatal nő: Nagyon nehéz helyzetben él a család. Nem
tud elmenni, dolgozni a nyáron, mert nincs kire hagyni a gyerekeket - 54.sz.
Egy általánosabb vélekedés:
Szerinte van munka a környéken és mindenki dolgozik, a cigányok is. - 35.sz.
És akkor a közmunka:
Fiatal nő: Csak a közmunka van. Most egy előkészítő tanfolyamon vett részt,
majd ez után gondozói képzésben részesül majd. Idős emberek mellett vállalhat
munkát. Most tanul tovább, amit nem tudott 8. osztály után megtenni. - 57. sz.
Természetesen vannak adatok az interjú-kigyűjtés B/ „Interjúk „hivatalos személlyel és egyéb” részében is. Az ide tartozók:
A munkavállalásról: Többen elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon: Kisvárdán
van, csirke és éti csiga feldolgozó üzem. 2 műszakos, busz viszi munkába a
dolgozókat, aki azzal megy, körjáratban utazik- reggel 4 órakor felszállnak a
buszra és 3 óra felé érnek haza. De a családanyák nem tudnak így eljárni dolgozni, mert nem tudják a bejárás mellett a családot ellátni, működtetni.
A közmunkáról egyrészt a közmunkások vezetőjével készített, másrészt a polgármesterrel felvett interjú ad információt:
Létszám: márc.1.-től 69 fő, azóta újabbak, most kb 80 fő. Mind valamilyen termelő tevékenységben dolgoznak. Van 1 ha uborka, ½ ha paprika, ½ ha káposzta,+ konyhakerti növények. +14 ha alma, 4 és ½ ha kukorica, ½ ha krumpli, elég
nagy akác erdő (ebből éppen most termeltek ki tar-vágással egy területet), és van
még műveletlen területük is. A termény jelentős részét saját üzemükben (G7 –
gazdasági intézmények között) feldolgozzák.
Készítenek még: betonoszlopot, beton kockát; ezeket azonban csak saját célra, a
falun belüli felhasználásra. Télen az asszonyok szabolcsi (almás) ládát készítenek.
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Tenyésztenek disznót, azt is elsősorban helyi (közösségi étkeztetés) felhasználásra.
Bérezés: 54.200 Ft, brigádvezető: 59.000 Ft, a kevés szakmunkás, aki bért aszerint kapja: 70. 400 Ft. Három gyerek után járó családi kedvezménnyel: 80-82
ezer forint
A telephelyről: nagyon puritán, nincs kulturált leülőhely, étkező.
Szerveznek közmunkás képzéseket is: volt egy 120 órás, olyan „ismeretfelelevenítő”, képzés, most lesz (szeptembertől) egy 240 órás képzés „szociális
gondozó segítője” szakma. Ez 30 fős lesz, zömmel nők, „fizetést” kapnak. Elhelyezésük – végzés után – nem valószínű.
Ide tartozik még, hogy a regisztrált munkanélküliek száma:20-30 fő.
És, csak az érdekesség kedvéért; bár talán jellemző erre a falura, egy
eléggé sajátos „munkahelyi összetétel”. Az interjú alanya képviselő + könyvtáros + közművelődési vezető + gyermekprogramok szervezője, és ezen kívül még
más is. Életút kezdete: apja kőműves + vasutas, anyja a TSz-ben dolgozott; közben volt 4 ha földjük, részben saját, részben bérelt. Férje a TSz-ben volt géplakatos.’90 után kárpótlás + bérlés, minden pénzt beforgattak a gazdaságba, jelenleg 100 ha területen családi vállalkozás, akik viszik, ő, a férje, veje és lánya.
Mindent ők csinálnak. „Én is traktorra ülök, ha kell.” Szántóföldi termelés +
meggy + alma; disznó is van 4-5 db, főleg saját célra; még egyszer, hangsúlyozom, a könyvtárosság és egyebek mellett...
Mit mutatnak ezek az interjú-részletek, milyen az emberek véleménye a
munkáról, munkalehetőségekről?
Idézek néhány sommás véleményt:
Azt gondolja, hogy itt egyébként meg lehet élni, csak akarni kell. – 5.sz.
Aki dolgozni akar, az megkeresi. - 31. sz.
Minden családban legalább egy fő dolgozik. - B/6 sz.
Szerinte van munka a környéken és mindenki dolgozik, a cigányok is. - 35.sz.
Nekem úgy tűnik – nem csak ezeknek az idézeteknek az alapján; több
nem formális interjú, hanem itt-ott zajló kötetlen beszélgetés alapján is –, hogy
ebben a faluban közvélemény-szerűen van jelen az a felfogás, mely szerint, ha
nehézségekkel is, de meg lehet találni a megélhetéshez szükséges munkákat.
Igaz, sokan emlegetik a „munkalehetőségek hiányát”, és ez, láttuk a gazdasági
dolgok bemutatásakor, igaz is. A jogi értelemben is szervezett gazdaság alig-alig
kínál megoldásokat. De a jogilag nem szervezett, informális gazdaság, aminek
nem kis hányadát én nem nevezném „fekete”, de talán még „szürke” gazdaságnak sem, úgy tűnik, működőképes. (Fekete vagy szürke gazdaságnak azt kell
tartanunk, ahol a jog-nélküliség mellett ott van a kisebb-nagyobb mérvű amoralitás is. Annak az informális gazdaságnak, ami ebben a faluban – is – működik,
a nagy része morális szempontból kifogástalan. A „fusizó” ács korrektül megegyezik a megrendelővel, elvárható szinten elvégzi a munkát. Igaz, az ügyletből
kimarad az „adószedő állam”, ez azonban más kérdés.)
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Érdemes arra is felfigyelni, hogy a formális és informális lehetőségek
meglétét és használatát illetően nincs értékelhető véleménykülönbség a cigányok és nem cigányok között. (Ez az egyik oka annak, hogy a későbbiekben a
legtöbb kérdésben nem fogjuk külön kezelni a cigány és nem cigány adatokat.)
És azt is érdemes megjegyezni, mert az előítéletesség témakörében fontos, hogy
a nem cigányok véleményeiben gyakran – mégpedig elég erős hangsúllyal – jelenik meg az, hogy szerintük a cigányok éppúgy dolgoznak, mint a nem cigányok. -- Ez nagyon fontos motívum lesz akkor, amikor majd a cigányok és nem
cigányok egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk.
Végülis azt láttuk, hogy munkalehetőségek, megélhetés dolgaiban erősen
pesszimisztikus vélemények nincsenek. Mintha elég magabiztonsággal gondolnák úgy, hogy, ha máskánt nem, az informális gazdaság alkalmi munkáiból meg
tudják szerezni a megélhetéshez szükségeseket.
Csakhogy ismerjük – elmondták – az így elérhető jövedelmet, a környéken elérhető óra- vagy napi-bért, és ez nem sok. Ugyanakkor látjuk a rendezett
faluképet, a karbantartott házakat, a rendesen öltözött embereket; szóval egy
stabil, falusi viszonylatban nem rossz életvitel jeleit. Gyanakodni kezd az ember,
hogy talán más is van a háttérben. És úgy látszik, a gyanú nem alaptalan. Határmenti település…
Kényes kérdés, síkos terep, de nem kerülhető meg. Óvatosan kell fogalmazni, és e témákról szólván gondosan őrizni kell az interjú alany anonimitását,
nem szabad személyében beazonosíthatónak lennie. Mert itt keményen „büntetőjogi tényállásokról” van szó: kis mértékben drogról, kiterjedtebben a csempészetről. Amit itt elmondunk, az nem bizonyítható. De abból, ahogyan és amilyen
körülmények között nekünk beszéltek róla, hitelesnek tűnik a dolog. Lássuk!
A drog-ügy elég periférikus lehet: összesen két utalás történik rá. Az
egyik egy olyan interjúban, ami több más dologról is szól, érdemes hosszabban
idézni. Jómódú („gazdag”) családokat említ, és azt mondja: nem jó, hogy túl
gazdagok, és a gyerekeket elkényeztetik, … Ez viszont nem tetszik a többieknek.
… . Amúgy is megvan róluk a véleménye. (Az interjú alanynak.) Arról, hogy a
pénzük honnan van. Szerinte nem tiszta pénz az. Egyrészt jól keresnek az idénymunkán: egy csomó pénzt kapnak azért is, mert ők viszik a munkásokat. Másrészt szerinte nem legális szerkereskedelemből is van pénzük. …
A másik utalás a következő. Egyik tábori résztvevőnk egy alkalommal
néhány fiatal nővel merült bele egy teljesen laza, informális beszélgetésbe;
mondhatjuk akár a szó mindennapi ételmében vett pletykálkodásnak is. Ezt írja:
volt közben olyan is, hogy a velem egykorú asszonykák közben a cigiket sodorva
elkezdtek poénkodni a Cannabis-ültetvényeken, amiket falubeliek csináltak.
Lényegesen megbízhatóbbnak tűnnek a csempészetről mondottak.
Több beszélgetésben elhangzottak erre vonatkozó utalások, mégpedig láthatóan aggály és tartózkodás nélkül, mint olyan dologra, ami magától értetődő,
így egy idő után már nyugodtan rákérdezhettünk direktben is. Három jellemző
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interjú-részletet idézünk, ezek közül kettőt, majd érthető lesz, miért, a szokásosnál hosszabban.
Aki mondja, középkorú férfi, helybéli család, több mindenből is kiderült,
nagyon ismeri a falut. Kérdésünkre, hogy mit tapasztalt csempészet terén elmesélte, hogy az folyamatosan volt, van és lesz is. Ebből élnek az emberek. A legújabb módszer az, hogy drónnal reptetik az árut. Tiszaszentmártont már bekamerázták, úgyhogy kicsit feljebb csinálják. Mesélte még, hogy a vasércbe is elrejtik, tehát a vonattal is átjön a cigi. Vannak búvárok, akik a víz alatt ládákban
hozzák át. Akiknek van kapcsolata, kamionnal szállítják. Mondta, hogy még
mindig működik a dolog, de már kevesebb a haszon, mert kint is emelik a cigaretta árát. Ő soha sem foglakozott vele, mert többre becsülte munkahelyét és a
nyugalmat.
Egy másik alany (szintén középkorú férfi) további technikákról is beszél:
…csak egy jó horgászbot kell hozzá, amit olyan részen ahol keskeny a Tisza átdobnak a túlsó oldalra, ott ráakasztják, a ládát a miben van a 30 csík cigaretta
és egész egyszerűen visszahúzzák. A Tisza sodrását kihasználva félúttól csak a
botot kell tartani és várni kell, hogy kisodorja a víz a partra csomagot. Régebben még azt is megjátszották, hogy egy műanyag kerekű alkalmatosságba pakolták az árut, amit a sínen, a hídon keresztül fényes nappal eltolt az ukrán félútig,
ott meglökte és az átgurult a magyar oldalra. Ehhez viszont már kellettek a bővebb kapcsolatok. Így nagyobb mennyiségű áru tudott mozogni. Az árut Kisvárdán adták le egy gyűjtőhelyen, tették kamionra, ahonnét vitték ki Angliába. Kérdésünkre, hogy megy-e ez még valamilyen szinten, azt válaszolta, hogy már
nem, mert nagyon nagy a rizikó. Ő csinálta vagy tizenöt évig, de már két éve
nem működik. Meséli még, hogy van kint 2-3 brigád, aki tudja hozni és itt is van
2-3 brigád, aki tudja fogadni az árut, de már nem tudnak velük megegyezni,
mert nem bíznak meg bennük és igazából egymásban sem. Ettől függetlenül szerencsés ott a határon élni, mert vannak „okosságok”: „Most én azt mondom,
csörgök neked egyet, holnaputánra milyen diploma kell? Megkapod. Jogosítvány kell? Megkapod. Ha pénzed van, mindent megvehetsz.”
Még egy vélemény, egy csoportos beszélgetésből: Csempészés szerintük
jelenleg is van, de nem a falubéliek, hanem idegen magyarok csinálják, mert jó
pénz van benne.
Azt természetesnek kell tartanunk, hogy a szó mindig másról esik, vagy
múltról. Nyilván még bizalmasabb szituációban sem várható el, hogy az alany
elmesélje, a múlt éjjel hogyan s mit hozott át. De azt gondolom, hogy ezek a jelzések is elegendők arra, hogy megerősítsék gyanúnkat: a falu lakosai bevételeiben nem csekély jelentőségűek ezek a források, egyfajta – legalábbis részbeni –
magyarázatát adják az említett ellentmondásnak. (Egyébként ugyanezzel a jelenséggel már találkoztunk egy korábbi szociotáborban, a szintén határ menti Beregdarócon; ld. Gazdag szegények c. írásban.)
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Itt mesélem el, részben afféle közbevetésként, de részben tán bizonyos
mértékben a fentebbiek részleges magyarázataként is a híd dolgát, a híddal kapcsolatos élményeinket.
Mert van Szentmárton határában egy rendes, tisztességes és használatos
vasúti híd. A záhonyi nagy határátkelőtől feljebb (mármint a Tisza folyásirányát
tekintve feljebb) néhány kilométerre található; már persze található annak, aki
tudja, hogy hol keresse. A népek, a nem helyiek, nem nagyon tudják; mi is itt
hallottunk létéről először, holott, mint később megnéztem, térképen is rajta van,
de semmilyen falu- vagy környék-leírásban nem találkoztam említésével. Holott
igen rendes vasszerkezetű híd, amelyen most is rendszeresen járnak át tehervonatok. (A közlekedés tényét a sínek állapota egyértelműen jelzi, sűrűségéről
helybéli vezetőnk azt mondta, hogy átlag napi két szerelvény megy át.) „Vezetőnket” mondtam, bár ketten voltak, két alkalommal. Egyszer egyikük hármunkat saját autójával, másodszor másikuk az önkormányzat furgonjával (amit falunézésre kaptunk meg) ötünk kis csoportját vitte ki „hídnézőbe”. A töltésen, lényegében a híd lábáig mentünk az autóval. Aztán kiszálltunk, körülnéztünk, fel a
hídra, egész a közepéig, ahol egy felfestett vonal jelezte az országhatárt; vezetőnk mondta, azon azért ne menjünk át. Merthogy gond nélkül felmehettünk a
hídra: semmi sorompó, vagy efféle nem akadályozott, nem volt ott egy „fakabátnyi” határőr-bódé sem, és sem ott, sem az egész odavezető úton (ami 1-2 km
hosszan a határfolyó Tisza gátján haladt) határőrrel, effélével nem találkoztunk.
Kamerával figyelik-e a térséget, nem tudom. De úgy gondoltam, valaminek csak
történnie kellene, amikor egy kis csapat elindul a hídon Ukrajna felé, és igaz,
hogy megállnak középen, de akár tovább is mehettek volna. (Persze nem lett
volna bölcs: a másik oldalon rendesen, géppisztollyal felszerelve ballagott a sínen keresztben fel-alá az ukrán határőr.) Mármost – és „mesém” elmondásának
ez az értelme – egy ily módon őrzött és szemmel tartott határ és azon átívelő így
működő vasúti híd… Erről a hídról mondta az előbb idézett interjúban alanyunk, hogy „…egy műanyag kerekű alkalmatosságba pakolták az árut, amit a
sínen, a hídon keresztül fényes nappal eltolt az ukrán félútig, ott meglökte és az
átgurult a magyar oldalra.”
Mit mondhatunk így el összefoglalásaként azokról a dolgokról, amit e fejezet címében jeleztünk, tehát a gazdaságról, munkákról, jövedelmekről; arról,
hogy miből élnek az itteni emberek?
Nagyon bizonytalan, még a szokásosnál is jóval bizonytalanabb a kép,
ami információink alapján megképzett bennünk. (A „szokásosnál is”, mondom,
mert közhely, hogy az anyagiakra, a pénzre vonatkozó információk minden efféle vizsgálódásnak a legkevésbé megbízható részét jelentik.) Bizonytalan, mert
nagyon ellentmondásos.
Egyfelől vannak súlyos és letagadhatatlan negatív elemek. Mindenekelőtt:
a falunak gyakorlatilag nincs olyan saját gazdasága, amelyre magának a falunak
(az önkormányzatnak), vagy helyi embereknek komolyabb hatása lehetne. A
falu egyértelműen legnagyobb munkaadója az önkormányzat a közfoglalkoztatás
29

révén (70 körüli foglalkoztatottal), ezen kívül az összes többi gazdasági egység
(ld a fejezet elején) együttesen sem foglalkoztat (bizonytalan becslésem szerint)
20-25 embernél többet. Az – ingázással – elérhető környéken az egyetlen igazán
jelentős cég a vasút, a MÁV, annak leépüléséről volt szó. És így természetesen
eléggé nagyszámú a hivatalosan is regisztrált munkanélküli. Természetesen –
életkori összetétel! – sok a nyugdíjas is, nagy részük azonban (akikről információnk van) jellegzetesen a „kisnyugdíjas” kategóriába tartozik. Ezeket a tényezőket tekintve elég nyomasztó (lenne) az összkép. De ott van a másfelől is.
A „másfelől”, amit ebben a sajtos értelemben a pozitív pólusnak kell tartanunk, mert ez biztosítja a megélhetést. Ide a jelzett „informális gazdaság” tartozik, meg az ahhoz nagyon hasonló mindenféle (napszámos jellegű) alkalmi
munkák, és az utoljára említett illegális tevékenységek. Mennyit tesznek ki ezek,
mekkora része származik ilyen forrásból a jövedelmeknek? Nem tudjuk még
csak közelítőleg sem megbecsülni. De létükre, és arra, hogy nem elhanyagolható
a nagyságrendjük sem, elég határozott jelek utalnak. (Gondolok itt azokra a dolgokra, amikre korábban már utaltam: házak állapota, berendezések, öltözködés.)
És, mint a véleményekből kitűnik, egész jól „megvannak ezzel” az emberek:
elég stabilnak, megbízhatóan hozzáférhetőnek, működőképesnek érzik ezeket a
jövedelem-forrás lehetőségeket. (Hogy ki melyiket, ne firtassuk; már csak azért
se, mert úgyse lehet biztosat megtudni.) Vagyis valamiféle biztonságérzetet ad
ez a helyzet. És akkor minden rendben van, akkor jól van ez így? Tudom, ez
nem a leíró társadalomtudomány illetékessége, mégis meg kell fogalmaznom:
nincs minden rendben, nem jól van ez így. Mert elég régóta – úgy 6-10 000 éve,
a neolit forradalomban – kialakult a munkamegosztás társadalmilag szervezett
rendszere, ami, bár néha nemszeretem módon, de akkor is kiszámíthatóan és
tervezhetően „elrendezi” az embereket a munkafajták között. (Akár egy jól működő feudális szerkezetben: a jobbágy pontosan tudta, hogy mivel tartozik urának meg az egyháznak.) Ebben a most leírt dologban azonban kiküszöbölhetetlenül ott van a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a tervezhetetlenség. Márpedig ezek a hiányok az ilyen szituációkban élőkre előbb-utóbb mentális problémákban visszaütnek, és, ami még súlyosabb, gyerekeik egy bizonytalan lét
attitűdjére szocializálódnak. Szóval sokkal-sokkal jobb lenne az embereket a
szervezett munka világába visszavezetni. ----- De ez megint más, messze vezető
kérdés; térjünk vissza a magunk dolgához. Meg kell próbálnunk egy kicsit ránézni arra, hogyan élnek itt az emberek.
A faluról V. – az életkörülményekről
Mindenekelőtt egy, az elemzéseket bizonyos vonatkozásban alapvetően
befolyásoló dolgot kell jelezni. Ebben a fejezetben – sem – kezelem külön a cigány – nem cigány adatokat, nem végzek a cigányok és nem cigányok viszonyainak különbségére vonatkozó elemzést. Egyszerűen azért nem, mert a rendelkezésre álló, általam vizsgált mutatókban nincs értékelhető nagyságú eltérés a cigányok és a nem cigányok adatai között. (Ld ehhez a korábban látott munkale30

hetőségekről alkotott véleményeket is.) Az alábbiak tehát egyértelműen a falu
egészére vonatkoznak.
Alapvető jelentőségűek természetesen a lakásviszonyok. Először nézzük a
rendelkezésre álló adatokat.
A legfontosabbak ezek közül a lakásnagyságra vonatkozó adatok. Az
egyik ilyen mutató a szobaszám; ezt a lakás (ház) tulajdonviszonyára vonatkozó
adattal együtt adja a népszámlálás. A község adatai mellé valamelyes kitekintő
összehasonlítás érdekében ide iktattuk a megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg) községeinek adatait is. Szintén az összehasonlítás érdekében kiszámoltuk a %-os
megoszlást is. (Ezt a népszámlálás nem tartalmazza.)
5. sz. táblázat A lakások szobaszám és tulajdonjelleg szerint
Település

szobaszám
2
3

1
Megye
községei
Tiszaszentmárton

7781
8%
18
5%

34268
35%
107
27%

38957
40%
178
45%

4

magán

16067
16%
94
24%

95815
98%
394
99%

Tulajdonjelleg
önkor
más
mányzat intézmény
669
589
0,7%
0,6%
1
1
0,3%
0,3%

Lakások
együtt
97073
100%
397
100%

Forrás: 2011 évi Népszámlálás

Tegyük még hozzá a lakásnagyság másik mutatóját, a teljes alapterületet.
6.sz. táblázat A lakások alapterület szerint
Település

-29 m

Megye
községek
Tiszaszentmárton

354
0,4%
0
0%

2

30-39
m2
1 228
1,2%
5
1,2%

40-49
m2
3 772
4%
12
4%

50-59
m2
7 161
7%
17
5%

60-79
m2
21 260
22%
90
23%

80-99
m2
25 985
28%
112
28%

100- m2

összesen

37 313
38%
161
41%

97 073
100%
397
100%

Forrás: 2011 évi Népszámlálás

Az egyik dolog, ami az adatsorokból egyértelmű, hogy Tiszaszentmárton e mutatók szerint alig-alig különbözik a megye hasonló nagyságrendű településeitől.
Az alapterületeket nézve értelmezhető nagyságú különbség nincs. A szobaszámokat tekintve a falu a többihez képest kicsivel jobb helyzetben van, valamivel
több a 3 és 4 szobás lakások aránya. (A két kategória együtt – tehát az egyértelműen relatíve nagyobbnak tekinthetők – aránya a faluban 69%, a megyében
56%.)
A másik dolog – és természetesen ez a fontosabb – az, hogy az adatok
szerint a tiszaszentmártoni emberek lakásviszonyai, ami a méreteket, a rendelkezésre álló legszorosabb életteret illeti, nem mondhatók rossznak. A 3 és több
szobás lakások magas aránya, a 100 m2 feletti alapterületűek dominanciája arra
utal, hogy jórészt megvan a lehetőség a személyes életterek kialakítására, nem
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túl nagy a laksűrűség. (Amit az össz-szobaszámra és a népességszámra vonatkozó adatok összevetéséből számolhatunk.)
Más összefüggésben idéztük már saját adatfelvételünkből a házak állapotára vonatkozó becsléseket. Itt érdemes megismételni: jó állapotúnak, jól karban
tartottnak láttuk a házakat 18 esetben, közepes állapotúnak 14, és rossz, leromlott állapotot láttunk 5 esetben. Idézek néhány megfigyelést:
Azokat minősítettük „jó állapotúnak”, amelyekről ilyesmit írt le a megfigyelő:
A ház nagyon szépen karbantartott, rendezett. Láthatóan sok munkát fektetnek a
környezetük rendezgetésére. (5.sz.)
90 négyzetméteres, Linda tetejű, jól karbantartott ház. Amely 3 szoba, étkező,
folyosó, konyha, fürdőszoba, WC, gázfűtésű (8.sz.)
Jól karbantartott, jól megépített ház, a telek 1 000 négyszögöles, ház tetőzete
lemeztető, 180 négyzetméteres. A ház gázfűtésű, parabola antennás, 6 szoba+hall, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, a ház alatt teljes felületen pince.
(32.sz.)
1994-ben épült, Lindab tetős, 200 négyzetméteres,5 szoba, fürdőszoba, WC,
konyha, kamra. Jól karbantartott ház. (38. sz.)
Kiemelendő a második idézetből a gázfűtés. Több ház leírásában is találkozunk
ezzel. Falusi viszonylatban ez mindenképpen az életkörülmények alakításában
megmutatkozó magasabb igényszint jele, és itt, úgy tűnik, nem extrém kivétel.
„Közepesnek” gondoltuk az ilyesféle megfogalmazásokat:
…vályogból épült 1960-ban, 50 négyzetméteres, pala tetejű. Amely 2 szobahajópadlós, konyha-köves, kamra, fürdőszoba, amelyben WC van. (33.sz.)
Pala tetejű vályogház, 1970-ben épült, 40 négyzetméteres, 2 szoba, padlósak,
konyha, előszoba, fürdőszobás WC (44.sz.)
Inkább csak a vályog falazat miatt soroltuk ezeket a közepes kategóriába, de a
WC-s fürdőszobák megléte, meg a melegpadlós (hajópadló, padló) szobák arra
utalnak, hogy bőven jobbféle vályogházak ezek.
Végül a „rossz ház-állapotok”:
Pala tetős, rossz állapotú ház, a néni szerint minden javításra szorul. A ház 2
szoba-parkettás, konyha-köves, fürdőszoba, WC, kamra (12.sz.)
Kocka alakú tégla ház, rozoga kerítéssel, gazos udvarral. A ház állapota nagyon
leromlott, (39.sz.)
a ház rossz állapotban lévő, kiszáradt szegényes udvar, viszont rend volt ahhoz
képest, hogy nincs áram se víz a házban. (54.)
Az utolsó idézet megint egyszer felhívja a figyelmet arra az egyébként jólismert
dologra, hogy a szegénység, a gyenge anyagi helyzet egyáltalán nem zárja ki a
közvetlen élettér iránti igényességet.
Nem meglepő, hogy nagyon hasonló arányokat mutat a lakásberendezések
megfigyelés (becslés) alapján történt leírása is. Az adatok; itt idézetek nélkül:
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Lakásberendezés, bútorzat állapota, „életkora”
jó állapot, részben (vagy egészben) új
14
közepes állapot, még jól használható
14
rossz állapotú, hiányos bútorzat
5
∑: 33 információ
(A ∑ kevesebb, mint a ház-állapot esetében volt, mert néhány interjú csak az udvaron készült,
így a berendezést nem volt mód megnézni.)

Fontos természetesen a lakások felszereltsége is. Az erre vonatkozó (kivonatos) népszámlálási adatok:
7. sz. táblázat A lakások felszereltség szerint Tiszaszentmártonban, 2011
Vezetékes
vízöblítéses
köz
összes
víz
WC
csatorna
lakás
374
345
0
397
Forrás: 2011 évi Népszámlálás

A falu eben a tekintetben is jól áll. A házak döntő többsége el van látva vezetékes vízzel, és a modernebb, kulturáltabb életvitelhez tartozó vízöblítéses WC a
lakásoknak messze a többségében ott van. (A csatornázás hiánya meg, a mai
magyar falvak közegében, sajnos, egyáltalán nem kivételes.)
A lakásviszonyoknak egyfajta összefoglaló jellegű mutatója a komfortfokozat. Ennek adatai:
8. sz. táblázat A lakások komfortosság szerint, 2011
Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort Szükség- Összesen
nélküli
és egyéb
lakás
134
198
164
8
1
397
Forrás: 2011 évi Népszámlálás

A kategóriák:
Összkomfortos: legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal (pl cirko) rendelkezik.
Komfortos: legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és
WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik.
Félkomfortos, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább
2
12 m -t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel
vagy WC-vel és közművesítettséggel (legalább villany-és vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik.
Komfort nélküli, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de
legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson
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kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított.

Ez az adatsor határozottan megerősíti az előzőekben jelzett, részben saját
adatgyűjtésünkre alapozott benyomásunkat, hogy ugyanis az életkörülmények
talán legfontosabbikában, a lakásviszonyokban, meglehetősen jó helyzetben
vannak a falu lakói.
Az életkörülményekhez tartozik természetesen a ház közvetlen környezetének állapota és az ebben a közegben végezhető (végzett) tevékenységek. Saját
adatfelvételünk (ld. kategóriaszótár 3.) alapján a kép a következő:
Udvar, kert állapota, termelés, állattartás
1 - Rendezett udvar, virágok, stb.
10
2 - Rendezetlenség, gaz
6
3 - Van kerti zöldség (stb) termelés 11
4 - Nincs kerti termelés
7
5 - Van baromfitartás
7
6 - Nincs baromfitartás
3
∑: 44 említés
(Nyilvánvaló, hogy itt három különböző dologról – udvar állapota,
konyhakerti termelés, állattartás – van szó, amelyek azonban bizonyos mértékig
összetartoznak. Az interjúkban-leírásokban teljesen összekeverednek, ezért kerültek egy kategóriába, a feldolgozás során azonban megkíséreltem elkülöníteni
őket. Itt még meg kell jegyezni, hogy értelemszerűen a 3. és 5. kategóriák elég
gyakran fordulnak együtt elő, így a ∑: 44 kevesebb interjút jelent.)
Az udvar állapota (ne feledjük, az udvar a lakóház közvetlen környezete,
lényegében még az életkörülményeket konkretizáló élettérhez tartozik!) elég vegyes képet mutat. Igaz, többségben vannak a rendezett, többnyire virágoskertet
is tartalmazó udvarok, de meglehetősen sok (az összes megfigyeltnek közel
harmada) a gondozatlan, gazos, elhanyagolt térség is. Több esetben még sajátos
igényszint-disszonanciát is láttunk: az elhanyagolt udvarú ház belsője kifejezetten igényes, jó állapotú bútorokkal berendezett, elég gazdagon és ízlésesen diszített volt. A környezet valamilyen szintű rendbetételéhez nem a pénz hiányzik, ez
eléggé nyilvánvaló. Nem jut rá idő és energia? Vagy olyannyira „befelé forduló”
lett világ, hogy az ember „kisvilága” már csak a nagyon szorosan vett „belsőségre”, a házon is belülre korlátozódik? Nem tudom eldönteni. Jobb inkább annak
örülni, hogy a többség számára fontos közvetlen környezetének milyensége.
A kerti termelés és az állattartás (baromfi) dolga – sok más faluval összehasonlítva – bíztató. Ha csak korábbi szociotábori anyagainkat tekintem is, eddig mindig azzal találkoztunk, hogy eltűnőben van a saját szükségletre történő
kiskerti termelés. És ennek megtalálni véltük gazdasági – költséghatékonysági –
okait is. Tiszaszentmártonban mindkét téren a pozitívum (van növénytermesztés,
van baromfitartás) van többségben. Ez arra látszik utalni, hogy ebben a dolog34

ban is megmutatkozik az az életszemlélet, amit a munkákkal kapcsolatban láttunk, az ugyanis, hogy van lehetőség a megélhetésre, ha megkeresi az ember.
Bár azért azt is tegyük hozzá, hogy a nemleges adatok (nincs termesztés, nincs
baromfi) elég nagy száma azt mutatja, hogy a korábban természetes falusi sztenderdek kikopása ebben a faluban is előrehaladt. Mint ahogy megtörtént a számosállatok (nagyobb állatok, pl sertés, szarvasmarha) a falusi háztartásokból
való eltűnése is. Disznónak nem láttuk nyomát (lehet, hogy egy-két helyen van,
csak nem említették és falu-jártunkban nem vettük észre), tehene információnk
szerint egy gazdának van. Vagyis az életforma (életkörülmények) modernizációjának az az eleme, hogy az élelmiszer meghatározó részét is boltban veszik meg,
ebben a faluban is érvényesül.
Az életkörülményekhez tartozik az intézményellátottság (intézmények
megléte és hozzáférhetősége) is. Az alapintézmények közül a közigazgatás (önkormányzat) természetesen helyben van; önálló a település. A hivatal nemcsak
helyileg (hagyomány szerint a község közepén van), hanem perszonálisan is elérhető: a hivatal munkatársai (beleértve természetesen a polgármestert is) „fogadókészek”. Az egészségügyi (alap)ellátás talán jobb a falusi átlagnál: helybenlakó orvos dolgozik megfelelő asszisztenciával, az egészségház is jó állapotban
van. A tervek szerint remélhetőleg a közeljövőben patika (másutt működő patika
telephelye) is lesz. A szociális intézményrendszer már problematikusabb. A családsegítő és a gyermekjóléti ellátás körzeti szervezésű, a központ másutt van,
Tiszaszentmártonban csak meghatározott napokon van „rendelési idő”. A közlekedés eléggé problematikus. Régebben volt a falunak vasúti megállója, igaz, a
faluközponttól jó másfél kilométerre, ez azonban megszűnt, most csak az autóbusz van. Ez meg, többek véleménye szerint, ritkábban jár, mint kellene. Az
alapintézmények tehát megvannak, és különböző szinten, de működnek. A többiről meg … Ajánlom az olvasó szíves figyelmébe az intézménytérképet …
Voltaképp nagyjából ennyi az, amit magáról a faluról el tudtunk mondani.
(Illetve van még egy fontos kérdéskör, jelesül a cigányok és nem cigányok egymáshoz való viszonya; erről majd, ott elmondom azt is, hogy miért, a végső
summázatban lesz szó.)
Minthogy Wesley-iskolával bíró faluról van szó, szükséges külön fejezetben szólni az iskoláról.
Az iskoláról – tények és vélemények
Az iskola (hivatalos neve: Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola
Balassi Bálint Tagintézménye) része – nevéből is kitetszik: „tagintézménye” – a
MET (Magyar Evangéliumi Testvérközösség) által fenntartott iskola-hálózatnak.
(A hálózat központja Gyüre, a többi tagintézmény faluja Beregdaróc, Gemzse,
Gulács, Márokpapi; korábbi szociotáborok színhelyei.) Az iskola fenntartását a
falu 2011-ben adta át a MET-nek, ezt az akkori polgármester, Szűcs Dezső így
mondja el:
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2011-ben adták át a MET-nek. Csökkent a gyereklétszám. ’94-ben még
180
körül volt, 2010-re 100-120-ra csökkent. Szakértői anyagot
csináltattak, az
kimutatta, hogy ekkora létszámmal nem lehet
gazdaságosan működtetni az
iskolát. Több településsel próbáltak közös fenntartású iskoláról egyezkedni,
nem sikerült. Akkor kezdtek az egyházakhoz fordulni. Voltak bíztató kezdetek, de
a reformátusokkal nem jött össze a dolog. Hallottak a MET-ről, először Iványi
Tamással kezdtek tárgyalni, végül 2011-től lettek MET iskola. És ez egy jól
működő, gyümölcsöző együttműködés lett.
Nem találkoztam ennek ellentmondó véleménnyel.
Az iskola objektív feltételei jók, némely szempontból átlagon felülinek
mondhatók. Épülete nem túl régi, felújított, jól karban tartott. A tantermek otthonosak, berendezésük korszerű. A különböző szertárak, szaktantermek, amenynyire laikusként meg tudtam ítélni, jól felszereltek. Nagyméretű, jó állapotú tornaterem van, tetején napelem-rendszer. Az iskolának saját konyhája és étkező
helyisége van. (És kiváló szakácsa; nem csak mennyiségben, hanem minőségben
is kiváló ellátásban volt részünk.) Tartozik még az iskolához egy méretes, effélék általam látott átlagánál jóval nagyobb „sportudvar”-nak nevezett füves térség
is, az iskola utca felőli részén pedig nagyon szép kis virágos terecske a Balassi
szoborral.
Ami viszont már szomorúbb, az a létszám. A 2019-2020-as tanévben általános iskolás mindössze 50 gyerek, ehhez hozzájön még az esti gimnáziumban
37 fő. Ez bizony nagyon kevés.
(És, teszem hozzá kérdőjelemet, nem is értem, hogy hogyan jön ki. A
2011-es népszámlálás életkori adatai szerint a 14 év alatti gyermekek száma
207; az össznépesség szám majdnem azonossága – 2011-ben 1133, 2019-es
becslés 1220 – folytán ma is nagyjából ennyi lehet. Ebből iskoláskorú durva
számítás szerint 100-110 gyerek. Többek egybehangzó véleménye szerint legfeljebb 25-30 gyereket hordanak más iskolába. „Hiányzik” az adatokból vagy 30
gyerek. Lehet, hogy ennyire téves az emberek becslése a máshová járó gyerekek
számáról? Ennyire ne tudnának az emberek egymásról? Nem hiszem, Én inkább
valami sajátos lélektani motívumra gyanakszom: ha túl sok „elhordott” gyerekről beszélnénk, az rossz fényt vethetne a falura. És még valami. Ismerve a falu
etnikai összetételét, és tudva még azt is, hogy a cigány családokban még ma is a
nem cigányokhoz képest magasabb a gyerekszám, nagyonis valószínűsíthető,
hogy számos cigány gyerek is máshová – leginkább nyilván Záhonyba – jár iskolába; a népességen belüli etnikai arányok alapján becsülve az „elhordott”gyerekek harmada-fele lehet cigány.)
Szentmárton iskolájába tehát 50 gyerek járt ebben a tanévben. Róluk, az
iskoláról Kiss Gabriella igazgatónővel beszélgettem. (Ő 2012 óta – némiképp
kalandos előélet után; ld B/8 sz. interjúban – dolgozik itt.) Az elmúlt évek egyik
fontos pedagógiai programjáról beszél:
Az iskola 50 tanulójának 90%-a cigány. Az iskolában az elmúlt évek egyik fő
problémájának (tennivalójának) tekintették a magatartási problémák javítását.
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A problémák egyik oka, hogy a felső évfolyamos gyerekeket (ezek 10-14 évesek!)
a család már felnőttnek tekinti, és innentől gyakran felcserélődnek a (családi)
szerepek: a gyereknek „mindent megengednek”, mindent ráhagynak, alkalmasint a gyerek ezen a réven átveszi a család irányítását. Az iskolában is így próbál viselkedni. Szerinte e téren az elmúlt években komoly előrelépés történt, az
utolsó tanév „nyugodt volt,”
Úgy gondolom, hogy az igazgatónő nagyon pontosan látja a „magatartási
problémáknak” az egyik fő kiinduló pontját: a cigány kultúrának azt a sajátosságát, hogy a felnövő generáció tagját a biológiai éréssel (nemző képesség) egyidejűen társadalmilag is érettnek, „felnőttnek” tekinti, és ehhez igazítja a szocializációs mechanizmusokat („mindent ráhagynak”) is.
Ez a „felnőttnek tekintés” azonban, ezt is látnunk kell, nem kivételes:
minden archaikusabb társadalomban, a „természeti népeknél” ebben a korban
történik meg rituális formákban a felnőtté avatás. Aminek egyébként a már csak
inkább szimbolikus rítussá alakult hagyománya a modern társadalmakban is fellelhető; gondoljunk csak a zsidó bármicvóra, a katolikus bérmálásra, a protestáns konfirmációra. A cigány kultúrának azonban olyan archaikus eleme ez a
„felnőttnek tekintés”, amihez nem kapcsolódik hagyomány-őrizte rituális esemény, „beavatás”. (Illetve lehet, hogy kapcsolódik; én sem az általam megismert
szakirodalomban, sem kutatásaim során nem találtam nyomát.) Vagyis sem a
gyerek, sem a család számára nincs egy hagyomány-megszabta cezúra a gyerekkor és a felnőttkor között. (Ez a cezúra nagyon éles is lehet: a zsidóknál nyilvános közös ima csak akkor lehet, ha jelen van 10 felnőtt férfi, a fiú a bármicvó
– a 13. születésnaphoz kötött – rituáléja után akár már másnap beleszámít a
megkívánt létszámba.) A határozott cezúra hiánya viszont azt jelenti, hogy van
egy olyan, akár több éves életszakasz (ami nyilván éppen a 10-14 éves kor körülre, tehát az iskoláskorra esik), amely átmenti jellegű abban az értelemben is,
hogy részben, bár egyre csökkenő mértékben, de még a gyerekkor normái érvényesek, de már, és egyre növekvő mértékben, a felnőtt normák. Minthogy azonban a hagyományos-rituális cezúra nincs meg, így ebben a szakaszban normabizonytalanság áll elő. Amit csak felfokoz az a diszkrepancia, ami a családi normák és az iskola normarendje között feszül. Mert a családi normarendben ott
van a felnőtté válás folyamatos elfogadása, míg az iskolai normarend – nem tehet mást, erre van kitalálva és kidolgozva a rendszer – a fiatalt gyerekszerepben
akarja tartani.
És ennek a diszkrepanciának a feloldására, kezelésére nemigen vannak
kidolgozott pedagógiai eszközök, illetve amik vannak, azok nem illeszthetők be
a mai magyar iskolarendszer rigiden tananyag-központú, központilag vezérelt
rendszerébe. Az iskola felveheti – kiegészítőleges jelleggel – pedagógiai programjába a „magatartási problémák kezelését”, és érhet is el eredményt („ … az
elmúlt években komoly előrelépés történt, az utolsó tanév „nyugodt volt,”), de ez
bizonyos értelemben a rendszertől (az iskolarendszertől) független, azon kívüli
tevékenységeket jelent.
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Ebben az iskolában azonban, úgy látszik, értik és komolyan veszik a problémát, amit mutat az is, hogy az iskola 2018-2019 tanévben végzett munkájáról
szóló éves beszámolóban az évfolyamonkénti értékelésekben fontos szempontként jelenik meg a magatartási problémák (és azzal szoros kapcsolatban a közösség-alakulások) dolga.
Felteszem, hogy ennek érdekében szerveznek meglehetősen sok rendezvényt, közösségi alkalmat, olyasmiket is, mint kerékpár-túra, szalmadíszkészítés, karácsonyi ünnepség. Az említett éves beszámoló szerint abban a tanévben 28 saját szervezésű ilyen rendezvényük volt, és ezen túl a gyerekek ott
voltak másutt szervezett ilyen alkalmakon is (pl. az abban az évben Gyürén tartott Wesley-forgatagon). Ezek az alkalmak minden bizonnyal jelentős mértékben hozzájárulnak a közösség-alakuláshoz.
Az oktatás eredményességéről itt csak egy, szerintem kulcsfontosságú
adatot mutatok meg: a beszámoló szerint a 8. osztályt sikerrel elvégzettek mindegyike tovább tanult, 4-en szakközépiskolában, 2-en szakgimnáziumban.
A tanári karról ismét az igazgatónőt idézem:
…most (vele együtt) 10 pedagógus. Stabil, 4 éve alig változik. Jó hangulatú,
"folyton viccelődő", szakmailag is jó garnitúra. (Elég sok a fiatal.) 3 a helybeli,
a többség Záhonyból (3 fő) és szomszéd településekről jár át.
A pozitív véleményt saját tapasztalataink is megerősítik. Az iskola épületében
laktunk, az augusztus végi időpont következtében már rendszeresen bent jártak
a tanárok is a tanév-előkészítés munkálatait végezvén. Őket is nyilván érdekelte,
hogy kik vagyunk, mit csinálunk itt, így elég rendes „folyosói szimpózionokat”
tartottunk. Határozott benyomásunk az volt, hogy pedagógusokkal, gyerekszerető jó szakemberekkel találkoztunk. Az attitűdhöz egy adalék: osztálytermekben
laktunk, az egyik terembe ottlétünk majd minden napján bejött az az idősebb
tanárnő, aki az ahhoz a teremhez tartozó tanulócsoportnak osztályfőnöke. Rendezte-kiegészítette a dekorációt, ellenőrizte a falakon lévő – sajátkészítésű, pedagógiai tartalomban és kivitelben is nagyon jó – tanulást segítő képeket, feliratokat. Mert – mondotta – mire a gyerekek megjönnek, mindennek rendben kell
lenni. Csak akkor várhatom el tőlük, hogy ők is mindent rendben tartsanak. (Ld.
B/9. sz.)
Igen fontosnak látszik még a könyvtár dolga. Nem csak azért, mert a községi könyvtár az iskola épületében van (egyébként, és ez a falu általános képéhez tartozik, falusi viszonylatban jól felszerelt, nagyon hangulatosan berendezett, „művelődésre való” tér), hanem azért is, mert intenzív az együttműködés az
intézmények között. Mindenekelőtt az évekkel ezelőtt elindított gyerekfoglalkoztatásban. Ezt, mint Kiss G. igazgatónő elmondta, hárman kezdték el
(még akkor, amikor ő még nem volt igazgató): ezzel indult ez az az együttműködés Zsuzsával (Kovács Zsuzsa, akinek könyvtáros és vendéglátós végzettsége
van, önkormányzati képviselő, 6 éve közfoglalkoztatásban könyvtáros és művelődésszervező, ténykedik az egyházban is, közben 100 ha-os gazdaságot visznek
családi vállalkozásban) és Radvánszki Sándor informatikussal, a rendszeres
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(könyvtárbeli) gyerek-foglalkoztatás. Először a felsős gyerekekkel kezdtek, most
már foglalkoznak alsósokkal is. Ebben a munkában mások is részt vesznek, de ők
hárman a „mag”.
De ezen túlmenően is, mint Kovács Zs. mondja, tulajdonképpen a könyvtár a „közösségi tér”. Helyileg a könyvtárban dolgozik a falugazdász is.
De azt is fontosnak tartja hozzátenni: A könyvtárba csak úgy olvasás kedvéért
nem járnak be az emberek, „be kell őket csábítani” más programokkal. Ez
utóbbi egyébként, meglátásom szerint, a kultúraszerkezet átalakulásának lenyomata…
A lényeg azonban – számomra – az, hogy, úgy látszik, a kultúra két alapintézménye, az iskola és a könyvtár együtt csinálnak ezt-azt a faluért. Mintha az
iskola sem „külön világ” volna a falun belül (mint több más településen megfigyelhettük), mintha itt, legalább néhány elemében, a falu iskolájaként működne.
Amihez nyilván hozzájárul az is, hogy van olyan idősebb pedagógus (Orbán Ferencné Zsuzsa /néni/), akiről a vele készült interjúból tudjuk, hogy helyben lakik,
Berkeszről származik, de 1979-ben rögtön Tiszaszentmártonban kezdett dolgozni, és innen is megy nyugdíjba. Más faluban vagy iskolában nem élt, nem dolgozott. Pedagógus kedvezménnyel építhetett házat itt. 2014-ig több perióduson át
önkormányzati képviselő is volt, főleg kultúra-szervezési dolgokkal foglalkozott, közben 10 évig ő volt az iskola-igazgató, ezekről lemondott, elfáradt már,
most már csak a tanítással, a gyerekekkel foglakozik. (Ld B/9.sz.) (Egy szülői
vélemény szerint Zsuzsa néni szigorú, de az a gyerek, aki nála tanult, ötször
többet tud, mint bármelyik záhonyi iskolába járó.)
És akkor, ha már idéztünk egy szülőit, nézzünk meg néhány iskoláról alkotott lakossági véleményt az interjúkból.
Nyilván nem véletlenül (ld ehhez előbb az iskola pedagógiai programja)
megjelennek a gyerekek magatartásáról szóló vélemények, többször együtt a
színvonallal:
Az iskoláról az a véleménye, hogy gyenge a fegyelem, a tanárok nem szólnak a
renitensekre. - 2.sz
Azt gondolja nagyon jó ez az iskola, de nem tudják fegyelmezni a gyerekeket,
mert nem lehet. De jól tanítanak, és jó tanárok vannak. - 4. sz.
Záhonyban magasabb az iskolai színvonal azért viszik oda a gyerekeket. 13. sz.
Andrea gyerekei a helyi iskolába jártak, akkoriban ezzel nem volt még probléma, azok a szülők szigorúbbak voltak, a mostani szülők mindent megvesznek a
gyereknek. 29. sz.
Egyértelműen az oktatás minőségéről szólnak a következők:
Gyerekei itt jártak iskolába, és tovább tanultak (Nyíregyházán, Kisvárdán). Az
iskola nagyon jó volt, a gyerekek megállják a helyüket más iskolában. Tudtak
építeni az itt tanultakra. Jól teljesítettek. - 31. sz.
A felesége szerint a magyarok fajgyűlölők, azért viszik a gyermekeiket Záhonyba-Mándokra. (Holott ez indokolatlan, mert) Szerinte az itteni tanárok szigorúak, aki itt kettes vagy hármas az Záhonyban vagy Mándokon ötös tanuló. - 37. sz
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Az apa idejárt a helyi iskolába, mind a nyolc évet, szerinte jó tanárok vannak itt.
- 43. sz.
A nagyobbik fiú most volt első osztályos. Nagyon szívesen jár iskolába. Főleg a
számolást és az írást szereti, abból 5-ös. Az anya is elégedett az iskolával. Nincsen semmi gondja velük, jók a tanárok. - 57. sz.
Ahhoz nincs elég interjú-anyag, hogy valamiféle „falu-közvéleményt”
leképezhessünk, de az elhangzottak – és ide ismét bele kell értenem a „laza”,
nem formális beszélgetésekben elhangzottakat; ebben a faluban a nagyon elfogadó fogadtatásunk következtében ezek a szokásosnál bővebb tartalmúak, jelentősebbek voltak – alapján határozottan az a benyomásom, hogy azoknak a falubelieknek, akiknek egyáltalán van valamilyen tapasztalati információja az iskoláról, általában jó a véleményük. Az oktatás színvonaláról is, az iskola hangulatáról is, az iskolának a faluban való jelenlétéről is.
És ennyi az, amit az iskoláról el tudtunk mondani.
Illetve, minthogy MET iskoláról van szó, nem lehet említetlenül hagyni a
MET és a falu viszonyét. A „szakértőhöz”, Verebics Petra táborvezető tásamhoz
folyamodom, ő írja: Az iskolát fenntartó egyházról is ejtenék néhány szót. Keveset tudnak róla a faluban. Utolsó mentsvárként érkezett fenntartónak. … De az
egyház a falu vallási életében nem igazán jelenik meg. … Talán épp azért, mert
az emberek keveset tudnak a MET-ről; bár a kisvárdai lelkészünket, Iklódy Lászlót, illetve a Beregi Régió vezetőjét, Iványi Tamást sokan ismerik, viszont a faluban fontos szerepe van az iskola miatt az egyháznak, (de) … egyértelműen kirajzolódott, hogy egyházként egyházi közösségszervezésben nem játszik szerepet a
MET. Az persze egy másik kérdés, hogy fenntartóként a falu közössége szempontjából központi szerepe van.
És akkor most meg kell kísérelünk valami összefoglalásfélét elmondani a
faluról; természetesen azt, ahogyan egy hét elég intenzív ott-tartózkodás után mi
láttuk, tudván és vállalván – mit tehetnénk mást? – a tévedések esélyét is.
Summázat féle – a falu helyi társadalmának minéműségéről, ezen belül a
cigányok és nem cigányok egymáshoz való viszonyáról, meg még némi
egyébről is
Mindenekelőtt nézzük meg, hogy miként vélekednek falujukról az ott élő
emberek. Néhány részlet az interjúkból:
Egy fontos kiinduló pont: A vasút virágzása volt az aranykor. - B/9
Bár nem egészen pontos, hogy következő alanyunk pontosan mit tekint
„indulásnak”, de nagyjából kikövetkeztethető: Induláskor más volt a helyzet.
Szegényebbek voltak, de jobban összetartottak. A rendszerváltás után megnövekedett a munkanélküliség (2000 körül 30%); szétesett a társadalom. - B/10
Fontosak természetesen szomszédsági viszonyok, a networking kapcsolatok. ezekről elég ellentmondásos az interjúkból kirajzolódó kép. Idősebb férfi
mondja: Jó szomszédai vannak, akik kölcsönösen segítik egymást, ha szükséges.
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- 2. sz. Középkorú nő: Szeret itt élni, a szomszédjuk is vegyes hazaságban élő
pár, nagyon jól megvannak. 27.sz Idősebb nő: Amióta internet van, azóta nem
mennek az emberek segíteni egymásnak. … Nincsenek baráti viszonyok, csak
köszönnek egymásnak. - 30.sz.
Általában a „közérzet”-ről. Középkorú cigány nő: nagyon jól érzi itt magát, soha nem volt semmi baja a nem cigányokkal. - 46.sz Idősebb férfi: Régen
szép közösségi élet volt, most már megváltozott, „rávárnak erre a szociális
pénzre” a fiatalok,. - 55. sz. Középkorú nő: Kérdésemre, hogy szeret-e itt élni
elmondta, hogy eleinte furcsa volt, hisz 27 évig élt városban, a szavaival élve
„mindig mozgásban voltunk”, de amikor az embernek családja lesz, lassan átáll
egy nyugodtabb életmódra. - 14. sz.
Gyakran említett probléma a szórakozási lehetőségek hiánya, vagy nem
megfelelő volta. Középkorú férfi: Szórakozási lehetőség nincs a faluban, a két
kocsmában rendszeresen vannak verekedések, - 3.sz. Fiatal férfi: Szórakozási
lehetőségük nincsen, a focipályára szoktak lejárni és ott vannak együtt a korosztályukkal. - 5.sz. Fiatal férfi: A szórakozási lehetőségek hiányoznak, a mozi,
diszkó vagy klub. De néha el szoktak menni a szomszéd városokba szórakozni,
de van, hogy Budapestre is. Itt nincsenek nagy közösségi események… - 48. sz
Egy speciális vélemény gazdasági ügyről; utána nézni nem tudtunk, de –
tekintve az interjúalany többféle képzettségét és gazdag életútját – hajlamos vagyok hinni neki: nagyon csalódott a faluban uralkodó helyzet miatt. Elmondása
szerint a kormány 3 ember kezébe adta a lehetőségeket és ők hárman alakítják a
falu erőviszonyait. (Három nem a faluban élő mezőgazdasági nagyvállalkozóról
van szó.) Véleménye szerint mesterségesen lent tarják a béreket, itt egy munkás
napi 6000 Ft-nál többet nem tud keresni. - 5.sz
Egy vélemény arról, hogy mi kellett volna a falu fejlődéséhez: Ha virágzott volna a magyar-orosz-ukrán kapcsolat, akkor fejlődhetett volna a térség és
a falu,
Végül két különböző jellegű, de mégis egybetartozó adalék a közösség
dolgához. Az egy éve hivatalban lévő polgármester, Szélné Pap Aranka egyik
programpontjaként mondja: A település közösségének fejlesztését kis közösségek
kialakításával, kell és lehet elkezdeni. - B/5 Igen, teszem hozzá, olyanokkal is,
mint az itt következő: Egyik interjú alanyom hívott meg a vasárnapi „parlamenti ülésre”. A tó vendéglő mögött a már kiszáradt tó helyén játszótér és közösségi
tér lett kialakítva. Itt, ha jó idő van, akkor az idős hölgyek az egyik dupla padon,
a másik padon, pár bokor takarásában a fiatalság találkozik. A fiatalok, szotyiznak beszélgetnek, fociznak délutánonként. Nem beszélget a két csoport egymással, de tudják mindketten, hogy a másik ott van. A hölgyek 10-15 en szoktak lenni, megbeszélik a heti történéseket, és néha ha van közös program, akkor azt is.
Saját maguk szervezik az alkalmakat, igényük van arra, hogy találkozzanak és
beszélgessenek. - B/11
Ez a „történetke”azért nagyon fontos, mert a helyi társadalomnak olyan – még
meglévő, vagy már újjá alakulóban lévő; hogy melyik, azt nem tudom eldönteni
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– csírája, mikro-eleme, ami arra utal, hogy ebben a faluban, ha ellenhatású külső
körülmények nem rondítanak bele, van – még vagy már; mindegy – esélye egy
működőképes helyi társadalom (lokális közösség) kialakulásának (újjáalakulásának). Aminek esélyét persze az a tényező is növel, amit az „A faluról III. – a
jelen; alapadatok és azok némi értelmezése” c. fejezetben a különböző demográfiai jellegű adatok elemzésekor láttunk, hogy ugyanis nincsenek olyan jelentősebb társadalmi csoportok, amelyek szemben állnának egymással. Ezen belül
jeleztem ott, hogy a jelek szerint nincs komolyabb ellentét cigányok és nem cigányok között; jeleztem azt is, hogy erre a kérdésre még vissza kell térni. Éppen
itt, a helyi társadalom alakulás esélyének vizsgálatakor kell ezt a „visszatérést”
megtenni, mivel ez a viszony – lévén népességszám szempontjából a cigányság
közel a falu fele – kulcskérdése a falu társadalma jövőbeni alakulásának.
Ezúttal is az erre vonatkozó interjú-részleteket nézzük meg először, de itt,
a téma jellegéből következően, határozottan elkülönítve a cigány és a nem cigány véleményeket.
Alfejezet: a cigány – nem cigány viszonyról; vélemények
Alaphang; idős cigány nő: Szeret itt élni, jó viszonya van a magyar lakosokkal - 55. sz. Ugyanez nem cigány oldalról, középkorú nő: Az biztos, hogy itt
nincsenek ellentétek a kétfajta lakosság között. - 23.sz.
Kicsit differenciáltabb megfogalmazásokban, egy egy tényezőt is kiemelve: középkorú nem cigány nő: Nagyon sok roma barátjuk és ismerősük van. Szeretnek velük kirándulni, járni. Az általános iskolában sok osztálytársa cigány
volt. Itt nem okoz problémát, hogy a cigány szolt használják. - 25.sz. Középkorú
cigány férfi (az interjú készítő szavaival): A falu életéről nagyon pozitívan gondolkodott. A cigányok-nem cigányok közötti viszonyt barátinak ítélte meg. Véleménye szerint nincs különbség közöttük. Nincs elkülönülés, a faluban mindenhol
laknak cigányok és mindegyikük dolgozik.- 35. sz. Fiatal cigány nő: nincsenek
konfliktusok, elfogadják egymást. Sokat beszélgetnek, nincs ellenségeskedés,
együtt dolgoznak, viszik őket napszámba. - 57. sz. Középkorú cigány nő: A cigányok és magyarok jól élnek egymás mellett, nem veszekednek, „Itt a magyarság nagyon jó, mi cigányok nem vagyunk rosszak.” - 41.sz.
Az ilyesmi persze gyerekkorban kezdődik. Az óvónő mondja: Alapvetően
kevertek a népesség szempontjából a csoportok és a kicsik jól megvannak így.
22. sz. Egy életkorral feljebb már maga az érintett nyilatkozik: A kislány elmondta, hogy 7-en vannak az osztályban és csak ő és a testvére nem cigány. Véleménye szerint nincs gondjuk egymással, a legjobb barátnője is cigánylány és
az iskolán kívül is tarják a kapcsolatot. - 5. sz. Ennek lehet az eredménye (fiatal
férfi mondja): A magyarokkal jó viszonya van, ő itt tanult az általános iskolába,
akkor még senkit nem vittek máshova. - 48. sz.
Talán ide (is) vezethetők vissza a vegyes házasságok, amelyekről, meglétükről és szaporodásukról elég sokan szóltak. Ilyféleképpen: idős férfi Nagyon
büszkén mondta, hogy a párja cigány, de „hozzám illő”. Nincs, baj itt a cigá42

nyokkal, lehet mellettük élni. - 4.sz A dolog azért persze nem mindig egyszerű;
fiatal (cigány) nő meséli: Kilenc éve él itt a párjával, aki nem cigány származású. Nehezen fogadták be a fiút, főleg az édesapja fogadta el nehezen.- 40. sz.
Tehát, erre érdemes felfigyelni, a cigány család nem fogadta be a nem cigány
fiút. Mi ez? Kontra-előítélet? Saját kultúra védelme, félelem a szokások megtörésétől? Nehéz ezt megfejteni. Az viszont tény, és fontos, hogy egy idő után
mégiscsak befogadták és elfogadták, és ebben, feltevésem szerint, szerepe van a
falu általános – befogadó – légkörének is. Ami azért, ezt se fedjük el, nem abszolút; egy fiatal (nem cigány) lány elmondta: Ő nem tudja azt elképzelni, hogy
cigány férfit válasszon élete párjának. - 9. sz. Valamiképpen erre rímel egy általánosabb vélemény: A cigány– nem cigány viszonyról: érzése szerint nincs különbség, jó a viszony, nincs ellentét. Egyre több a vegyes házasság, amit a nem
cigány szülők nehezen fogadnak el (csak a származással van probléma, a cigány
házastárs személyével nem), ebből a szempontból van egy kis ellentét. – 18. sz.
Megjelenik néhány interjúban a cigány önérzet, öntudat, és ezen belül a
cigány identitás büszke felvállalása is. Fiatal-középkorú nő büszke rá, hogy cigány nem is érti, miért kérdezem így. Van két gyermeke, egy fiú 14, egy lány 12.
Ide járnak iskolába, - 49. sz. Középkorú férfi: Én cigány vagyok, de nem is szégyellem. Ha eljönnek felénk és megnézik, a körülményeket szerintem azt fogják
mondani, hogy ez nem is cigány. Nem olyan mintha cigány telep volna, … mindenki fejlődik a maga képességeihez függően. Itt nincsen konfliktus, itt szeretik a
cigányokat. – 36.sz. És egy kis történet, muszáj hosszabban elmesélni. Kocsmai
beszélgetés, tőlünk (táborlakóktól) 3-an 4-en, helybéliek szintén ennyien, vegyest cigányok és nem cigányok (középkorú, láthatóan egy „bandába” tartozó,
egymást folyton cukkoló férfiak). Egyikük meséli (alapjában inkább nekünk, a
többi „helyi” láthatólag ismeri az alaptörténetet), hogy a múlt években hosszabb
időt dolgozott Angliában, és ott bizony nagyon „egyenesen” kellett valami építkezésfélét megcsinálni. (Hosszan részletezte, hogy ez mit jelent, nem próbálom
leírni, a mesélnivalóm szempontjából lényegtelen.) Hozzáteszi, hogy nemrég
járt egy ugyanilyen munkát végző magyar munkahelyen, és ott bizony elég
„görbén” csinálták meg a dolgot, merthogy, mondja, a magyaroknak jó a görbe
is. Egy roma csávó, aki, mint tudható volt, itthon éppilyen munkán dolgozik,
erős indulattal mondta, hogy neki pedig a „görbe” nem jó, ő azt nem tűri. A másik tromfja: ne dumálj, te is csak magyar vagy… Mire a mi emberünk odavágja:
márpedig nekem a „görbe” nem jó, én csak „egyenest” csinálok, mert én CIGÁNY vagyok. A némiképp furcsa helyzetben a munkájára büszke EMBER kicsit sajátos megnyilvánítása, ahol a „cigány” megnevezéssel a beszélő fölé kíván
emelkedni a hamisnak érzett magyar – nem magyar különbségtételnek, és önmagát csakis a munkája értékességére kényes embernek akarja tekinteni.
Akadnak nyilván az interjúkban negatív vélemények is (például: a cigányokról nincs jó véleménye, hangosak és köpködnek felé. - 17. sz,) mind a cigányok mind a nem cigányok részéről a kölcsönös előítéletekből sarjadzóak.
Azonban mind mennyiségükben, mind hangsúlyosságukban olyannyira eltör43

pülnek az idézett pozitív megállapítások mellett, hogy nem látom fontosnak
idézni őket. Ám egy olyan elemre felfigyeltem egy interjúban, ami talán meszszebbre is vezet.
Középkorú nő mondja: a cigány-nem cigány viszonyról… véleménye az,
hogy régebben jobb volt, akkoriban semmilyen különbség nem volt. Gyakoriak
voltak a cigány-magyar barátságok, viszont mostanában jobban elkülönülnek
egymástól a fiatalok. … A cigányok külön akarnak élni, saját gyülekezetük
van, merítkeznek. Az idősebbek még jobban tudnak együtt élni, ők megosztoztak
egymással. – 19. sz. Lehet, hogy egy új, sosemvolt vallási alapú elkülönböződés
jön létre abban a faluban, amelyben a vallási hovatartozás társadalmi csoportképző erőként sohasem működött? (Hisz lényegében mindenki egyformán református volt, legfeljebb a vallásgyakorlás intenzitásában voltak különbségek,
ezt azonban elnézték egymásnak.) Mivel ez a dolog a jövőre nézve fontos lehet,
és érinti az e szempontból lényeges elemeket, hosszabban idézem szakértőnk
(Verebics Petra a Főiskola lelkésze és a teológia szak tanára) leírását.
A faluban működik egy szabadkeresztény közösség is. A pásztor nem helybeli. …
Néhány évvel ezelőtt még egy másik ilyen jellegű közösség, az Élő Víz Gyülekezet pásztora járt ide. Talán emiatt is van, hogy mindenki mást tud erről az egyházról. Sokan tudni vélik, hogy a Hit Gyülekezetéhez tartozik, mások azt mondják, a Jehova Tanúinak van itt Királyság terme. Egyik sem igaz. J. I., a miskolci
illetőségű ÚjSzövetség Gyülekezet pásztora a gyülekezet vezetője. … Csütörtökön … a kisebbségi önkormányzat kis házába (megyünk el) a falu végére, ott lesz
a női bibliaóra, … ahol maga a pásztor és a felesége is megjelenik. Meg is
mondják nagyon kedvesen, hogy az fel sem merülhet, hogy egy kolléga jön és ők
nincsenek jelen. … lendületesen és hangosan tanítja a nyáját, akik lelkesen csillogó szemmel figyelik. … A pásztor érzékeny a családi konfliktusokra is. A Kisebbségi Önkormányzat vezetője, R. és a teljes családja is ebbe a gyülekezetbe
jár rendszeresen. … (A lényeg itt:) …Egymáshoz kapcsolódni, közösségben lenni, énekelni, útmutatást kapni és adni, … És ez nem zárja ki azt, hogy a református közösség tagjaival illetve lelkészével adott esetben jó viszonyt ápolnak. …
(De) … Amikor arra próbálok választ keresni, hogy van-e bármiféle kapcsolat a
két gyülekezet között, a választ mindenhonnan egyértelmű „nem”. A pásztor és a
lelkész még véletlenül sem állnának közös szószékre, nem szeretnének ökumenikus alkalmat tartani. Pedig a cigányok örülnének neki, azt mondják. - B/12. sz.
A nagy kérdés, a helyi társadalom alakulás kérdése ebben a dologban az,
hogy ez a ma még egyértelműen csak halványnak látszó elkülönböződés vajon a
jövőben törésvonallá torzul-e? Talán nem: Petra a pásztor magatartásában nem a
kirekesztést-elkülönülést, sokkal inkább a megértést-elfogadást érezte hangsúlyosnak. És az egyébként is tekintélyvezetőnek látszó cigány önkormányzati vezető R. is, családja is (egész estés „családlátogatáson” voltunk velük) nagyon
nyitottak voltak, nagyon sok mindenről lehetett velük görcs nélkül beszélgetni.
Még az is lehetségesnek tűnik, hogy ez a cigány vallási gyülekezet egyik magja
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lesz a faluban a polgármester asszony által megálmodott falu-közösség alkotó
kisközösségeknek. ---- De ez már a jövő kérdése.
Van még egy rész-témakör, amivel érdemes foglalkozni. „Felvezetésnek”
jó lesz pár mondat egy tábori résztvevő hallgató leírásából:
Egy esti, vacsora-meghívásos (cigány családhoz) csoportos interjúféléről. Saját
reflexióm az egész estéről az, hogy nagyon közel vannak a népesség többi részéhez gondolkodásban. Szerencsére őrzik az identitásukat, de azt is látom, hogy
gondolkodásban és törekvésben integrálódnak. - 52.sz
Identitás, integrálódás…Azt gondolom, itt alapvetően kulturális kérdésekről van
szó. Ezekkel csak nagyon érintőlegesen tudtunk foglalkozni, egy-két mozzanat
azért említésre érdemes.
Egy nagyon egyszerű, de megfogalmazásmódjánál fogva is jellemzőnek
látszó dolog (idős nem cigány nő): … közel lakik a cigánysorhoz, azt meséli nekem, hogy a zenélést sokszor lehet hallani, de randalírozás az nincsen. - 29. sz.
Vagyis észreveszi és említendőnek tartja a sajátosságot (a messzebbre elhallatszó hangos zenélés része a cigány kultúrának), de a „randalírozás nincs” megfogalmazás itt azt jelenti, hogy tudomásul veszi, elfogadja az övétől eltérő szokást,
azt nem tartja őt zavaró vagy veszélyeztető magatartásformának.
Kicsit bonyolultabb a kerítések dolga. Először is gondoljuk meg, micsoda
és mire való a kerítés? Van egy eredeti alapfunkciója: elhatárolni a magánterületet, a magánszférát a közterülettől, a többi embert megakadályozni abban, hogy
„csak úgy” bejöhessenek hozzánk, és persze megakadályozni a bentlévőket (főleg a kisgyerekeket, állatokat), hogy „csak úgy” kikószáljanak. Aztán – egyebek
mellett – kialakul a kerítésnek az önmagában is összetett, többféle jelentést hordozó szimbólikus funkciórendszere is. Jelzi – jelezheti – a tulajdonosnak a világhoz való viszonyát: a grófi kastély parkját körülvevő másfél ember magas tömör
kőkerítés azt jelzi, hogy „ez az én elkülönült világom, hogy én hogyan élek,
holmi pórnép még messziről se láthassa”; de láttam én olyan grófi kastélyt is,
amelynek semmi kerítése nem volt, a rendezett és gondozott kastélypark éles
cezúra, elválasztás nélkül fokozatos folyt bele a környező erdőbe. Ez persze „kicsiben” is igaz: ha egy utcán sétálsz, és látsz egy 2 méter magas tömör kő- vagy
tégla-kerítést, rögvest megérzed, ezt olyan ember építette, aki kirekeszteni akarja
életéből a külvilágot. És jelzi – jelezheti; ez is szimbólikus funkció – a lakó (építő) anyagi helyzetét is: „nézzétek, nekem még erre is jut” (vagy: „sajnos, én bizony csak ilyet bírok építeni”). Ezeken túl még ott van a szimbólikus mezőben
az építő ízlésvilága, kultúrája is.
Miért kellett ezt a kerítésdolgot itt átgondolnunk?
Azt mondtam korábban, hogy Szentmárton rendezett falu, abban az értelemben is, hogy a házak – egészen kevés kivételtől eltekintve – gondozottak, jól
karban tartottak. És ebbe beleértődnek a kerítések is: az egész faluban talán 4-5
olyan portát láttam, amelynek hiányos, leromlott, ócska kerítése volt. A döntő
többség stabil, jóltervezett, tartós anyagból készült, igényes építmény. És itt jön
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be az ízlés, a cigány kultúra. Nézzük a képeket; egy-egy hozzáfűzött laikus –
merthogy nem vagyok művészettörténész – megjegyzéssel!!

Különleges, lakkozott tégla alap, sajátos csavart oszlopokból álló (a „csavarosságot” a fotón elég nehéz észrevenni, de van) fehér betéttel. A lényeg az egyedi
mivolt, és az elég bonyolult, különleges szerkezet.

Ami szerintem érdekes: a vas rács szokatlan osztása, a relatív egyszerűségben is
törekvés az egyedi jellegre.
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Öntött beton, hogy éppen ide terveződött-e, nem tudom, de a faluban másutt
nem láttam párját. Tehát mindenképpen a saját különleges ízlés megnyilvánítása
céljából került ide.
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Itt a különleges öntöttbeton betét mellett a „kapubálvány” oroszlánra hívom fel a
figyelmet, ami azon túl. hogy önmagában is elég szokatlan egy falusi kapun,
még – ez a képen itt alig látszik – de több színre színezett is.
Nem a kerítések dolga, nem külső, kívülről látható tényező, és csak nagyon elnagyolt információink vannak róla, de azért érdemes itt megemlíteni a
lakásbelsőkről való megfigyeléseket. És itt most elsősorban nem a bútorzatra
gondolok; az az esetek döntő hányadában, láttuk, jó-nak vagy legalább megfelelő-nek volt minősíthető. De minden megfigyelő, aki erről is beszámolt, megjegyezte, hogy a cigány lakások berendezése – dekorációja – színesebb, gazdagabb, zsúfoltabb, mint a nem cigányoké. A cigány kultúra ebbeni ízlésvilága,
úgy létszik, még örökítődik. Egyetlen sajátos példa. Egy lakásban az előtérből a
konyhába vezető ajtó üveges része színes ólom-üveg(utánzat). (Az utánzatmivoltot egy ilyesmiben járatos résztvevőnk állapította meg, hozzátéve, hogy
többen foglalkoznak ilyenek készítésével. Elég jó utánzat egyébként, én, laikusként, elhittem ólom-üveg mivoltát.) A fő furcsaság – szerintem – az, hogy ilyen
színes üveg-ablakokat a helyiség szabadba nyíló záróin szokták használni, itt
beltéri jelleggel alkalmazták. Talán azért, mert ezzel része lett mindennapjaiknak, és így azt gazdagítja.
Még egy – személyes – megfigyelésem a kultúrához. Ez is – be kell vallani; ámbár szociográfusok egybehangzó véleménye szerint a kocsma olyan közösségi tér egy rendes faluban, ami nem szabad kihagyni – szóval ez a megfigyelés is a kocsmából származik. Együtt ül egy aszalnál egy 6-8 fős „vegyes”
társaság. Maguk közt; én – társaimmal – másik asztalnál, nem törődnek velünk.
Folyik a szó, a társaság cigány tagjai – cigány kultúra-elem! – rendre a nem cigányoknál hangosabban mondják a magukét. A nem cigányokat ez láthatóan
nem zavarja, megszokták, elfogadják, hogy cigány társaik így kommunikálnak.
Kultúra, eltérések és azok elfogadása. Hosszabban idézem a könyvtárost,
aki több mindent sürít itt össze, és fölvillant egy részbeni magyarázatul szolgáló
„szocializációs mechanizmust” is:
Az itteni cigányok már tipikusan „kevertek”. Vannak náluk magatartás-elemek
a régi cigány kultúrából, de gondolkodási szinten (az értékvilágban) szinte
semmi nincs meg már. Holott ebben a faluban abszolút nincs cigány-magyar
ellenét. Miközben a szomszéd településen kemény cigány-telepi szegregáció,
rengeteg zűrrel. Itt a cigányok mindig dolgoztak, régebben a helyi magyaroknál;
de nem cselédként, hanem, ha kellett a „külső munkaerő”, a cigányok a gazdával együtt dolgoztak. Olyankor természetesen a cigány gyerekek is mentek a szülőkkel együtt, és együtt játszottak a gazda gyerekeivel; ebbe a viszonyrendbe
nőttek bele a gyerekek. - B/6
Hát így valahogy. És akkor egy röpke zárlat a cigány – nem cigány viszonyhoz (és az egészhez):
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Zárlat-féle
A cigányok nem cigányok közötti kapcsolatról röviden beszélt, azt mondta nincsen különösebb probléma, nem érzi, hogy megkülönböztetés lenne, „ritka falu
ez ilyen szempontból”. - 57. sz.
Igen, azt hiszem elmondható valóban, hogy e tekintetben ritka falu ez. De hogy
mitől van az, hogy „a szomszéd településen kemény cigány-telepi szegregáció,
rengeteg zűrrel”, itt meg… Hogyan alakult ki, milyen tényezők hatására ez a
„ritkaság”? Erről ebben a pillanatban, csak ezt mondhatom, fogalmam sincs.
Sokkal-sokkal több idő és alapos társadalom-történeti kutakodás kellene a válaszhoz; megérné, mert hitem szerint nagyon tanulságos lenne.
Nem feledve korlátainkat, mégis a summázat végére egy rövid összefoglalásban mint mondhatunk el –már persze ami egy hét ismerkedés után bennünk
leképeződött – erről a „ritka faluról”?
Végsőleg tehát: úgy látjuk, élhető kisvilág ez, otthon lehet benne lenni,
cigánynak is, nem cigánynak is; elfogadják egymást az emberek. Csak jó lenne
még szaporítani a polgármester asszony kívánta kis-közösségeket, jó lenne elérni, hogy a „parlamenti ülés” asszonynépe meg a két asztallal odébb szotyizó ifjak egymással is szót váltsanak ebben a társadalomalkotó informális mezőben,
jó lenne, ha azok, akik most elhordják máshová iskolába gyerekeiket, észbe
vennék, hogy jó ez az iskola, jó helyen lenne itt a gyerek. És persze jó lenne –
nagyon kellene – az is, hogy a tágabb környezet olyan legyen, hogy legyen mindenkinek, aki dolgozni akar – és ebben a faluban, faluismerő ember mondta
hangsúllyal: itten mindenki akar dolgozni – legyen emberhez méltó megélhetést
biztosító munkája. Ez azonban már, mint hasonlót mondani kényszerültem más
szociotábori beszámolók végén is, már nem a falu dolga, nem a falu felelőssége.
A faluban a jövő többféle lehetőségének az esélye benne van, hogy mi válik abból valósággá, tudjuk, nem csak rajta múlik. És mi, kívülállók, csak szurkolhatunk, hogy valami pozitív forgatókönyv valósuljon meg.
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1.sz. Melléklet
Interjú-vázlat
Tiszaszentmárton, 2020
Az interjú jellege: tematikus elemeket is tartalmazó életút-interjú.
1. Rögzítendő adatok (adatszerűségek):
1.1. Nem megkérdezéssel, hanem „megfigyeléssel” (ránézéssel) megszerzett információk:
- cím (falun belüli elhelyezkedés)
- az interjú alany neme (férfi, nő)
- életkora (fiatal, középkorú, idős; esetleg pontosabb megjelölés)
- a ház állapota a környező házakhoz viszonyítva
- a ház berendezése (bútorzat állapota, stb.)
- az interjú körülményei (hol készült, voltak-e ott mások, benyomás a hangulatról)
1.2. Megkérdezéssel:
- családösszetétel (hányan élnek együtt, milyen „jogcímen” –
szülő, gyerek, nagyszülő, más – az együttélők életkora); van-e
már felnőtt gyerek, és ha igen, hol él
- a családban együttélők iskolai végzettsége, foglalkozása, munkaviszonya
- mezőgazdasági termelés: a házhoz tartozó kerttel, udvarral mi
van? Termelnek-e? (Ha igen, mit, mennyit). Házkörüli állattartás? Van-e földjük? Mekkora, mit termelnek rajta?
2. Az életút-interjú rész fő tartalmi csomópontjai:
- szülők, „felmenők” (utóbbiaknál fontos, hány generációról van
emléke), gyerekkor (költözések)
- emlékek a gyerekkori faluról (ha idevalósi)
- iskolai pályafutás, képzettség; munkák, munkahelyek
- párválasztás, saját család „története”; esetleges költözések
- életút folyamata: voltak-e „fordulópontok” az életében? Ha igen,
mik voltak ezek?
- jövőkép: mi várható a saját és családja (gyerekei) életében
3. Tematikus elemek:
3.1. Megélhetés
- miből él a család
- gondjaik, hiányaik
- ha szükséges, segítség honnan?
3.2. A faluról
- milyennek látja falu életének alakulását (fejlődik, pusztul, stb.)
- milyennek látja a falu közösségi életét,hogyan változott ez
- a falu gazdasága hogyan változott az elmúlt 50-60 évben
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- vélemény a falu vezetéséről
- vélemény az iskoláról
- vannak-e tervek, elképzelések a jövőről
3.3. A cigány – nem cigány viszonyról
Fontos! Mi cigány – nem cigány megkülönböztetést használunk, az eléggé
szokásos cigány – magyar helyett. Ugyanis a több évszázada velünk élő, magyar anyanyelvű emberek (cigányok), ha némileg eltérő etnikumba tartoznak is, az én fogalmaim szerint éppúgy magyarok, mint a többiek. Természetesen ha interjú alanyunk más megkülönböztetést használ (pl. több helyen találkoztunk a cigány – paraszt megkülönböztetéssel), ezt tudomásul
vesszük, így rögzítjük.
Lényeges, hogy az interjú leírásban rögzítsük, hogy interjú alanyunk cigány-e vagy nem. Ez eldönthető előzetes információk alapján (pl. az iskolából
kapjuk a címet, amit kifejezetten cigány tanulókról kértünk, vagy helyi szakértőktől kértünk kifejezetten cigány címeket), eldönthető „ránézésre” is (ez bizonytalan!), és rákérdezhetünk az alábbi „felvezetés” kiegészítéseképp.
A problémakör egy lehetséges „felvezetése”. „A Népszámlálások adatai szerint
ebben a faluban elég jelentős a cigány népesség aránya. Ezért érdekes lehet,
hogy ebben a faluban milyen a cigányos és nem cigányok közötti viszony.”
A problémák, témakörök:
- van-e a falunak olyan része, ahol „sűrűbben” laknak a cigányok
(cigány-telep, vagy utca, utca-rész)
- lakik-e a szomszédságában (közvetlen szomszéd, második
szomszéd, szembe-szomszéd) cigány (nem cigány) család
- a munkák, munkalehetőségek tekintetében van-e különbség cigányok és nem cigányok között
- az életviszonyok, életstílus tekintetében van-e különbség
- (cigány interjú alany esetében): érzett-e valaha olyasmit, hogy
másként bánnak Önnel csak azért, mert cigány? Ha igen, meséljen el egy ilyen történetet
- az alany véleménye szerint ebben faluban milyen a cigányok és
nem cigányok viszonya
-
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2.sz. Melléklet
Interjúleírások és egyéb anyagok
(Szociotábor Tiszaszentmárton 2020)
A) Interjúk; lakosokkal
A/a NC (nem cigányokkal készült) interjúk
A/b C (cigányokkal készült) interjúk
B) Intézmény-leírások, „hivatalos” interjúk, egyebek
A) Interjúk
A/a NC (nem cigány) interjúk
1. számú interjú „NC”
Tiszaszentmárton Damjanich u.12.
Neme: Nő, életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Ház állapota: palatetős, sátortetős, téglaépítésű, 1960-ban épült
Bútorzat: régi típusú,
Körülmények: Kapuban kezdődött, majd az ajtóig folytatódott, nem engedett be teljesen a
lakásba. Szegényes lakásbelső. A két harapós kutya volt a fia otthon volt, de nem nyilatkozott.
Család összetétel: Anya, aki takarítónőként dolgozik Záhonyban, 8 általános iskolai végzettségű, elvált. Fia 20 éves jelenleg régésznek tanul az ELTE-n, általános iskolai tanulmányait az
első 4 osztályt Tiszaszentmártoni iskolában végezte. Ahonnan a gyereket ért bántások miatt, a
cigányok részéről Záhonyba végezte el a felsőt majd a gimnáziumot is. A családfő az anya,
aki a szüleitől örökölt házban él. A ház felújításra szorulna, de a szűkös anyagi körülmények
ezt nem teszik lehetővé. Két harapós kutyájuk van az egyik kuvaszfajta, a másik keverék. A
ház 50 négyzetméteres.
A házkörüli kert gondozatlan, nem foglalkozik házkörüli növénytermesztéssel. A telek nagysága lehetővé tenné ezt. Szokott arra példa lenni, hogy van, aki kibérli a kertet, növénytermesztésre.
A hölgy a munkájából tartja fent magát, a fia a tanulmányai mellett dolgozik. A ház havi költsége 50 000 forint, (szemét díj, áram, tűzifa, vízdíj, kábel tv).
Faluról: Szórakozási lehetőség, és fegyelem nincs, az iskolában a cigánygyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Munkalehetőség nincs, polgármesterről nincs véleménye, reménykedik,
hogy a fia elvégzi az egyetemet, biztos abban, hogy nem fog vissza jönni, élni a faluba.
A rendesebb cigány”fel” költözik a magyarok közé.
2. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Ady Endre u.3.
Neme: férfi
Életkora: 61 éves
Készítő: Bata György
Ház állapota: Gondozott külső, palatető, belsőleg festésre szorul.
Bútorzat: Régi típusú a szocializmus alkotta bútorok.
Körülmények: kapuban kezdődött a beszélgetés, amit nagyfokú bizalmatlanság kísért. Nehezen sikerült arra rávenni, hogy megmutassa a lakásbelsőt. Látszik, hogy nincs asszony a háznál. A ház 50 négyzetméteres, amely áll: 2 szoba, konyha, kamra, WC, fürdőszobából.
Családi összetétel: A férfinak volt élettársa, de már nem él vele. Gyermeke nem volt, általános
iskola 8 osztályát végezte el. A szülei, akik elhaltak, azoknak a házában él. Hatszáz négy52

szögöles telken van a ház és a kert, ami kukoricával van vetve. A férfi jelenleg előnyugdíjat
kap, amiből szerényen él meg. A boltban nem tud sok mindent vásárolni, be kell nagyon osztani azt a keveset. Korábban a MÁV-nál Záhonyban és Eperjeskén dolgozott, különböző rakodási feladatokban. A ház körül haszonállatokat nem tart. Jó szomszédi vannak, akik kölcsönösen segítik egymást, ha szükséges.
Faluról: A rendesebb cigányok”fel”költöznek a magyarok közé, akiknek elegük van a mindennapi balhékból. Az iskoláról az a véleménye, hogy gyenge a fegyelem, a tanárok nem
szólnak a renitensekre. Munkalehetőség nincs, a sörözőkben rendszeresek a balhék. Az izom
agyúak szoktak balhézni. Azoknak, akiknek szükséges vagy kérik, házhoz hozzák a védőnők
az ebédet. Beszélgető partnerem megemlíti, hogy régen, amikor még volt Tiszaszentmártonnak vasútállomása. Ami arra volt amerre most a cigányok laknak akkor 6 kilométert kellett
gyalogolnia vasútállomásra.
3. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Ady Endre u.71.
Neme: Férfi
Életkora: Középkorú
Készítő: Bata György
Ház állapota: A 17 éve épült, hőszigetelt ház, amely áll 2 szoba, étkező, folyosó, fürdőszoba,
WC, konyha, kamra, cseréptetős. A szobák parkettásak, konyha, étkező, folyosó padlólapos.
Hozzátartozik még a 140 négyzetméteres garázs. A tulajdonos elmondása szerint az ingatlant
ilyen felszereltség és épület állapot mellett sem tudná eladni tíz millió forintért.
Bútorzat: Korszerű a kor igényének megfelelő. Figyelembe tudták venni a gyermekek igényeit is.
Körülmények: Éppen a kerítést javította, amikor a beszélgetésünk elkezdődött. A kert szépen
gondozott, a szoba ablakban muskátlik virágoztak. Majd megmutatta a lakásbelsőt is. Ömlött
belőle a szó. A szomszédjait ismeri, az egyik, aki az iskolában tornatanár a másik ukrajnai
magyarok és az önkormányzat földjén az éppen a cigányok paprikát termelnek. A faluban van
neki gyümölcsöse. Haszonállatot nem tart, kutyája nincs.
Családi összetétel: A beszélgető partnerem az apa, aki középkorú, és itt kezdte a családalapítást, foglalkozására nézve belföldön kamionos. A felesége a helyi óvodában óvónő, lánya, aki
2015.-ben végzett a helyi iskolában s az óta környezet gazdálkodást tanult, amit majd a vízügynél tud hasznosítani. Fia, aki 2018.-ban végzett szintén a helyi iskolában, ő most informatikusi végzettséggel rendelkezik és Svédországban szeretne munkát vállalni.
Faluról: Véleménye szerint, az új polgármesternőt a cigányok támogatásával választották
meg. Mivel korábban a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozott. Ha alkalmi munkára keres munkást, gyümölcsösben végzendő munkára akkor talál, a tőle 5 háznyira lakó cigány személyében. Szórakozási lehetőség nincs a faluban, a két kocsmában rendszeresen vannak verekedések, a roma telepi izom agyúak miatt. Közbiztonságot jónak tartja, amikor még nem volt kerítése akkor sem tűnt el semmi. A rendőrök és a határőrök naponta háromszor járőröznek. A
Tiszához a dzsumbujon keresztül lehet lejutni, de hő kamerával mindenkit észrevesznek. Itt a
faluban 3-5 millió forintért lehet házat venni illetve eladni.
4. sz. interjú NC
Férfi 83 év
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
A kocsmában találkoztunk az első csoportos interjú alatt, ült le az asztal végéhez a bácsi, egy pohár borral. Tulajdonképpen halotta az előzményeket, de nem volt teljes információja. Ezért felé fordulva megkérdeztem, hogy készíthetnénk- e egy interjút vele.
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Elmondtam honnét jöttem. Megkérdeztem, hogy itt élt –e mindig. Elmondta, hogy
2007-ben költözött ide a Dózsa György út 70 ba. Az első feleségét elveszette, Nagykátán
éltek felneveltek 3-om gyermeket, egy fiút, két lányt, de ők már akkor is több éve nem laktak
otthon, alig látogatták és most is alig látja őket. A felnőtt unoka is csak egyszer volt itt. Pék a
szakmája, de a MÁV-nál helyezkedet el fűtőként majd 10 év múlva egy tanfolyamot végzet és
mozdonyvezető lett először dízel majd villany 30 évig. A nyugdíjazás után, nem nagyon tudott mit kezdeni magával, járt a MÁV kocsiszíneibe és megnézte, hol mi hogyan működik.
Így került a Záhonyi vasút állomásra, ahol a mostani párjával megismerkedett, a látogatás
után a padra leült egy fél üveg viszkivel és dohányzott. Ekkor jött a párja és mondta neki,
hogy „vigyázzon a cigivel, mert jönnek a vámosok”. Beszélgetek, elkérte a telefonszámot és a
következő évben ide költözött. Nagyon büszkén mondta, hogy a párja cigány, de hozzám illő.
Most őt várja, jön a busszal, mert a telken volt, meg néha feljár a gyerekekhez is Budapestre,
visz egy kis háztájit. Ő műveli a kertet, 36 fája van és veteményese. Pálinkának lefőzeti a
maradék gyümölcsöt és van saját bora is. A párja gyerekei évente 3-4 szer jönnek, őt elfogadták szeretik és ő is szereti őket. Amikor összekerültek akkor bántották piszkálták, de a párja
jól kiosztott mindenkit és lassan elfogadták. Nincs, baj itt a cigányokkal inkább csak a cigánygyerekekkel van problémája, nem köszönnek, és ha nyitva a kapu, akkor lopnak. A nem
cigánygyerekek köszönnek, és nem lopnak. De egyébként nincs, baj itt a cigányokkal lehet
mellettük élni. Az okosabbja beköltözik a központba, dolgozik, és nagyon jól megvan. A
cigánysoron sokan járnak a Jehovákhoz istentiszteletre, de járnak a református templomba is.
Ő nem jár, nem érdekli.
Az asszony mindhárom gyermeke itt járt általánosba, kettőnek főiskolája az egyik fiú
gépész a másik épület technikus a lány főnővér a balesetibe Budapesten. Azt gondolja nagyon jó ez az iskola, de nem tudják fegyelmezni a gyerekeket, mert nem lehet. A cigánygyerekek ide járnak a magyar gyerekek Záhonyba. De jól tanítanak, és jó tanárok vannak. Azt
halotta különbség van a tanítás között.
A cigányok az alvégen nem termelnek a kertben csak nagyon kevesen, tőle szoktak
vásárolni, ha kell valami. Nem művelik a földet élnek a pótlékból és csak dolgozgatnak, nem
dolgoznak. Nehéz az életük. Vannak jó és rossz emberek köztük. A cigi a kocsma elviszi a
pénzt. Amikor ide került az asszony se művelte a földet, de ő neki ált csinálta, csodálkoztak is
rajta.
Sajnos elég ritkán járnak a buszok, nehéz így a közlekedés. Szilvásváradon van nyaraló és Vásárcsomjon van víkendház.
5.sz. interjú NC
a Kossuth utca 2-ben)
(Az interjú 3 helyszínen, 3 részletben készült. Először az otthonuknál, este a kocsmában és másnap a Tiszán átívelő hídnál melyen át lehet ne menni Ukrajnába
Készítette: Farkas Katalin
Interjú körülményei: (a házuk előtt)
Egy 12 éves gyermek ült a házuk előtt, zenét hallgatott az autójukból. Megkérdeztem őt, hogy
szeretne-e velem beszélgetni és belegyezett. Az édesapjának sem volt ellene kifogása. Éppen
a kerítést javította a kisfiával, aki a lány ikertestvére volt és 12 évesen biztosan kezelte a körvágó gépet, fúrót. A ház nagyon szépen karbantartott, rendezett. Láthatóan sok munkát fektetnek a környezetük rendezgetésére.
A beszélgetés közben kiderült, hogy a gyermekek mindketten a hetedik osztályt fogják elkezdeni a MET iskolában. A kislány elmondta, hogy 7-en vannak az osztályban és csak ő és a
testvére nem cigány. Véleménye szerint nincs gondjuk egymással, a legjobb a barátnője is
cigánylány és az iskolán kívül is tarják a kapcsolatot. Elmesélte, hogy ezzel a barátnőjével
együtt szeretnének rendészeti szakközépiskolába tovább menni Nyíregyházára, ahol kollégi54

umban fognak lakni. Szórakozási lehetősségük nincsen, a focipályára szoktak lejárni és ott
vannak együtt a korosztályukkal. Nem sokat internetezik, nem tartja érdekesnek.
Később az édesapa is becsatlakozott a beszélgetésbe.(36 év es nc férfi)
Elmesélte, hogy ő itt született és a nagyapja is már itt van eltemetve, tehát törzsgyökeres Tiszaszentmártoni. Ácsként maszekol itt a faluban és minden ilyen munkára őt hívják. Főállásban a mezőgazdaságban dolgozik, traktorokkal, nehézgépekkel innen 4 km-re.
„Indul az aratás, ami eltart most decemberig. 2000 ezer hektáron dolgozom, de én csak traktorral. Mindent termesztünk borsót, cirokot, kukoricát. Lesz munka vele bőven. 15-en dolgozunk. ha ott szabadságon vagyunk, akkor maszekolok, ha kell, még Pestre is felmegyek egyegy munkáért.”
Kérdésemre, hogy miért ide járnak iskolába gyerekek a suliba, elmondja, hogy ő is ide járt
nincs vele gondja, nincs baja cigányokkal. Lejár közéjük, ott is vállal tetőfedést.
Édesanyja, bátyja nővére is a faluban él. Mindenki ismeri itt, ha valahol tetőt kell javítani,
csinálni, csak őt hívják. Azt gondolja, hogy itt egyébként meg lehet élni, csak akarni kell. 14
éves kora óta dolgozik, már gyerekként befogták az építkezésekbe. Minden munka lehetőséget megfog, Angliában is dolgozott, napelemeket telepítettek.
„Figyelj! Ha azt akarod, hogy megéljél, akkor menni kell! Én amondó vagyok. Aki dolgozni
akar, úgyis talál, mondjuk itt helyben nem, de Kisvárdán, Petneházán igen.”
Amíg ment a konzervgyár tudott helyben dolgozni. 2003-ban megszűnt, azóta keresnie kell a
lehetőségeket. A párját ott ismerte meg a munkahelyén, 10 évvel idősebb nála, volt egy 3 éves
gyermeke együtt nevelték fel, ma már 23 éves. Budapesten dolgozik a Keleti pályaudvaron
forgalomirányítóként. Záhonyba járt a Kandó Kálmán Vasútforgalmi Szakközépiskolába.
Mivel Záhony vasútiparra épül, nagyon sokan vannak foglalkoztatva a vasútnál, és sok gyermek tanult is ebben az ágazatban. Régen Záhony fele a vasútnál dolgozók szolgálati lakásából
állt.- meséli. Tiszaszentmártonról 3 csuklós busz vitte a dolgozókat a vasúthoz, Záhonyba és
Eperjeskére.
Ma viszont már ez teljesen alább hagyott. Nem lehet ebből már megélni a vasúthoz is háromnaponta mennek dolgozni, alig kapnak pénzt. Kérdésre, hogy miért lehet, ez elmondja, hogy
leginkább a közúti forgalom, a kamionos áruszállítás miatt.
Elmesélte még nekem, hogy azért kellett annyi munkás, mert a vasutak nyomtávja nem volt
egyforma. Az orosz vasút nyomtávja szélesebb a magyarétól kb. 10 centivel. Így ha átjött egy
vonat, akkor vagy az egész alvázát tengelyestől-kerekestől ki kellett cserélni, vagy ha teherhordó vagon jött, akkor az árut kellett átpakolni. Ezt a munkát a helyi lakosok végezték. Itt
nem volt érezhető a rendszerváltással járó munkahely elvesztés. Még a mai napig is sokan
dolgoznak a vasútnál, és sokakat onnan nyugdíjaztak
Interjú második részlete: este a kocsmánál
Az interjú körülményei: megérkezünk este a Tópart vendéglőbe mi a Főiskola hallgatói és a
tanáraink. Véleményem szerint kedvesen fogadtak és érdeklődtek az emberek irántunk. Kettő
interjú alany ült oda az asztaltársaságunkhoz. Egye 50 év körüli cigány férfi és az aznap reggeli interjú alanyom, akivel elkészítettem ezen interjúm első felét. Nagyon megörült, hogy
újra lát engem és mindenkinek mesélni kezdett magáról többször kérve az én megerősítésemet, mondván hogy ezeket az információkról már mesélt nekem. Így spontán ki alakult egy
csoportos interjú helyzet. Az alanyunk felszabadultabb volt, mivel az egész napos munkát
levezetvén már ihatott egy kevés alkoholt, de ettől függetlenül még teljesen rendezett állapotban, kicsit oldottabban tovább mesélte az életét.
Elmesélte, hogy 5-ik gyermekként született elég későn a legközelebbi testvére is 13 évvel
idősebb nála, az édesapja 55 évesen halt meg, ő akkor még csak 11 éves volt. Tehát ez a
veszteség arra kényszerítette őt, hogy hamar férfinak kellett állnia. 14 éves korától dolgozik.
Mesélt még a munkája állomásairól és érezhető volt rajta, hogy tényleg élelmes férfi, aki
mindig keresi a lehetősségeket. Hozzátette, hogy amíg a konzervgyár működött semmi bajuk
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nem volt, mert már ezelőtt 20 évvel is 200 000 Ft volt a fizetése, de jött egy vállalkozó Kisvárdáról, aki egy fél év alatt csődbe vitte az egészet, így be is zárt. Azután különböző maszek
munkákat végzett mellette helyben-mezőgazdaságban tevékenykedett, mindig alkalmazottként.
A nevelt lányát kiiskoláztatták és nagyon büszke rá, hogy Budapesten dolgozik már 2 éve
forgalomirányítóként.
A történetéből kiderült, hogy mára viszont már nagyon csalódott a faluban uralkodó helyzet
miatt. Elmondása szerint a kormány 3 ember kezébe adta a lehetőségeket és ők hárman alakítják a falu erőviszonyait. Véleménye szerint mesterségesen lent tarják a béreket, itt egy
munkás napi 6000 Ft-nál többet nem tud keresni. Emiatt ment el a szomszéd faluba dolgozni.Interjú harmadik részlete másnap a határ menti hídnál:
Előző este Gábor felajánlotta nekünk, hogy elvisz minket ahhoz a hídhoz, amin át lehet menni
Ukrajnába.
Útközben mesélt a töltésről, arról hogy hányszor és milyen mértékben öntött ki Tisza, és hogy
ezt a töltést ő is gondozta egy helyi vállalkozónak. A vasúti sínhez érve megmutatta a keskeny
és a széles nyomtávot és elmagyarázta, hogy Oroszországban vastagabb a nyomtáv, mint Magyarországon, és azért fényes a széles nyomtáv, mert itt már csak azt használják. Elsétáltunk a
híd lábához, látható volt, hogy a túloldalon katonák védték a határt.
Részemről érezhető volt a szigor, hogy biztosan nem mernék átmenni, mert, ahogy Gábor
mesélte, ha a híd felénél tovább mennénk, akkor már az Ukrán törvények vonatkoznának ránk
és simán letartóztathatnának.
Felmerült bennem a kérdés, ha ennyire nagy a szigor az Ukrán határ mentén, akkor mégis
hogyan oldhatják meg a cigarettacsempészést. Ekkor Bánlaky Pali tanár úr bravúros megoldással elmesélte, hogy szerinte hogyan. Az interjú alany mosolygott és mondta, hogy ezt
meghallgatja mert erre kíváncsi mit mond a tanár úr, mert ő tudja hogyan megy ez, hiszen ő
sokáig csinálta.
Pali
bácsi
elmesélte,
hogy
ő
úgy
gondolja,
hogy
valószínűleg
a
Tisza egyik partján berakják a csomagot egy csónakba, ott meglökik és a Tisza sodrása kiviszi a másik partra. Itt várja valaki az éjszaka közepén jól kiszámítva, hogy hová érkezhet a
hajó.
Erre az interjú alany azt felelte: Jó az elképzelés, de nem teljesen így történik, hanem egy csak
egy jó horgászbot kell hozzá, amit olyan részen ahol keskeny a Tisza átdobnak a tó oldalra,
ott ráakasztják, a ládát a miben van a 30 csík cigaretta és egész egyszerűen visszahúzzák. A
Tisza sodrását kihasználva félúttól csak a botot kell tartani és várni kel, hogy kisodorja a víz a
partra csomagot.
Régebben még azt is megjátszották, hogy egy műanyag kerekű alkalmatosságba pakolták az
árut, amit a sínen, a hídon keresztül fényes nappal eltolt az Ukrán félútig, ott meglökte és az
átgurult a Magyar határra. Ehhez viszont már kellettek a kapcsolatok. Így nagyobb mennyiségű áru tudott mozogni. Az árut Kisvárdán adták le egy gyűjtőhelyen, tették kamionra, ahonnét
vitték ki Angliába.
Kérdésünkre, hogy megy-e ez még valamilyen szinten, azt válaszolta, hogy már nem mert
nagyon nagy a rizikó. Ő csinálta vagy tizenöt évig, de már két éve nem működik. Meséli
még, hogy van kint 2-3 brigád, aki tudja hozni és itt is van 2-3 brigád, aki tudja fogadni az
árut, de már nem tudnak velük megegyezni, mert nem bíznak meg bennük és igazából egymásban sem. ettől függetlenül szerencsés ott a határon élni, mert vannak okosságok.
„Most én azt mondom, csörgök neked egyet, holnaputánra milyen diploma kell? Megkapod.
Jogosítvány kell? Megkapod. Ha pénzed van, mindent megvehetsz.”
6. számú interjú „NC”
Tiszaszentmárton Táncsics köz 3.
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Neme: férfi, idős
Készítő: Bata György
Házállapota: Egy telken, amely 600 négyszögöles, két ház van a férj szüleinek a háza, amely
lakatlan, de nem kívánják kiadni senkinek. Ez egy 40 négyzetméteres szoba, konyha, kamra,
WC, fürdőszobás, cseréptetős ház.
Amiben lakik a család, az egy olyan ház, amely alatt teljes méretben garázs van. A garázs
részen az utca felé ablak van. A garázs feletti részen van – 4 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, WC, terasz, ez 100 négyzetméteres. A ház jól karbantartott, a ház előtt gondozott virágoskert van. Haszonjószágokat tartanak (tyúk, csirke, kacsa), gyümölcsfáik vannak 20 darab. A
háznak cserép teteje van.
Bútorzat: Vannak régi és új bútorok is.
Körülmények: A férfival kezdetem a beszélgetést, aki később oda hívta a feleségét is.
Családi összetétel: A férj már nyugdíjas MÁV-nál dolgozott, a feleségnek 37 év munkaviszonya van, már nagyon várja, hogy meglegyen, a negyven év s el tudjon menni nyugdíjba. Jelenleg otthon van, mert a munkahelyén (A Tiszaszentmártoni iskola konyháján dolgozik),
munka közben elcsúszott és eltörte a jobb kezét, így munkahelyi balesetnek vették.3 lányuk (2
a vendéglátóiparban, 1 eladóként pesten dolgoznak, egy fiúk, aki középiskolába jár.
Faluról: Gyermekként a helyi iskolába járt, még a Petőfi utcai iskolában kezdett majd úgy jött
ide a mostaniba tanulni. Közbiztonságot jónak ítéli, köszönhetően a polgárőröknek. Cigányokkal nincs gondjuk. Az iskolában a fegyelmezési problémák miatt kevés a magyar tanuló s
ezért viszik a magyarok a gyerekeiket Záhonyba. A nyugdíjba ment polgármesterre jobban
hallgattak a cigányok.
7. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Táncsics köz 6.
Neme: férfi, fiatal
Készítő: Bata György
Házállapota: Jó állapotú, jól karbantartott ház. Házteteje cserép.
Bútorzat: A kor ízlésének megfelelő.
Körülmények: A szomszéd ajánlotta a nyilatkozó fiatalt, személyesen jött oda a fiatal házához
és szólt neki, hogy szeretnék vele beszélni.
Családi összetétel: A nyilatkozó fiatal foglalkozása – vámügyintéző Záhonyban, édesanyja
ápolónőként dolgozik Kisvárdán, az édesapja Tiszabezdéden dolgozik egy mezőgazdasági
vállalkozó KF T-nél. Ahol különböző gépeket vezet. A nagyapa, akinek a nevén van a tóparti
söröző.
Faluról: A polgárőrség 20 fő alatti, amelynek ő is tagja, azért lépett be a barátaival, hogy rend
legyen”fent”(a fő utcán) a”lenti”résszel nem foglalkoznak. A polgárőrségnek van egy cigány
tagja is, aki nyugdíjas, aki szót ért a fajtájával (Kovács Ferenc, de Kati Feriként ismerik) ő a
cigányok között él. A cigányok kortól függetlenül jó munkaerők. Volna több cigány is, aki
jelentkezne polgárőrnek, de nem veszik fel, mert akit esetleg felvennének, s akit nem az számon kérné, hogy azt miért vették fel és őt miért nem. Temetővel kapcsolatban elmondta, hogy
szokott időnként viráglopás lenni, arra is volt példa, hogy levegyszerezték egymás virágait a
síron (igaz ez két magyar család közötti konfliktus eredménye). Tiszaszentmárton testvér települése a határ túl oldalán lévő Eszeny község.
8. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Táncsics u.22.
Neme: férfi, fiatal
Készítő: Bata György
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Házállapota:1975-ben épült 90 négyzetméteres, Linda tetejű, jól karbantartott ház. Amely 3
szoba, étkező, folyosó, konyha, fürdőszoba, WC, gázfűtésű ház. Gyönyörű virágoskert a ház
előtt és mellett a kerítésen belül. Van egy száz négyzetméteres garázs is. Lábas jószág tartásával nem foglalkoznak.
Bútorzat: Korszerű, amely a gyermeke számára is megfelelő.
Körülmények: A polgárőr ajánlotta s mondta, hogy hol találom meg. Bizalmatlan személy.
Családi összetétel: A férj Tiszaszentmárton körzeti megbízottja, törzszászlósi rendfokozatban.
Felesége vámügyintéző Záhonyban. Nagyobbik gyermek középiskolás, kisebbik gyermek,
óvódás mindketten Záhonyba járnak.
Faluról: Elmondása szerint 2011.-óta körzeti megbízott Tiszaszentmártonban. Nem könnyű
ma munkája, mert reggel 7-kor vagy este 10-kor is szokták keresni. A cigányoknak, ha jön
valami hivatalos papír, akkor eljönnek hozzá, hogy mondja, el mit kell tenni. Kábítószerről
azt mondja, hogy a fiatalok ellopják idős rokonuktól a nyugtatót és arra isznak. A cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjével jó kapcsolata van.
Interjú alatt többször is kérdezte, hogy e beszélgetés hol jelenik meg, igyekeztem felvilágosítani. Amikor a Petőfi utcai interjú alanyomtól kijöttem akkor, oda szólt nekem,
hogy beszélnünk kell s üljek be a kocsijába. Ott újra megkérdezte, amit korábban, hogy
hol, kinek kell ez az információ és a táborvezetőt ő nem találta az iskolában. Ekkor
mondtam neki, hogy összehozom vele. Autóval elhozott a suliba, s sikerült a táborvezetővel beszélnie. DE a nap folyamán egyéb okból beszéltem az alpolgármester asszonnyal,
aki megemlítette, hogy a körzeti megbízott felhívta őt. Érdeklődött nála, hogy mit tud
rólunk.
9. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Damjanich u.16.
Neme: férfi, Életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Házállapota: Jól karbantartott, száz négyzetméteres, négy szoba-parkettás, konyha, étkező,
fürdőszoba, WC, kamrás ház. A ház fűtése gáz-vegyes kazánnal történik. Tetőzete Lindab.
Bútorzat: Vannak régi és új bútorok is.
Körülmények: A temető gondnokot kerestem. Mivel nem tudtam a pontos címet, megkérdeztem, hogy hol lakik, éppen egy kerékpáros ember jött felém. Ő volt, aki felvilágosított, s
mondta, ha nem jön ki a csengetésre, akkor kiabáljak hangosan, hogy Csaba. Megtettem, viszszaszólt, hogy jövök, a bemutatkozás után, intett, hogy kerüljek beljebb. Beszélgetésünkbe
bekapcsolódott a 19 éves lánya is.
Családi összetétel: A nyilatkozó férj ő a református egyháztemető gondnoka és mezőgazdasági vállalkozó, felesége Záhonyban gyógyszerész, a férj nagymamája 69 éves ő ágyban fekvő
beteg, 22 éves lánya a nyolc év általános iskolát a helyi iskolában, majd Záhonyban középiskolát végezte s ő most harmad éves az építőmérnöki karon, Budapesten, 19 éves lánya az általános és középiskolát Záhonyban végezte el, sikeresen felvételizett a Debreceni egyetem magyar-etika szakjára.
Faluról: Az apa elmondta, hogy ő ide járt iskolába, az első osztály az egy tantermes iskolában
kezdte, majd a Petőfi utcai iskolában fejezte be. Volt, hogy a régi kultúrház udvarán is tanultak. Akkor heti váltásban az egyik héten az alsó járt délelőtt, a felső délután, a másik héten a
felső délelőtt s az alsó délután. Az ő idejében a magyarok aránya 2/3 volt a cigányoké 1/3
volt. A problémát abban látja, hogy a fiatalok elvándorolnak főleg a magyarok. Ezáltal kevesebb magyar gyermek születik. A helyi iskolával kapcsolatban elmondta, hogy mostanság az
is előfordult, hogy nem indítottak első osztályt, évfolyamokat töröltek. Egy osztály jelenleg 8
-10 fős.
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A 19 éves lány elmondta – azért nem járt ide, mert a cigányok szemtelenek, a tanárok nem
elég szigorúak, a fegyelem gyenge. Ő nem tudja azt elképzelni, hogy cigány férfit válasszon
élete párjának.
10. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Ady Endre u.27.
Neme: nő, Életkora: idős
Készítő: Bata György
Házállapota: Pala tetős ház, amely 3 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. Tüzelési mód
vegyes tüzelésű kazán
Bútorzat: Régies bútorok az özvegyet már kiszolgálja.
Körülmények: Az özvegy a fiát várta a kapunál, amikor elkezdtünk beszélgetni. A kerti virágoskert gyönyörű 15 db különböző színű leánderek, 12 darab nagy cserepes aszparágusz és
egyéb virágok alkotják a virágos kertet. Lábas jószágok közül csak csirkét tart.
Családi összetétel: Az özvegy 69 éves-aki dajkaként dolgozott a helyi óvodában havi 2 300
forintos fizetésért, valamint dolgozott az iskolában a konyhán is. Havi jövedelme 10 500 saját
jogon és 20 000 forint a férje után kap. Az elhunyt férje, aki 6 éve halt meg, traktorosként
dolgozott a TSZ-ben 1963-1990 között, majd a konzervgyárban 1990-1995 között, és 63 éves
korában elhunyt. A gyermekei vele élnek, akiknek még nincs családjuk. A gyermekei a helyi
iskolában végezték el az általános iskolát. A lány ő Záhonyban a MÁV-nál raktáros, a fia kamionos, de mezőgazdasági gépész végzettsége van.
Faluról: Ha van olyan idős, aki igényli, akkor annak hoznak ebédet is a védőnők. Amikor ő a
helyi iskolába járt annyi gyerek volt, hogy a művelődési házban is voltak osztályok. Amíg a
férje élt a rendszerváltás előtt tartottak disznót, tehenet, ő fejte a teheneket és 4 forintért vették
át literjét a tejcsarnokban. De a teheneket eladták, mert a rendszerváltás után nem vették át
már a tejet. Télre fát 300 000 forintért vásárol. A házra havonta 100 000-ot költ.
11. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Damjanich utca 14.
Neme: nő,életkora: idős
Készítő: Bata György
Ház állapota: Pala tetős ház, amelyen új hőszigetelt ablakok vannak. A külső falát hőszigetelték. A házat 1965-ben építették, nem tartozik hozzá kert, eladták. Mivel nem tudják
megművelni. A ház két szobás-parkettás, konyha-köves, fürdőszoba, WC, kamra.
Bútorzat: Vannak régi és bútorok is. A nénit, amíg él kiszolgálja.
Körülmények: Az udvaron álldogáló hölgyet megszólítottam, bemutatkoztam. Jelen volt az
egyik lánya is. Saját jövedelme 10 500, plusz a férje után kap 20 000 forintot, anyagilag a
lányai segítik.
Családi összetétel: A beszélő hölgy, aki háztartásbeli volt 77 éves nyugdíjas, férje, aki kőműves volt a TSZ-ben, elhalálozott 9 éve, három gyermeke született. A fia 18 évvel ezelőtt rákban elhunyt. A most vele élő lánya, aki a helyi iskolába járt az általános iskolában. A lány
foglalkozása, eladó Záhonyban. A másik lánya, aki Záhonyban él, könyvelő az is a Tiszaszentmártoni iskolába járt.
Faluról: A néni is a helyi iskolába járt iskolába, ő is járt az egy osztályos iskolába, valamint a
Petőfi utcai iskolába. Amikor ő járt iskolába akkor több magyar gyerek járt.
12. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Damjanich utca 10.
Neme: nő, életkora: idős
Készítő: Bata György
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Ház állapota: Pala tetős, rossz állapotú ház, a néni szerint minden javításra szorul. A
ház 2 szoba-parkettás, konyha-köves, fürdőszoba, WC, kamra. A telek 830 négyszögöles
gyümölcsös, sok a munka vele, sokszor kell füvet nyíratni. A kifestett szobában nincs gázkonvektor, a kifestésre váró szobában van gázkonvektor. A festést csak diszperzites festéssel
vállalják, nem úgy, mint régen hengerrel.
Bútorzat: Régi módi, azt mondja, hogy amíg él addig jó lesz ez.
Körülmények: A néni a gereblyével gyomlálta a gazt, mondta, hogy holnap jön, a szemetes
majd bele teszi. Én megszólítottam, bemutatkoztam. A néni az utcai padon hellyel kínált.
Családi összetétel: A hölgy 80 éves, férje 67 éves korában elhunyt-foglalkozása, mozdonyvezető volt, fia 61 éves nyugdíjas ő is mozdonyvezető volt.lánya55 éves és bérszámfejtőként
dolgozik a MÁV-nál neki még 3 éve van hátra a nyugdíjba vonulásig. Neki van, gerincsérv
betegsége van. Fiának két lánya van, az egyik éppen most van szülési szabadságon a dédunokával. Lányának az első fia szülés közben elhalálozott, néni szerint az orvosok valamit elrontottak. A másik fia Budapesten dolgozik. A néninek a csípőjében protézis van, mindkét szemén zöld hályog van, a szemébe lencsét tettek. Havi nyugdíja 100 000 forint.
Faluról: Gondozó jár hozzá 200 forint óránként, 650 forint az ebéd. Mindenért fizetni kell,
Azt mondja, van olyan gondozó, aki másnak még a fát is összevágja, neki nem. Tőle nem
messze lakott egy rendes cigány, akit megfizetett és az megcsinált mindent. Elmondta, hogy a
hívek több református lelkészt elüldöztek innen. Volt, akire szívesen emlékezik a Gyüre Lajosra. Mondta a néni, hogy fiatal korában a többi szomszéddal összeültek és csigatésztát készítettek. A néni mondta, hogy amikor kötelező volt belépni a TSZ-be akkor 4 holdat adtak be
a közösbe.
13. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Táncsics u.9.
Neme: nő, életkora: idős
Készítő: Bata György
Ház állapota: A telek 1 200 négyszögöles. A ház 1975.-ben épült, szurkos, égetett tetejű tetőzet. A ház három szobás (2 parkettás,1 köves), konyha, fürdőszoba, kamra, fürdőszobában
van a WC, folyosó 100 négyzetméteres. Van pince, garázs is. Lábas jószág közül csak csirkéket tart.
Bútorzat: Régi8 és új bútorok vegyesen vannak.
Körülmények: A néni reggel szólt oda nekem, hogy nem tetszik fázni? Bemutatkoztam nekiezzel kezdődött el a beszélgetés. A néniből áradt a szó. A néni nyugdíja 98 000 forint-ezt az
összeget 33 év, 286 ledolgozott idő után kapja, több betegsége is van (egyik szemére vak,
egyik fülére csak hallókészülékkel hall, légcső asztmája van, cukros és szívbeteg). Mire mindent kifizet, 5-10 ezer forintja marad, de a gyerekei mindenben segítik. Dorina unokája vele
lakik, hogy ne féljen, lánya vele szemben lakik.
Családi összetétel: A hölgy 66 éves nyugdíjas, nyugdíjazása előtt a MÁV-nál volt egészségügyi dolgozó. Férje 2017.-ben hunyt el 66 éves korában, aki aktív korában MÁV-nál volt
buszsofőr. 1973.-ban kötöttek házasságot, a hölgy Miskolc-Diósgyőri származású. Judit lánya, aki a Nyíregyházi Józsa András kórházápolási igazgatója, a Tiszaszentmártoni képviselő
testület tagja, egy 16 éves középiskolába járó fia (Gábor) van. Kati lánya, aki a Tiszaszentmártoni Reál élelmiszer bolt vezetője, három gyermeke van- Dorina 13 éves, Márton 10 éves
ők ketten Záhonyba járnak általános iskolába, Hanna 6 éves ő ősszel kezdi az iskolát a helyi
általános iskolában. A jelenlegi polgármester a néni unokatestvére.
Két jó vejem van, lányaimnak azt mondom mindig az ágy kibékít.
Faluról: Az új polgármester semmibe nem veszi a népet. Iskoláztatási támogatás csak a kisebbségeknek adnak. Középiskolába járó cigányoknak egyszeri 15 000 forintos támogatást
nyújt az önkormányzat.
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A régi polgármester támogatást, szociális csomagokat adott karácsonyra, húsvétra (különböző
zöldségeket, szenet). A régi polgármester hiánnyal adta át a falu kasszáját.
A gondozónők összeszedik, a recepteket kiváltják őket. A gondozónő 200 forintos óra díjért
dolgozik, az milyen sok.
Szociális bolt azért zárt be, mert sok volt a lopás, s deficittel zárt.
Záhonyban magasabb az iskolai színvonal azért viszik oda a gyerekeket.
Táncsics utcán régen járt busz, ami egészen az állomásig járt. Miért nem jár most busz? Jó
lenne, ha volna a faluban patika, vas-műszaki, vegyszer bolt.
A faluban rendes, dolgos cigányok vannak.
A halastóhoz régen odajártak a fiatalok horgászni, amiből volt bevétele is a falunak. Sok a
drogos roma, úgy ismerhető fel úgy mennek, mintha álmosak volnának.
A régi lelkész kiszedette a temető kerítését, a templom körüli fenyőfákat. Az új lelkész jó,
mert gyermeknapokat, rendezvényeket szervez, le a kalappal előtte.
14. sz interjú NC
34 éves férfi
készítette: Tóth Gertrúd
Csizmadia Tamás az általános iskola testnevelés tanára. Az iskolában készítettem vele az interjút az egyik tanteremben. Már az elején elmondta, hogy ő nem gondolja, hogy jó interjúalany lenne, nem túl beszédes.
Tamás Ukrajnában született, Ungváron élt, feleségével 7 éve költözött Magyarországra, pontosabban Tiszaszentmártonra. 3 kiskorú gyermekükkel élnek az iskola szolgálati lakásában.
Ungváron érettségizett, majd az Ungvári Nemzeti Egyetem Testnevelési Rehabilitációs szakán szerzett diplomát. Tanulmányai után katonai szolgálatot teljesített Herszonban a katonai
rendőrségnél. Ezt követően egy évig mozgássérült gyerekek és felnőttek rehabilitációjával
foglalkozott. Elmondása szerint akkoriban az állam ezt nem támogatta, így az intézmény
csődbe ment. Ezek után körülbelül egy évet kórházban dolgozott agyvérzéses, infarktusos
betegekkel, majd masszőrként helyezkedett el, magán vállalkozásba kezdett. Ukrajnában töltött évei után Magyarországon honosította a diplomáját, majd Budapesten meg is védte azt.
Úgy gondolta vált egy kicsit, Győrben kapott állást, ám ott végül nem vette fel a munkát, hanem Tiszaszentmártonra költözött. Ekkor már házas volt, az első kislánya még Ukrajnában
született. Úgy mesél a Tiszaszentmártonra való költözésről, mint egy véletlen művéről. Elmondta, hogy költözésük előtt sokat ingáztak oda-vissza a határon, akkoriban nem volt autójuk és ha éppen nem volt vonat, akkor stoppolt. Egyik ilyen alkalommal a tiszaszentmártoni
iskola jelenlegi igazgatója, - aki akkor még nem volt igazgató – vette fel, épp a piacra tartottak. Tamás viszonozta, hogy segítettek rajta, így a piacon fordított neki. Mindeközben szóba
elegyedtek, szóba került, hogy az általános iskolába tesitanárt keresnek, Tamásnak pedig meg
volt hozzá a végzettsége. Győrbe sok lett volna az ingázás, felvételi stb., így úgy döntött,
hogy megpróbálja Tiszaszentmártonon. Fel is vették, így családostul az iskola szolgálati lakásába költöztek, nemrégiben vettek egy házat, ami jelenleg még felújítás alatt áll.Kérdésemre,
hogy szeret-e itt élni elmondta, hogy eleinte furcsa volt, hisz 27 évig élt városban, a szavaival
élve „mindig mozgásban voltunk”, de amikor az embernek családja lesz, lassan átáll egy nyugodtabb életmódra. Meg lehet szokni. Sokat könnyített a helyzetén, hogy szeret horgászni és a
Tiszán hódolhat hobbijának.
A három gyermek közül a legnagyobb 5 éves, a középső 2,5 éves, a legkisebb pedig 1 hónapos. Tamás elmesélte, hogy betegség esetén kicsit izgulnak, mert magukra vannak utalva, a
nagyszülők Ukrajnában élnek, helyben nincs segítségük. A legnagyobb gyerek 2 éves koráig
mondhatni a határon nőtt fel, akkoriban még sokat jártak át, ma már kevesebbet. Nagybevásárlásra főként Záhonyba, Kisvárdára vagy Nyíregyházára járnak, oda a nagyobb gyerekeket
is elviszik. Másra nem szívesen bízzák a gyerekeket.
61

Az évek alatt szereztek helyben barátokat főleg kollégák által. Nagyon jól kijönnek egymással, nincs marakodás, mint más helyeken. Most körülbelül 8-9 tanár van az iskolában, aki állandó. Sok külsős tanár is jár ide tanítani, főleg fizikát, kémiát, valamint a felső tagozatosokat.
Tamás az általános iskolásoknak testnevelés órát tart, valamint a felnőtt képzésben érettségiztető osztályfőnök.
A két nagyobb gyermeke Zsurkba jár óvodába. Az itteni gyerekek megnyilvánulásai, beszédstílusa, a felnőttekhez való hozzáállása hagy némi kívánnivalót maga után. Tamás nem szeretné, ha a saját gyerekeire is ez az attitűd ragadna, így jobbnak látta, ha a gyerekei nem ide
járnak óvodába. Később iskolába Záhonyba fognak járni. Tamás elmondása szerint sok magyar gyereket máshova járatnak szülők, pl. a tiszteletes gyereke is. „Annyira nem rossz ez a
cigányság, aki itt él.” Más falvakban sokkal durvábbak, itt nyugodtabbak. Megvan a saját
életstílusuk, de nem „fesztiváloznak”. Bár Tamásék nem járnak nagyon a faluban, szerinte
nem takarja a valóságot az ő meglátása. A gyerekeik is kollégák gyerekeivel, vagy ovistársakkal játszanak.
Tamás kérdésemre elmondta, hogy Nincs sok lehetőség megélhetés, fejlődés, infrastruktúra,
munkalehetőség szempontjából.
Tamás, amikor ideköltözött nehezen tudta elfogadtatni magát a diákokkal, nehezen vívta ki a
tiszteletet. Ma már ezzel nincs probléma. Sokat focizik együtt tanítványaival, akkor egyenrangúak, nincs tanár diák viszony, pályán kívül persze ez máshogy van. A felsősök el tudnak
vonatkoztatni ettől, könnyen szót ért a gyerekekkel.
15. számú interjú NC
Interjú Ukrajnában élő hídgondozóval
Készítette: Farkas Katalin
A hidat néztük a csoporttársainkkal, mikor átjött hozzánk a másik oldalról a férfi. Kedvesen
üdvözölt minket és elmesélte, hogy azért jöhet át a másik oldalra, mert ő a hídkarbantartó így
a híd lábáig eljöhet, mert ő tartja rendben a füves rész a mai napon is kaszált, minden reggel
lejelentkezik a katonaságnál és így átjárhat a határvonalon. 1965-ben épült a híd, és az
egyezmény szerint azóta is fizet a magyar állam és az ukrán állam is egy x összeget a karbantartásért. Novemberben ellenőrzés van, jönnek Pestről, Debrecenből, Kijevből megbeszélik,
hogy mennyibe kerültek a karbantartási munkálatok és az országok felesben fizetik. 40 éve
csinálja ezt a munkát, de most már csak nyugdíj mellett, visszahívták, mert nem volt ember a
helyére. Ukrajnában forintba átszámolva 120 e Ft-ot keresnek havonta. Nem élnek nagylábon, ha jól beosztják meg tudnak élni. Naponta 2 vonat jár, van olyan, ami 60 kocsis és vasércet szállít. Kérdésünkre, hogy mit tapasztalt csempészet terén elmesélte, hogy az folyamatosan volt, van és lesz is. ebből élnek az emberek. A legújabb módszer az, hogy drónnal reptetik
az árut. Tiszaszentmártont már bekamerázták, úgyhogy kicsit feljebb csinálják.
Mesélte még, hogy a vasércbe is elrejtik, tehát a vonattal is átjön a cigi. Vannak búvárok, akik
a víz alatt ládákban hozzák át.
Akiknek van, kapcsolata kamionnal szállítják. Mondta, hogy még mindig működik a dolog,
de már kevesebb a haszon, mert kint is emelik a cigaretta árát. Ő soha sem foglakozott vele,
mert többre becsülte munkahelyét és a nyugalmat.
16. számú interjú NC
Damjanich utca elején
idős férfi
Hagyba Krisztina
A Damjanich utca elején, az Ady Endre utca kezdeténél, amit egy Tisza part felé vezető
földes út metsz ketté, van egy gondozatlan sarki telek, félig felújított sarki ház.
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A földes útról szólítottam meg a kertben tébláboló 62 éves férfit. A férfi nem ott, hanem a
Táncsics utcában lakik. A férfi fiáé volt a ház, gyakorta eljön és a ház körüli teendőkben segédkezik. Már nyugdíjas, hasznossá teszi magát. Feleségének még két év van a nyugdíjig. Ő
kőműves volt a vasútnál. a fia is az építőiparban dolgozik. Nagyon jól keres. Büszkeség hatotta át a hangját . „ Az unoka is kőműves szeretne lenni.” / óvodás korú/
A lányánál két gyerek van. Várdán laknak.
Gyakran töltik a szabadidejüket Tokajban a sógornál. Ha az asszony nyugdíjba megy oda szeretnének költözni. nem érzik magukénak a falut, ott szívesebben élnének a sógor közelében.
Az asszony oda valósi. A férfi itt született, itt járt iskolába, a szülei is idevalósiak.
A falu jövőjével kapcsolatban nincsenek pozitív véleménye. Nem elégedett a helyzettel, de
úgy gondolja, a polgármester asszonynak is bele kell tanulnia a szakmába.
A cigányokkal személy szerint nincs problémája.
17. sz. interjú NC
A Damjanch utca 17. sz. ház előtti kispadon egy
idős néni üldögélt.
Hagyba Krisztina
A porta előtti utca rész, az előkert rendezett virágcsokor. Kérdésemre, hogy megpihenhetek
e, szíves invitálás volt a válasz. A néni huncut szeméből az élet szeretet sugárzott. Érdeklődő,
választékosan megfogalmazta mondanivalóját. Főleg a múltról mesélt. Közben lassan kibontakozott jelen élete is.
A 82 éves néni egyedül él, 23 éve özvegyen, a 60-as években épült sátortetős házban. Jól
karbantartott, a 70-es évek bútoraival berendezett 4 szobás házban. A házat sok kézimunka
díszíti, főleg kalotaszegi hímzések, amit a néni készített. Tiszta, rendezett.
A gazdasági udvar üres, növénytermesztéssel nem foglalkozik. A lánya jár hozzá segíteni, 2
naponta ételt visz neki. A vőjével nem áll szóba, mert egyszer megverte alkoholista. békülés
szóba se jöhet.
A néni itt született, kislánykora óta a mezőgazdaságban dolgozott. Mély szegénységben éltek
a Horthy rendszer alatt, így lett ez a háború után is. Sok betegségen, operáción esett át. Soha
nem adta fel. A munkába vetett hite segítette át sok nehézségen. Első házát vályogból építette.
Ő dagasztotta a vályogot és vetett téglát, édesanyja segítségével. Első vizes vályogházába
novemberbe költözött kicsi gyermekeivel. A férjét nem tartotta szorgalmas embernek.
Két gyermeke született, egy fiú és egy lány. 4 unokája, 4 dédunokája van. Egyetemet végeztek. Az egyik unokája a falu jegyzője. A gyerekek taníttatásába besegített.
Nem ismeri a falu életét, zárkózottan él. A fiatalok munkamorálját elítéli, a baloldali politikusokat szidja, a cigányokról nincs jó véleménye, hangosak és köpködnek felé.
18.sz. interjú NC
Kb. 55 éves nő NC, a bolti eladó
Készítette: Bajnóczy Mónika
Hely: kis bolt a Táncsics utcában 44-es szám mellett
Helyi lakos, itt született, szülei és a további ősei is Tiszaszentmártoniak. Férje nem cigány,
aki korábban a vasúton dolgozott a gépszerelő műhelyben, de 2005-ben „elengedték”. Azóta
közmunkából él, nem nagyon talál munkát. Gyerekei:-29 éves lány (nem házas), az Önkormányzatnál dolgozik. Vasútforgalmi iskolába járt, de ezen a területen már nem tudott elhelyezkedni, ezért váltott.-25 éves lány (nem házas) Budapesten jár egyetemre, közgazdasági
szakra, de emellett dolgozik és ösztöndíja is van. A család együtt van, meglátása szerint a
faluban kevés a válás (persze előfordul), az emberek összecsiszolódnak és a körülmények is
összetartják őket. Sajnos előfordul,hogy nem tudnak együtt lenni ,mert messzebbre kell menni
munkáért,a közmunkáért pedig csak annyit kapnak,hogy csak tengődnek belőle.
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A „boltos néni”elmondta, hogy kereskedelmi iskolába járt, és mindig is boltban dolgozott,
csak 1év munkanélkülije van. Gyakorlatilag mindenki ismeri.
Előfordult már a boltban, A cigány– nem cigány viszonyról: érzése szerint nincs különbség,
jó a viszony, nincs ellentét. Magyar is van, aki úgy viselkedik. Egyre több a vegyes házasság,
amit a nem cigány szülők nehezen fogadnak el (csak a származással van probléma, a cigány
házastárs személyével nem), ebből a szempontból van egy kis ellentét. A cigányok összetartóbbak.hogy a cigányok kisegítették egymást, ha nem volt náluk annyi pénz, vagy csak egyszerűen odaadták a maradék pénzt a másik cigánynak. A magyarok nem csinálnak ilyet. Ezt
az összefogást nagyon tiszteli bennük. Egy másik szituáció, amikor egy cigány bármilyen
okból van kórházban (betegség, szülés) és hazajön, a rokonság rögtön látogatni megy, megnézik minden rendben van-e. Segítik egymást. Szerinte itt a cigányok jól állnak, nem úgy, mint
más vidéken.(A TV-ben hallja, hogy fel kell őket karolni, és nagy segítségre van szükségük a
felzárkózáshoz). Közülük sokan vették fel a CSOK-ot. Nem tudja elképzelni, hogy a Magyar
Államnak 10Milló forintja arra, hogy csak úgy odaadja. Fél, hogy a felét vissza kell fizetni.
De most ez így jó, legalább van lakásuk. Élnek a lehetőséggel, akiknek van munkaviszonya.
A cigányoknak,ha van hol, akkor dolgoznak.
Mivel a bolthelységben beszélgettünk, csak rákérdezni tudtam, hogy mi a helyzet az otthoni
termeléssel. A hátsó udvarban tartanak baromfikat. A veteményes kertben saját részre termelnek paprikát, paradicsomot, uborkát.
A falu vezetéséről tettem fel a továbbiakban kérdéseket: Szerinte a falu nem fejlődik, egyre
Egyenlőre nem érez, különbéget az élőző polgármesterhez képest, de amije van a falunak, az
régebben „gyűlt” össze.kevesebb a gyerek, és ha elöregszik a falu, akkor vége. Erre lenne
meg megoldás, ha betelepítenének családokat. De most a fiatalok, akik biztosíthatnák az utódokat, azok már elmentek városba. Korábban a záhonyi munkából éltek rengetegen, de a leépítés miatt, egyre többen kerültek utcára.
Megkérdeztem, hogy tud-e rólunk valamit, amire a válasz a következő volt: Csak hallotta,
hogy idegenek jöttek, és az iskolában laknak. Egy pár mondatban elmondtam, hogy miért
vagyunk itt.
19.sz. interjú NC
Helyszín: Ady Endre utca 30
Készítette: Bajnóczy Mónika
Alany: kb.45 éves nő, NC
Körülmények: A cigány férj fogad, a feleséggel a nyári konyhában, főzés közben fogunk beszélgetni. A környezet egyszerű és rendezett.
A család 5 tagú: Apa, anya és három gyerek:- nagylány,már saját családja van,21 hónapos
kisfiú és
úton van a 2.baba.
- középső lány egyetemre jár Nyíregyházán, történelem- magyar szakra.
- fiú, középiskolás Kisvárdán (II. Rákóczi Ferenc
Technikum)
Mindegyikük Tiszaszentmártonon járt általános iskolába, de a fiúnak gondjai voltak a többiekkel. Bántalmazták őt, és az apa úgy döntött, hogy átviszi őt másik iskolába (Záhony) 5. osztálytól.
Az interjú alanyom nem volt helyi. Zsurkon született és ide jött férjhez.
A munkalehetőségek tekintetében nem jó a helyzet. A munkaképes férfiak közmunkát végeznek, aminek nagyon alacsony a bérezése, amiből a rezsit sem tudják kifizetni. A családoknak
nincsenek tartalékai, sokszor kölcsönből rendezik a megélhetést. A munkavállalást a közlekedés is akadályozza, mivel csak ritkán megy, busz nem tud távolabb elhelyezkedni (nincs autó). Szerinte egy lehetőség van dolgozni: a baromfifeldolgozó üzem, de neki ez nem jó, mert
64

csak kevés pénzt kapnak nagyon sok munkáért. Ezért ő a közmunka programban vesz részt
(takarít az önkormányzaton) és most egy hete a Tópart Vigadóban is vállalt munkát. Erre azért
volt szükség, mert a férje a MÁV- Átrakodónál dolgozott, és a Covid-19 miatt lefelezték a
munkaidejét, így a bérét is.(Csak 4 naponta megy dolgozni). Természetesen nem ül otthon,
hanem elvállal alkalmi munkákat is: napszámba megy almát szedni. A középső lánynak van
ösztöndíja, és a fia is vállal munkát (14 éves kora óta teszi ezt). Úgy érzi: senki nem segít,
csak magukra számíthatnak. A sok munka miatt a családdal keveset vannak.
Láttam ugyan hátul kertet, de elmondásuk szerint nem termelnek zöldségeket, mert rossz a
föld, homokos. Próbálkoztak, de nem éri meg. Boltban és termelőtől is vásárolnak. Pl.: burgonyát nagyobb tételben vásárolnak télire, elteszik a pincébe. A ház kissé régi, de nem romos,
rendben tartott épület (a tető mohás). Elkerített részen tartanak csirkét, kacsát, disznót.
Ezek után a cigány-nem cigány viszonyról esett szó. A nő véleménye az volt, hogy régebben
jobb volt, akkoriban semmilyen különbség nem volt. Gyakoriak voltak a cigány-magyar barátságok, viszont mostanában jobban elkülönülnek egymástól a fiatalok. Ezért is vitte el a
hölgy az iskolából 4. osztályban a gyerekét a záhonyi iskolába (annak ellenére, hogy a fiú
maga is cigány), bántalmazták fizikailag és lelkileg egyaránt. Nem az iskolával volt a baj,
hanem az iskola diákjaival. Az édesapa elégelte meg a rossz bánásmódot, azt hogy 4 évig csak
kompromisszumokat kötöttek.„Ha nem olyan a neveltetése egy gyereknek, akkor már különcnek számít. A cigányok külön akarnak élni, saját gyülekezetük van, merítkeznek. El vannak a
magyarokkal, de vannak problémásabbak is.”Az idősebbek jobban tudnak együtt élni, ők
megosztoztak egymással.
Ismerik a cigány önkormányzat vezetőjét, de mióta „felköltöztek” (A központból az Ady Endre utca közepére) kimaradnak, nem foglalkoznak velük, csak az ösztöndíjhoz szükséges pecsétet kérik el, és ennyi.
Tiszaszentmárton önkormányzatának vezetésről feltett kérdéseimre azt válaszolta, hogy minden a régi kerékvágásban van, egyelőre nem lát változást.
20.sz. Interjú NC
Dózsa 17 , 81 éves nő Ilona
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Négy faluval arrébb született ide jött férjhez több
mint 60 éve, a férje pár éve meghalt. A fia lakik még a házban, 65 éves nyugdíjas ő is, megözvegyült ide jött haza. A két unokája már 40 felettiek, nem itt élnek, évente egyszer jönnek.
El van, keseredve már nem akar semmit.
21. sz interjú NC
Csernyiné Kovács Gabriella
Készítette: Tóth Sándorné
Gabika a Dózsa út 30-ba lakik a falu szélétől a harmadik ház. Itt született és itt él,
gimnáziumba járt máshova és Hajdúböszörménybe járt a főiskolára óvónőképzőbe. A férje
Záhonyból költözött ide. Egy fiú (35) egy lány ( 41). Három unoka. A lány Kisvárdán, a fiú
Csepelen él a családjával. Mindkét gyermek gyakran haza jár. Ő volt az óvoda vezetője 14
évig, most fél állásban dolgozik, hogy a nyugdíjat kiegészítse. Otthon a kertje a kedvenc helye nagyon szereti a virágokat, a hátsó kertbe ültetnek is. Két éve nyugdíjas. Az óvoda először a tanácshoz tartozott, majd a polgármesteri hivatalhoz, jelenleg a Met fenntartása alatt
van. A különbség annyi, hogy mindig kapnak nagyobb ünnepekor szeretett csomagot. Most
van két Budapesti család, aki támogatja az óvodát. A cigány nem cigányok között van valamilyen elkülönülés, de az életmód miatt, nagyon jól elműködnek egymással. Vannak barátságok
és vegyes házasságok is. Talán ha tíz olyan 18-30 év közötti fiatal van, akivel szoktak problémák, lenni az alkohol vagy a drog miatt. Jó a közbiztonság. Nagyon jó itt élni.
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22.sz. Interjú NC
Csoportos interjú a Met fenntartású óvodában.
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Nagyon szeretnek itt dolgozni ezt azonnal hangsúlyozták. Jó hangulat is van, mosolyog mindenki. A gyerekek vegyes csoportokban játszanak. Két csoport van, kicsi-középső és
középső-nagy csoport. A vezető óvónő mellett két főállású óvónő, két dajka és egy közmunkás van. A volt vezető Gabika két éve ment nyugdíjba, jelenleg is itt dolgozik, a két óvónő
mellett, mint óvónő fél állásban. Fejlesztő pedagógust csütörtökönként jön a gyerekekhez,
külön logopédiai szobája van. Főként késői beszédfejlődés problémák vannak, ő csinálja
szakértői véleményt is. Az előző polgármesterrel, nem sikerült dűlőre jutniuk, nem igazán
támogatta az óvodát, a MET fenntartás miatt. A mostani polgármesterrel már írtak közösen
pályázatot és múlthéten meg is nyerték. Az előkertben egy mezítlábas játszótér lesz kialakítva
a gyerekeknek. A szünetekben saját maguk járnak be festeni. A kert első részén, kocsik gumiabroncsból, hattyú és kancsó lett kialakítva virágtartónak, szépen lefestve, kivágva. Jelenleg nyári ügyelet van. A szeptemberi kezdésre, kevesen voltak a gyerekek a kiscsoportba, így
2 fő, 2.5 éves gyermeket is felvetek, hogy indítani tudják a kiscsoportot. Őt-kisgyereket visznek máshova óvodába, anyuka ott dolgozik, így reggel viszi magával. A jövő évben már több
kicsi lesz az óvodában, mert látják a születési számokat. Alapvetően itt nincsenek problémák
a gyerekekkel, a szülőkel is jó kapcsolatot tudnak kialakítani. Néha vannak kisebb fennakadások, de ezek nem okoznak problémát. Alapvetően kevertek a népesség szempontjából a csoportok és a kicsik jól megvannak így.
23.sz. Interjú NC
Zsurki nő Postás kisasszony
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
36 Éves Zsurkon él, a postán dolgozik, a csekkeket és minden egyebet intézi, egy kollégája van, aki a kijáró postás. Az biztos, hogy itt nincsenek ellentétek a kétfajta lakkosság
között. Viszont látszik, hogy a cigány lakosság népesedése nő, sokkal több gyermek van. Sokan kapnak segélyt és családi pótlékot. Azt látja, hogy nagyon sok cigánylány, nagyon fiatalon szül, és 2-3 gyermek van. A segélyek száma nő, ez azért van, mert a munkalehetőség viszont nagyon kevés. Megszűntek a gyárak, a MÁV. Három éve jött vissza Zsurkra és azt látta,
hogy a 15 év alatt, míg távol volt, sokan elköltöztek, üresebb lett Záhony, Zsurk és Tiszaszentmárton is. Az ő gyermeke is a Záhonyi iskolába jár, annak ellenére, hogy ő itt dolgozik
és Zsurkon él. Sokat számít, hogy az iskola milyen.
24. sz interjú NC
Táncsics köz 7
Készítette: Tóth Sándorné
Dajka az óvodában 2008-óta. A többiek régebb óta vannak itt, szeret itt dolgozni,
mindenki segít mindenkinek. Itt születet ő is és a férje is, két gyermeke van a lány 34 éves
adminisztrátor, a párja hűtő klímaszerelő vállalkozó, ő is itt született. Két évig voltak Németországban, hogy a deviza hiteles autót kifizessék és gyűjtsenek pénzt a már megvásárolt ház
felújítására. Szeptemberbe jöttek haza, még nincs gyerek. Itt szeretnek élni, vadászni, halászni, állatokat tenyészteni. A fia pesten él a családjával 30 éves, hitelre vettek lakást, de jól
megvannak. Gyönyörű házuk-kertjük van, állatokat tartanak, művelik a kertet. Ez mellett
négy almásuk van, de már nem olyan, mint régen, a szedésnél már fogad embereket, mert nem
mennek egymásnak segíteni az emberek. Valahogy megszűnt. Ráadásul ugye az oroszokból
éltek, de ez a piac jórészt megszűnt. Az ukránok és a Románok vesznek át gyümölcsöt, de
egyharmadát annak, ami volt. A lé alma idén elég jó 38 Ft áron megy. A szomszédokkal is
alig beszél, mert mindig műszakba járnak, alig találkoznak. A cigányokkal nincs baj, a fiata66

labb generáció az ahol vannak elcsúszások. De az már a 90 években kezdődött, akkor sokan
otthon maradtak munkanélküliin, meg sok gyerekkel a családival és nem látták a gyerekek
dolgozni a felnőtteket. Nagyon szeret itt élni.
25. sz. Interjú NC
39 éves nő
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Az édesanyjával is készült az interjú a 67 éves nő
Itt született és itt járt iskolába, majd a középiskola után a Pázmányon ( angol- történelem szakon)végzett. Majd ott tanított is. A ceun-t (középkori történelem specializáció) végzett utána.
Ezek után Angliai egyetemekre adta be a jelentkezését, őt egyetem vette volna fel, oda ment
ahol ösztöndíjat kapott. Norvégiában Vége az egyetemnek, megvan a doktorija történetből. A
disszertáció témája egy olasz kézirat volt ott kutatta ezt a könyvet. Próbált elhelyezkedni, angolt és művészet történetet tanít. Online egyetemen oktató. Egy komplett anyagot és a vizsgát
összekészíti, elküldik a tandíj befizetése után. A vizsgák személyesek, minden országban van,
helyszín ahol csak vizsgára megy be. A különbség a Magyarországi és Angliai iskolák között,
hogy itt nagyon nehéz bejutni doktorira, főként,, barátok ismerősök jutnak be. Angliába teljesítményt nézik. A ceun kétszer jelentkezett doktorira, de elutasították. Olaszországban magasabb a fizetés a covid miatt április óta itthon van, és online dolgozik és tanít. Magán nyelvoktatás angolul, Olaszországban kevesen tanulnak nyelvet. Amit itthon lát az a lassú szegényedés és kevesebb szolgáltatás van a faluban. A munkahelyekre eljutás és az alap ellátáshoz való
hozzájutás nehezebb. Nincs gyógyszertár. Ha valakinek nincs autója, akkor tulajdonképpen az
ismerősöket kell megkérni, hogy vigyék el. Nagyon kedvelik az új polgármestert. Nagyon sok
roma barátjuk és ismerősük van. Szeretnek velük kirándulni, járni. Az általános iskolában sok
osztálytársa cigány volt. Itt nem okoz problémát, hogy a cigány szolt használják. Az teljesen
biztos, hogy mindkét csoportból sokan elköltöznek a faluból, nagyvárosokba. A cigány és
magyar lakosság körében is vannak, akik ingáznak havonta budapesti vagy külföldi állások
között. Az ő fiatal korában nagyobb volt a közösségi élet a fiatalok és idősek körében is. Voltak falu napok, búcsúk. Ezek az alkalmak nagyon hiányoznak.
26.sz. Interjú NC
Kossuth u 25 óvónő (Vincze Beáta) Orbán Krisztián édesanyja
41 éves nő
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Itt született itt élnek a szülei és a férje szülei is. Két gyermeke van, mindkettő fiú 18,
15. Záhonyba jártak mindketten iskolába. Negyedikbe vitte el a kisebbik gyermeket a többi
Magyar szülővel az iskolából, nem az osztály és nem a tanárok miatt. A nagyobbik nem is járt
ebbe az iskolába. A két felsőbb osztály a 7-8, annyira zsarnokoskodott az iskolában és fenyegetek minden gyermeket, tanárt, hogy így döntöttek. Testvére és sógora is itt lakik, mindenki
itt maradt. A cigányokkal jó a viszony nincs kirívó eset, inkább a fiatalok, közt van probléma,
isznak, drogoznak, de az csak pár ember. Inkább elkerülik az emberek ezeket a fiatalokat. A
diploma óta óvónő az óvodában. A tó vendéglőben ő az üzletvezető pár éve. Apukája 1995ben az akkori polgármesterrel építette. Később a polgármester kiszállt, apukája vitte tovább.
Anyukája halála után apukája (már az állatokkal, liba, kacsa, gyöngytyúk, és az almással akart
foglalkozni) neki és a testvérének adta át, de a testvérét nem vonzotta ez ő a földművelést
választotta (kihasználta ezeket az új pályázatokat és termelni kezdet), úgyhogy egyedül ma67

radt. Ott is próbálják a nagyon zűrös figurákat kitiltani (a kötözködőket, és aki tör, zúz.), most
újították fel, lég kondit rakattak, új étkező rész és egy kis konyha lett kialakítva. Az óvodában
is azt látja, hogy a renitens otthonról hozott rossz szokásokkal nem tudnak mit kezdeni, eszköztelenek. Viszont itt nincs mélyszegénységben élő vagy nagyon szegény gyermek az óvodában. Ha volt probléma és kiemelés történt, akkor is a helyi rokon vette gondozásba hivatalosan a gyermekeket nem az állami gondoskodásban vannak. Nagyon sokat számítót a MÁV
megszűnése, a közmunka egyenlő a pofonnal. Most már látszik a cigánysoron a pusztulás,
elköltözés, hiányzik a rendes állandó biztos munkahely. A cigánysort vállalkozó építette, a
családoknak, a 90-évekvben a szocpolra.
Vállalkozóként nehéz olyan alkalmazottat találni, akibe meg is bízik és rendesen dolgozik. Elmondta, hogy a másik kocsma és bolt épülete a áfész tulajdonában van még mindig,
az épületet vállalkozóknak bérbe adják. A boltnak régóta ugyanaz a bérlője, de a kocsma körülbelül háromhavonta vált gazdát az utóbbi időben .
27 sz. Interjú NC
67 éves nő Ilona
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Ahol voltam anya 67 éves lánya 39 éves, A templommal szembeni kis rózsaszín ház, pár éve
frissen vakolva,
két kutya , hat kismacska egy anyacica. Mindegyik készhez szokva. Az
egyik kutyát kellet csak megfogni, ő az idősebb, de nem akart bántani és hallgatott a gazdikra.
A liba igazi házőrzőként funkcionált és iszonyatsipákolást rendezet, amikor már a kutyák nem
is ugattak. Bőszen jött a belső kerítés felé, ahogy mentem felé az első udvarról. Igazi régi udvar berendezés egy kis csavarral. Az első udvarban kutya és macska, na meg egy félig vadkacsa család volt fehér fekete kiskacsákkal. (utána mondták is, hogy az apa kacsa gácsér még
mindig nem tudja elfogadni a tarka kis kacsákat, úgyhogy néha nekik megy.) A középső udvaron a kacsák, libák tyúkok, kakas lakhelyei, a nyári konyha és a tároló épületek voltak.
Leghátsó részen a kukorica, burgonya, hagyma, fokhagyma, bab, uborka, tők és padlizsán
sorakozott. Három, lépcsőn mentünk fel a lakásba, ami szőnyeggel, volt leterítve. Belépve a
fogadó tér, mosdó fürdő, jobb oldalt konyha, bal oldalt egymásba nyíló két szoba. Rendezett
tiszta lakás, mindenhol minden ágy szék, fotel leterítve. Feltűnő a szoba jobb oldalán, egy
kisszekrény tetején két polc, hímzett terítő, művirág szél dekorációval, sokk angyalka nipp
porcelánból, mellette jézus és szűz Mária, porcelánból. Kis tengeri kagylók és egyéb nyaralásból származó emlékek. Ez a tisztaszoba, ínét nyílt a háló szoba. Ilona 40 évig és 145 napig
dolgozott a MÁV –ál onnét jött nyugdíjba. A szülei és a párja szülei is éltek itt vannak eltemetve, nekik még volt földjük ahol gazdálkodtak, de amikor meghaltak eladták ezeket a földeket. A párja is a MÁV-ál dolgozott. Egy lányuk van ő 45-éves itt tanult, majd a középiskolát, Záhonyba végezte, majd Budapesten, a Pázmányon végzet Angol és történelem szakon,
ahonnét Angliába ment, doktorit írni. Azóta Olaszországba él tanít, tanul. A covid miatt április óta itthon van. Szerinte régen sokkal jobb volt, mert a MÁV biztos munkahelyet biztositok,
rendes fizetéssel, nyugdíjjal. Tudta, hogy mire számíthat. 6000 ember dolgozott és élt meg a
MÁV átrakóból és egyéb részeiből. Ő is váltó műszakba dolgozott. Elmondta, hogy műszakváltáskor csak úgy hömpölygőt az ember tömeg (itt egyébként még a szeme is mosolygott a
hölgynek, igazán szép emlékei lehetek erről), és olyan volt, mint ha Budapesten lenne. Rohant
bevásárolni és utána haza, hogy itt már azzal ne keljen foglalkozni, mert akkor is volt kert és
állatok. Nagyon szerette abba az időben azt is, hogy mindig ki tudta számolni mire mennyit
fog költeni, mindenhol, ugyanannyiba került minden. Most egyszerűen ilyet nem tud csinálni.
A környéken, nincs, olyan nagyobb bolt ahol be tudna vásárolni. Mind bezárt, mert a rakodó
bezárásával ezek is megszűntek. Nincs busz csak naponta négyszer és nagyon felháborító,
bezárták a vasút vonalat, itt jár át a vonat pótló busz, de nem áll meg a településen, mert ő
vonat. Neki nagyon sok barátja, cigány , velük szokott a Máriapócs-i búcsúba menni, nagyon
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jó utak szoktak lenni, isznak, esznek, beszélgetnek. Egyszer elment a katolikus busszal is, de
ők végig énekelték az utat és nem lehetet se enni se inni, be a templomba ki a templomból
vissza a busz és irány haza. Ezért a cigány busszal megy mindig. Szokták hívni balagásra esküvőre és első áldozásra. Nevetve mesélte, hogy amikor először ment akkor csak nézet, milyen gyönyörű báli ruhákba jelentek meg a nők szégyellte magát , pedig a legjobb ruháját vette fel, de hát neki olyan ruhája sose volt, mint azok a ruhák. Igazi hercegnős, arannyal, flitterrel, kövekkel. Mikor először volt akkor egy gyönyörű ékszer szettet vit, gondolta jó lesz, Angliából hozta a lánya. Kiderült, hogy konkrétan vastag arany láncokat aggattak a lányka nyakába. Az ő ajándéka a közép kategóriás ajándék volt. Ha kisebb munkák vannak, akkor a cigányokat hívja, megalkudnak, mennyiért csinálja meg kifizeti, nincs lelkiismeret furdalása, tiszta üzlet. A magyaroktól nem kér ilyen segítséget, mert sose fogadják el a pénzt és nem tudja,
hogy lehet ezt meghálálni. Amikor áprilisba-karanténba került a lányával, hívták a cigány
ismerősei, mit vigyenek neki, őket nem érdekelte a karantén. Szeret itt élni, a szomszédjuk is
vegyes hazaságban élő pár, nagyon jól megvannak. Évekig nem volt orvosuk, papjuk, megszűnt a gyógyszertár a ruha bolt, leginkább a gyógyszertár hiányzik. Már nincs foci csapat
pedig régen vasárnap nagy meccsek voltak, közösségi esemény volt. Nyugdíjas klub van kb
15-20 fő. Leginkább kulturális programokkal. Szponzorálni szokták az iskolát. tavaly meg is
hívták őket és egy nagyon szép műsort csináltak a gyerekek. Persze vannak gondok is a fiatalokkal, a múltkor ment az utcán és két fiatal közölte vele, hogy utálja a Magyarokat, mondta
nekik, hogy ő meg az ilyen cigányokat. Nem érti, hogy az egyébként jóindulatú kedves szülőknek, akik állandóan dolgoznak, hogy lesz ilyen a gyermek. Ettől még ő a többieket szereti.
Jó lenne ha a MÁV újra nyitna és lenne munkahely, de maszekok kezébe van egy jó része és
nem igazán látja, hogy akarnak valamit is csinálni.
28. sz. Interjú NC
Dózsa u 55 81 éves hölgy,
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
A falu utolsó háza, srégen szemben a temető. 81 éves hölgy. A zsidó temetővel srégen
él. Itt született itt éltek a szülei is. A nagy meneküléskor, mentek el a zsidó lakosok a faluból,
nem tudják mi lett velük, nem is halottak róluk utána híreket. Arra emlékszik, hogy őt család
lakott a faluban. A temető két oldalán volt zsidók lakta ház, utána kettő volt az útkanyarban és
egy lejjebb a központba ahol most a kocsma volt. Egyik nap, amikor 10 éves volt 1945 elején. Jött lélek szaladva a szomszéd, aki a zsidó temető oldalában lakot, övé volt a kocsma.
Üzentetett kapott, hogy meneküljenek, mert el akarják vinni őket is koncentrációs táborba. A
szüleire akarta hagyni a kocsmát, de a szülei földművesek voltak nem értetek hozzá, így más
megoldás született, de nem tudja mi. A lányával, vejével él együtt, egy hat éves kislány unokával. Ő és a férje a MÁV nál dolgozott. Lánya és a veje a földművelésből él.
29.sz. interjú NC
Táncsics út / iskola
51 éves éves nő
Készítette: Tóth Gertrúd
Körülmények: Péter Gábornéval (Andrea) a háza előtt találkoztam, mely kívülről rendezettnek tűnt, egyszerű két szintes kádárkockában lakik. Az udvarról puli kutyája harsányan ugat
rám. Andrea eleinte nem lelkesedett az interjútól, de eljött hozzám az iskolában és nagyon
felszabadultan beszélt a dolgokról. Az interjú végén megkérdezte tőlem, hogy tarthatnánk-e a
barátságot, és telefonszámot cseréltünk.
Andrea Tiszaszentmártoni lakos, szülei és nagyszülei is itt éltek. Anyai nagymamája Lónyáról
költözött a településre. Andreának három bátyja van, szülei nehezen engedték őt továbbtanul69

ni. Az általános iskolát helyben járta ki. 15 évesen Záhonyban cipőfelsőrész készítőként kezdett dolgozni, mely egy betanított munka volt, emellett tette le a szakmunkásvizsgát, szakképzettséget szerzett. Tizen pár évig dolgozott ezen a helyen, két gyermeke is ekkor született.
Későbbiekben esti tagozaton tette le az érettségit Záhonyban, majd szociális gondozói képesítést szerzett Mándokon. Egy pár hónapot dolgozott a szakmában, majd édesapját ápolta, otthonápolásin volt vele. Édesapja halála után 2 évvel a tiszaszentmártoni postai kézbesítő beteg
lett, így Andrea elvállalta ezt a posztot, melyet 13 éve ő tölt be. 6 órában foglalkoztatják, ám a
napi feladatokat el kell végezni, ha belefér az időbe, ha nem. Biciklivel járja a falut, szereti ezt
csinálni. Egy főnökasszonya van, aki a Postán az ablakban ül, több kollégája nincs.
32 éve házasok férjével, aki szintén helybéli, két felnőtt gyerekük van. Gyermekei tanulmányaik után Budapestre költöztek, a nagyobbik fodrászszalont üzemeltet, a kisebbik toronydarukezelő. Ritkán járnak haza. Nem terveztek a faluban maradni, mert munka szempontjából
nem láttak benne lehetőséget. Andrea elmeséli, hogy nagyapja, édesapja és a férje is vasutas.
Az öregek mindig azt mondák, hogy „ha vasút van, akkor itt van munka”. Most már nincs
vasút, nincs munka se. Záhonyban még vasutas szak is volt az iskolában.
Andrea édesanyja a téeszben dolgozott, a privatizáció után kaptak vissza földet, vannak almafáik, van egy kis erdejük is, művelik a földeket. A kertben van egy kis konyhakert is. Andrea
szerint az itteni lakosok kb. 70%-a kihasználja a kertet. Régebben volt kecskéjük, sertésük,
libájuk, kacsájuk stb. Mostmár csak tyúkok vannak, mert a kukoricát meg is kel termelni az
állatoknak.
Andrea szerint a cigányok és nem cigányok elfogadják egymást. Egy két suhanc van, akik
„feljönnek”, kocsmáznak és kisebb bonyodalmat okoznak. Egy időben betörések is voltak a
faluban, de az utóbbi időben ez nem jellemző. Van pár „szabadszájú” gyerek, talán ez az oka
annak, hogy a nem cigányok másik iskolába járatják a gyerekeiket, nem akarják, hogy gyerekeik eltanulják ezt a viselkedést, beszédet. Andrea gyerekei a helyi iskolába jártak, akkoriban
ezzel nem volt még probléma, azok a szülők szigorúbbak voltak, a mostani szülők mindent
megvesznek a gyereknek. Andrea közel lakik a cigánysorhoz, azt meséli nekem, hogy a zenélést sokszor lehet hallani, de randalírozás az nincsen.
Andrea férje szeretne elköltözni, hisz a gyerekek sem laknak otthon, ők pedig itt laknak a „világ végén”, „feljebb” sok a látványosság, több a munkalehetőség. Itt helyben nincs különösebben baráti társaságuk, ritkán összejárnak a rokonokkal bográcsozni, de nem igazán élnek
társasági életet. Ennek ellenére Andrea nem szeretne elköltözni, mert szereti a falu lakóit,
szereti az itteni embereket.
30. sz. interjú NC
Helyszín: Táncsics utca 42.
72 éves nő
Készítette: Bajnóczy Mónika
Két lánya van: Tünde (itt dolgozik az iskolában, konyhán), Mariann (Eperjeske, Rendezőpályaudvar),5 unokája (a fényképük ki van téve az üveges szekrénybe). A férje 1990-ben meghalt (az idén temette az öccsét és a húga sem él már). A férjét nehezen engedi el, gyakran jár
ki a temetőbe. Megvannak, az élet megy tovább, a jó Isten ad erőt.(A dátumokat fejből tudja).
Nyugdíjból él, előtte a TS Z-ben dolgozott (30 évet). Most a lányával (Tünde) él,Ő rá tud támaszkodni,lánya meg ő rá. A kertben saját részre termelnek: kukoricát, uborkát, burgonyát,
babot, répát, sok virágot.
Amióta internet van, azóta nem mennek az emberek segíteni egymásnak. Van munka annak,
aki akar találni. A vasút felbomlott, már csak Kft-k vannak (lánya is ott dolgozik).
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Jártak templomba, de amióta műtötték, itt fáj, ott fáj. Addig nem volt vasárnap, hogy ne mentek volna. Ha nem mennek TV-n, rádión hallgatják az istentiszteleteket. Nincs idő a templomba járásra, nincsen az emberek között olyan kapcsolat, mint régen. Kifogytak a templomba járók. A lépcső hosszú, van, aki ezért nem jár (alagút volt a templomba, találtak csontokat).
Volt egy bácsi régen, aki, amikor megkondult a harang, levette a kalapját és imádkozott. Volt
még virrasztás, változik minden. Betiltották, de a cigányoknál még van.
A korábbi polgármester jó volt, a mostani még csak most tanulja, de falu nap, az rég nem volt.
A hangosbemondó hozzá van bekötve. Amikor Debrecenből hívják, a készülék 8 csengetés
után átkapcsol a hangosbemondóra. A környékbeliek innen értesülnek a hírekről. Régen kisbíró dobolta ki a fontos információkat. Még az iskolánál és a templomnál vannak ilyen hangosbemondók, lefedik az egész települést.
Ha van valami a kertben, hívni kell valakit, de nem lehet bárkit (pl.: cigányt). Ki tudja, kiben
mi lakozik. Akivel régen jártak dolgozni, azokat ismerik, de vannak fiatal fiúk, azok behozzák
a lányokat, és azokat már nem ismerik. Nincsenek baráti viszonyok, csak köszönnek egymásnak. A fiatalok már nem tudnak annyit tűrni, mint régen. Az unokák tartják benne a lelket
(júliusban volt az esküvője), az idő begyógyítja a sebeket. Az ige is ezt mondja, de nehéz a
folytatás, nehéz az özvegyi kenyeret enni (30 éve siratja az urát). Eddig megsegítette a jó Isten.
Ez után kimentünk és megmutatta a hangosbemondót. Rendezett a kert, de látszik rajta az
elöregedés. Minden 30 évvel ezelőtti.Mondta is,hogy úgy érzi belefásult,nincs meg a lendület.
31. sz. interjú NC
Táncsics utca 15
68 éves nő
Készítette:Bajnóczy Mónika
Körülmények: Tiszta rendezett udvar, gondosan karban tartott ház, gazdagon beültetett virágoskert.
Tiszaszentmártonban született, van két lánya és 4 unokája (29 éves,25 éves,18 éves) van, és
nemsokára érkezik az első dédunoka. A férje a TS Z-ben dolgozott, csoportvezető volt. leszázalékolták szívproblémák miatt. A feleség a polgármesteri hivatalban dolgozott, már 10 éve
nyugdíjas. Régebben volt almásuk, de eladták a ház mögötti kertben saját maguknak termelnek:
Burgonyát,
paprikát,
paradicsomot,
édesburgonyát.
Van
szilvafa,barackfa,almafa.szeder.Sertés már nincsen,de vágnak minden évben. Nagy a család,jönni
szoktak az ünnepekre,de a karácsony már Záhonyban a lányánál töltik. Amióta nagyok a gyerekek, azóta ők nem járnak templomba. Hitoktatás van az iskolában, kijár a lelkész, de a gyerekek nem járnak templomba, Nem mélyülnek el a hitoktatásban, a konfirmálás sem jön öszsze, sok a lemorzsolódás, olyan az összetétel. a magyar gyerekek elmennek, csak a cigányok
maradnak. Karácsonykor csak cigánygyerek szerepét a templomban „Elég baj
az”.Templomba nem járnak, akik voltak régebben, azok kiöregedtek. A Hit gyülekezete tart
istentiszteletet a közösségi házban
Gyerekei itt jártak iskolába, és tovább tanultak (Nyíregyházán, Kisvárdán). Az iskola nagyon
jó voltja gyerekek megállják a helyüket más iskolában. Tudtak építeni az itt tanultakra. Jól
teljesítettek.
KB.10 ével ezelőtt indult a közmunka program, amikor ő még ott dolgozott. Voltak, akik dolgoztak, de nem úgy mintha munkahely lenne. Az önkormányzati földeket (paprikát, uborkát,
gyümölcsöt termesztettek) meg kell művelni. Kaszálják az utcákat, de nem ért vele egyet.
Amikor még nem kaszálták, addig mindenki rendbe tartotta, még az idősebbek is. Most úgy
vannak vele, hogy minek gondozzák, ha úgy is megcsinálják. Amikor ideköltöztek, akkor
kezdett el virágokkal foglalkozni, erre a szomszédok is elkezdtek virágosítani.
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Aki dolgozni akar, az megkeresi. A cigányok mennek napszámba, a magyarok nem. A veje
úgy szerez napszámost, hogy van egy ember, akinek szól, aztán ez az ember szól a többieknek, rokonságnak. Szerinte nincs ellentét a faluban cigány és nem cigány között, de van egypár, akiket nem látnak szívesen. Régebben is így volt. Legalább 10 éve nem volt itteni betörő
a faluban. Lehet velük együtt élni. Csak azt nem tudja megszokni, hogy iskolaidőben reggel
eldobálják a reggelijük csomagolását.
A korábbi polgármester (Szűcs Dezső): a 70-es években tanácstag volt, majd elől járó. 1990ben indult a választásokon, de nem kampányolt. Bízott az ismertségében, azt hitte megválasztják- nem nyert. a következő választáson kampányolt, így megválasztották. Ismerte, dolgoztak együtt. Mindent megadott, több cikluson keresztül (1994-2019) választották újra. a
legutóbbiban megint nem kampányolt, elkövette azt a hibát, amit az első megnemválasztása
előtt tett, azt hitte kampány nélkül is fog nyerni.
Jövőképe: Nem fejlődik a falu (A cigányok nem tudnak úgy fejlődni). Régen a Petőfi utcában
lejjebb cigányok laktak, idébb magyarok. Most szétszóródtak. Amikor a Táncsics utca végén
elkezdték kiosztani a telkeket, csak cigányok vetettek. Neki úgy tűnik, több cigány van, mint
magyar. Amikor dolgozott, akkor jobban tudta az arányokat. Ő egy élő „lakónyilvántartó”
volt.
32. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Damjanich u.27.
Neme: nő, Életkora: idős
Készítő: Bata György
Házállapota: Jól karbantartott, jól megépített ház, a telek 1 000 négyszögöles, ház tetőzete
lemeztető, 180 négyzetméteres. A ház gázfűtésű, parabola antennás, 6 szoba+hall, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC, a ház alatt teljes felületen pince. A ház mellet van egy 15 négyzetméteres kiskonyha. Előtte Izabella szőlő lugassal. A ház előtt és mellett gyönyörűen pompázó
virágokkal. A gazdasági udvaron garázs, tehénistálló, füstölő, kinti WC, traktornak szín, Jelenleg a csirkéknek csirke ól. A kertből kivágatták a gyümölcsfákat, most csak fű van, amit
rendszeresen az önkormányzati előírásoknak megfelelően kaszáltatniuk kell, ami 3-5 000 forint alkalmanként.
Bútorzat: Régi bútorzat, már nem akarnak újat venni.
Körülmények: A cigányoktól jöttem a tábor felé, amikor a kerékpározó hölgy rám szólt, hogy
hozzám is eljöhetne, s akkor adta meg a címet, így jutottam el hozzá.
Családi körülmények: Feleség 77 éves, 20 éven át varrónőként dolgozott, de nem fizetett közterhet, így most sopánkodik, hogy kevés a nyugdíja 32 000 forint. Férj ő 79 éves, szakképzettségére kőműves, mellékállásban vőfény volt. Foglalkozása MÁV-nál volt Eperjeskén és az
Ukrajnai Bátyún volt áruátvevő. Amikor szabadnapja volt akkor kőművesként házakat épített.
Az ő nyugdíja 120 000 forint. Idősebb lányuk 1966.-ban született, óvodában dolgozott, majd
házassága révén kiment Kanadába (Ontarióba). Három gyermeke született (30 éves az szívinfarktusban elhunyt, a 27 éves az pincér, a 26 éves az meg banki ügyintéző. A fiatalabbik lány
ő 1971.-ben született, ő a MÁV-nál dolgozott vasutasként, majd ő is házassága révén Kanadába ment férjhez (Ontarióba), neki két fia született első 20 évesen felakasztotta magát, a második most 17 éves középiskolába jár, és villamosmérnök szeretne lenni. Az idő házaspár eltökélt szándéka, hogy ők is kivándorolnának a gyerekeikhez, ha el tudnák adni a jelenlegi
házukat. Mindketten reformátusvallásúak.
Faluról: Mindkét polgármesterrel meg van elégedve. A település utolsó zsidó lakója 1956.ban ment Kanadába. A helyi iskolába járó diákok szemtelenek a tanárokkal. A tóparti söröző
melletti tó, ami régen még halas tó volt. Az úgy alakult ki, hogy a falu cigányai az épületekhez a vályogot ott verték. Amikor a nyilatkozó hölgy gyerek volt és a faluba jött a ringlispíles
akkor egy tojásért lehetett rá felülni. Régen a gyerekek Záhonyba jártak, amikor 14 évesek
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voltak legalább, vagont kirakni alkalmi munkaként. A házaspár ide járt iskolába, csak akkor a
magyarok aránya több volt, mint a cigányoké.
33. sz. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Dózsa György utca 19.
Neme: férfi, Életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Házállapota: A telek 2020 négyszögöles, vályogból épült 1960.-ban, 50 négyzetméteres, pala
tetejű. Amely 2 szoba-hajópadlós, konyha-köves, kamra, fürdőszoba, amelyben WC van. A
kerítés, lécekből áll, a ház előtt virágos kert, a telek többi részén hatalmas a gaz.
Bútorok: Régi bútorok vannak.
Körülmények: Láthatóan szegényes a környezet, csengő nincsen, ezért többször hangosan
beköszöntem, mire a férfi lépett ki. Majd a lakásban folytatjuk a beszélgetést.
Családi körülmények: Férfi 55 éves, 2000.-ben költözött Tiszaszentmártonba. MÁV-nál Záhonyban és Eperjeskén dolgozik, de most otthon van, mert munkahelyi baleset érte. Feleség
50 éves, szociális gondozóként dolgozik az önkormányzatnál. Gyermek nincsen.
Faluról: Nincsen kifogásuk, mindennel meg vannak elégedve.
34. számú interjú”NC”
Tiszaszentmárton Kossuth Lajos utca 4.
Neme: férfi, Életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Házállapota: A ház 1988.-ban épült szilikát téglából. A telek 2 200 négyszögöles, a ház alap
területe 110 négyzetméter. Van, 4 szoba- beton-linóleummal van fedve, konyha, kamra, fürdőszoba, külön WC. A ház tetőzete pala. Egy szobában fűt fával, a vegyes kazánja rossz. A
ház előtt nincsen virág csak gaz, amely uralja a kertet is.
Bútorok: Régi bútorzat.
Körülmények: Éppen indult volna otthonról, amikor ráköszöntem és bemutatkoztam. Akkor
elmondta, hogy két hete újra elhagyta a felesége immáron ötödik alkalommal és Lónyára
ment a szüleihez, majd behívott nézzem meg hol él.
Családi körülmények: Férj 59 éves, aki a Tiszaszentmártoni TSZ-ben dolgozott takarmányozóként, volt két lova is, amivel dolgozott. Jelenleg 50%-os rokkant 34 000 forintot kap. Alkalmi munkákat, napszámot vállal (8 óra 6 000 forint). Jelenleg 3 000 forint tartozása van s
azért vállal munkát, hogy meg tudja adni a tartozást. Testvére-bátya 2001.-ben hunyt el infarktusban. Felesége 55 éves, akinek nincs szakképzettsége, pszichésen beteg. Lánya 23 éves,
itt tanult a helyi iskolában, majd szociális gondozónak tanult, de mivel nem megfelelő volt az
öltözete, ezért nem engedték a további tanulását. Az általános iskolában gyenge tanuló volt
(közepes).
Faluról: Önkormányzattól széntámogatást kapott 8 zsákkal (1 zsák=30 kg).
A/b C (cigány interjúk)
35. sz. interjú C
Helyszín: a kocsma, alany: Kb.48 éves féri, cigány, enyhén illuminált állapotban.Körülmények: Az esti órákban a kocsmában ülve a többiekkel a környék sajátosságairól
beszélgettünk.
Felvette:Bajnóczy Mónika
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Az tapasztaltam, hogy a szomszédos asztalnál férfiak egy csoportja italozva, beszélgetve tölti
szabadidejét. Egy fél óra múltán az egyikük odajött hozzánk, és el kezdtünk beszélgetni. A
férfi fedetlen felsőtesttel és munkás nadrágban volt. Ebből kiindulva kérdeztem meg, hogy
mit dolgozik.
Elmondta, hogy napelemeket szerelnek össze és üzemelnek be a vasúti sínek mentén. Nagyon
nehéz munka, és ezért ilyen a ruhája, mert még nem volt otthon tisztálkodni. Korábban a család uborkatermeléssel foglalkozott, volt nekik 17.000méter uborkaültetvényük,de azt eladták
a helyi önkormányzatnak (ahol most közmunka program folyik).Szerinte van munka a környéken és mindenki dolgozik,a cigányok is.
Mesélt a családjáról is. Van három gyereke:-27 éves fiú
-24éves lány, akinek van már két gyermeke
(3éves,11 hónapos)
Az unokák neve a nyakára van tetoválva.
-18 éves fiú
A feleségéről nem beszélt, de van egy élettársa, aki Kaposvár mellett (Beleg) lakik. Ő nem
akar ide költözni a 3hetes gyermekével (az alany megcsalta a párját). A férfi viszont oda nem
fog költözni, mert neki Tiszaszentmárton a hazája, itt született, a gyerekei is itt születtek, itt
jártak iskolába, az unokái is itt élnek.
Az iskoláról kérdeztem, amiről neki nagyon jó véleménye volt, gyerekei szerettek ide járni, és
a tanátokkal sem volt gond.
A falu életéről nagyon pozitívan gondolkodott. A cigányok-nem cigányok közötti viszonyt
barátinak ítélte meg. Véleménye szerint nincs különbség közöttük. Nincs elkülönülés,a faluban mindenhol laknak cigányok és mindegyikük dolgozik.
Ismeri a Cigány Önkormányzat vezetőjét (Pongó Roland), majdhogynem egy utcában laknak.
Ő elégedett a munkájával, szerinte kiáll a cigányok mellett. A falu vezetőjét illetően inkább
arról beszélt,hogy az előző polgármester jobb volt.
Az interjú közben csatlakozott az asztaltársasághoz egy helyi fiatalember (35év körül nem
cigány),aki egy mesélt egy külföldi munkájáról,ahol az mondta,hogy a magyaroknak jó a görbe,hullámos út is. Erre interjúalanyom felkiáltott, hogy neki az nem jó. Hogy-hogy nem jó
,magyar vagy,válaszolt a fiatalember. Én CIGÁNY vagyok nem magyar, jött a csattanó végszó.
36.sz. interjú C
50 év körüli cigány férfi
Farkas Katalin
Interjú körülményei: A második interjú egy csoportos interjúvá alakult. Marcsi és Móni már
a helyi kiskocsma kiülős részén ültek, megláttak és oda hívtak engem is. Kb, 4-5 férfi ült a
másik asztalnál. Érdeklődve kérdezték, hogy kik vagyunk mi? Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt mi? Mondtuk nekik, hogy Budapestről érkeztünk és a falu életét szeretnénk megismerni. Azonnal elmesélték, hogy mennyire rossz most nekik, mert a vírus miatt a fizetésüket
lecsökkentették majdnem a felére és nem tudják mikor fog ez rendeződni. ’107 ezre Ft-ot
kapnak havi 8 nap 11 órás szolgálatért. a vasútnál Záhonyban gépszerelőként dolgoznak. Nehéz volt ez a helyzet, mert többen egyszerre beszéltek és hol nekem, hol pedig a Marcsinak
beszéltek. Majd később az egyik férfi,(az interjú alanyom) oda ült a mi asztalunkhoz és elkezdtünk külön beszélgetni. Marcsi pedig egy idős úrral készített interjút.
3 gyermeke van és a legkisebb, aki 18 éves még otthon van velük. Elmesélte, hogy a
lány Záhonyban jár iskolába, jegykezelőnek tanul.
„ Nem mondom, hogy rosszul tanul, mert jól tanul- meséli. Mert a gyerekeimet úgy neveltem.
A nagylányomnak van főiskolája a gyámügyben. Akkor ő szociális munkás?- kérdezzük.
Nem, most gyesen van. előtte itt dolgozott, mint eladó. Azelőtt dolgozott Várdában diszpé74

cserként. Akkor nem a szakmájában helyezkedett el? Nem. De feltalálja magát, azé neveltem.
Az unokám pedig 8 hónapos.
Hogyan látja a cigányok helyzetét a faluban?
„Itt végülis, megvannak. Szentmárton az első helyen volt mindig. Csak sajnos az itt a baj,
hogy ez a közmunka programmal, hogy ezért az 54000 Ft-ért nagyon sokat dolgoznak, Itt
kihasználják a munkaidőt. Amit csak lehet, megcsináltatnak velük. Már most, már ahogy cseperednek, fel a gyerekek ugye elmennek a csirkegyárba Kisvárdára inkább dolgozni, mert
ebből nem lehet megélni. Vagy kiközvetítik őket. A környező faluk el vannak maradva.
Mondjuk itt is nem tudja nagyon sok ember, hogy mi az a kirándulás. Max házibuli, de az
hogy lehetőssége legyen itt v valakinek, valamire… Hát jó, mondjuk a gádzsóknak.. azoknak
más.. de nekünk semmi. Én cigány vagyok, de nem is szégyellem. Ha eljönnek felénk és
megnézik, a körülményeket szerintem azt fogják mondani, hogy ez nem is cigány. Nem olyan
mintha cigány telep volna, mert mindenki azt csinálja, amit akar, mindenki fejlődik a maga
képességeihez függően. Itt nincsen konfliktus, itt szeretik a cigányokat.
Egyszer csak meghalljuk a feleség hangját: Na, héj te mit csinálsz már eddig idefent!? Induljál
már meg!
Illedelmesen elköszönt. Közben felállt egy nem cigány férfi, ránézésre jobb módú mindenki
által ismert vállalkozó. Jössz velem haza? –kérdi. Na, gyere te roma!- mondta ez olyan viccesen, hogy mindenki felnevetett
37. számú interjú”C”
Tiszaszentmárton Petőfi u.86.
Neme: férfi,Életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Házállapota:1981-ben épült, sátortetős, 100 négyzetméteres ház. Amely 2 szobalamináltpadlós, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, étkező-kőlapos. Kerítés van, szép virágoskert az nincs, lábas jószágokat tartanak.
Bútorzat: A kor igényének megfelelő bútorzat.
Körülmények: A nyilatkozó férj mellett ott volt a felesége is. Aki időnként aktívan részt vett a
beszélgetésben. Megkínáltak üdítővel, süteménnyel is. A bútorok össze voltak pakolva, mert
mint mondták a festőt várják, mert eljött az idő, hogy festetni kell.
Családi összetétel: A férj – MÁV-nál dolgozott, rokkantsági járadékot kap 57 000 forintot, a
feleség dolgozott a Compack-nál csomagolóként, napszámosként, közmunkásként ő 30 000
forintot kap. Két fiúk van, mindketten Budapesten dolgoznak az egyik 42 éves ő géplakatosnak tanult, a másik fiú kőműves és festő végzettsége van. Mindkét fiúnak jogosítványa van.
Az idősebb fiúkarbantartó és kocsi rendező a MÁV-nál, a kisebbik meg jelenleg targoncavezető és darukezelő. Az idősebb fiának a gyereke az rendőr Budapesten a XV.kerületbenrendőr járőr.
Faluról: A férj elmondja. Hogy azért lett polgárőr, mert motivációt érzett arra, hogy tegyen
valamit a lopás és a betörés ellen. Polgárőrként 4 óra szolgálat van, nő nincs a tagok között.
Meggyőződése szerint a gyerekek inspirációt kapnak a szüleiktől a jövőre nézve. A cigány
hölgyek igyekeznek valamilyen szakmát tanulni. Szerinte azért vesznek”fent” házat a cigányok, hogy a szoc.polt igénybe tudják venni.
A felesége szerint a magyarok fajgyűlölők, azért viszik a gyermekeiket Záhonyba-Mándokra.
Szerinte az itteni tanárok szigorúak, aki itt kettes vagy hármas az Záhonyban vagy Mándokon
ötös tanuló.
38. számú interjú”C”
Tiszaszentmárton Petőfi u.65.
75

Neme: férfi, Életkora: középkorú
Készítő: Bata György
Házállapota:1994.-ben épült, Lindab tetős, 200 négyzetméteres,5 szoba, fürdőszoba, WC,
konyha, kamra. Jól karbantartott ház.
Bútorzat: A jelenkor legjobb minőségű bútorzata, úgy a felnőtteké és a gyerekeké.
Körülmények: A cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjét kerestem, a polgárőrség és a körzeti megbízott útba igazít (egy csoda autó a ház előtt, oroszlán fejek a kapun. Első találkozáskor időpontot egyeztetünk, az éppen eső ellenére elmegyek. Az egész család jelen van a beszélgetésen bele értve a két fiatal feleséget és a három unokát.
Családi összetétel: Az apa középkorú a családi mezőgazdasági vállalkozás tagja. A feleség ő
papíron a gazdasági vállalkozás vezetője. 3 fiúgyermek, amelyből kettő már nősült egyik feleségnek a végzettsége pék, a másik feleségnek nincs szakmája. Az a feleség, akinek pék a
szakmája annak van egy lánya és egy fia, a másik feleségnek egy fia van. A nőtlen fiú, akinek
a kezei ki vannak varrva (tetoválva), ő még nem akar nősülni. Ők élnek a házban együtt külön-külön szobában. A férj elmondása szerint az édesapját nem ismerte, az édesanyja nevelte
négy testvérével (2 fiú és lány) együtt, nevelőapja volt. A feleségének 3 lány és 4 fiú testvére
van.
Faluról: Az apa és két nős fia vezeti a kisebbségi cigány önkormányzatot. Elmondása szerint
azért vállalta el, mert korábban is kérték őt erre, amikor munka miatt keresték a cigány honfitársai. A nős fia 1 szavazattal maradt le arról, hogy a képviselő testület tagja legyen. De a cigány kisebbségi önkormányzatban aktívak. Elmondásuk szerint jelenleg Tiszaszentmártonban
300 cigány él, ebbe bele tartoznak a gyerekek is. Ebből 128 fő vállalja fel azt, hogy ő cigány.
Kettő roma vállalkozó van. A 300 cigányból 40 él mélyszegénységben a többi középszinten.
A 2020/21-es tanévre minden iskolásnak megvették a füzetcsomagot és a cipőt, úgy, hogy
mindenkihez elmentek megkérdezni milyen méretű a lábuk.
2019-es önkormányzati választások alkalmával 26 –an jelöltették magukat képviselőnek, a
cigány kisebbségi képviselőnek 7-en.
A szociális boltot azért kellett bezárni, mert a hitelező füzetet a NAV kiszúrta és 30 napra
becsukatta. Szeptember 15-én nyílik meg újra.
Kati Ferenccel kapcsolatban elmondták (cigány polgárőr), sokszor előfordult, hogy cigánymagyar vitában a magyarok oldalára állt, az sem igaz, hogy szót ért a helyi cigányokkal.
Csempészés szerintük jelenleg is van, de nem a falubéliek, hanem idegen magyarok csinálják,
mert jó pénz van benne.
A körzeti megbízottal jó a kapcsolatuk.
39.sz. interjú C
24 éves nő
Készítette: Farkas Katalin
Körülmények:
Kocka alakú tégla ház, rozoga kerítéssel, gazos udvarral. A ház állapota nagyon leromlott,
szegényes bútorzat, töredezett beton padló, láthatóan, rossz higiéniás körülnyények, láthatóan
mélyszegénységben élnek.
A házban 3-an élnek az élettársával és a másfél éves kisfiukkal. Az anyuka várandós, nyolcadik hónapban van.
Az életéről elmesélte, hogy a három testvérével nevelőszülőknél nőttek fel, a szüleit nem
ismerte, magyar család nevelte őket. amíg vele laktak a testvérei jól érezte magát, de mikor
elköltöztek, nagyon hiányzott nekik nővére, így hozzá költözött. ekkor volt kilencedikes szakácsnak tanult, de azt abba hagyta.
Ő Mkárokpapin élt. Velük lakott ezután. elvégzett egy szociális-gondozó ápoló iskolát. szeretett volna vissza menni az érettségit megszerezni, de a nővére nem engedte, azt mondta neki,
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hogy hülye, ő bolond, és fogyatékos. Ő úgy döntött, hogy visszairatkozik a nővére tudta nélkül, így elkerült Szombathelyre. De nem jött össze, mert eközben dolgozott egy gyárban és
nem járt iskolába, így inkább kiiratkozott. A gyárban ismerte meg jelenlegi párját, aki 22
éves, most közmunkásként dolgozik a faluban. Vele költözött ide Tiszaszentmártonba. Anyósa már nem engedte vissza innen.
Elmesélte még, hogy az anyósa 2018-ban öngyilkos lett, felakasztotta magát. Azt mondta,
hogy nagyon sokat szenvedett, belefáradt az éhezésbe, szegénységbe.
a családtagok kihasználták, tőlük hordták a vizet és nem fizettek a rezsibe semmit. Előtte is
volt már egy-két próbálkozása, de akkor még idejében megmentették. Az élettársát nagyon
megviselte ez a tragédia, azóta már ő is próbálkozott ezzel, de sikerült levágnia.
Nagyon sokat veszekednek, gyakran bántalmazza élettársa, volt, hogy betörte az orrát is. amikor megszületett a kisfia nem engedték haza jönni a kórházból a körülmények miatt, és azért
mert a párja sokszor bántalmazta.
Anyaotthonban élt hat hónapi a gyermekkel. Először hat hónap után engedték eltávozásra,
akkor eljött a gyerek apjához, de visszazavarta.
Mivel sajnos az otthonban verekedett egy másik anyukával, emiatt kirakták. Haza jött a gyerekkel, de nem örült neki a párja. Folyton zavargatja, kirakja az utcára. Most jön a második
gyerek, és nem igazán tudja mi lesz ezután. El akarta vetetni a gyereket, de 60.000 Ft-ba került volna, nem tudta megszerezni a pénzt és kifutott az időből.
Jelenleg 80 e Ft-ból élnek. A párja keresetéből és a gyermek után járó pénzből tevődik össze.
Elmesélte még, hogy a nővére közbenjárásával őt gondnokság alá helyezték. Aminek nem
örül, mert nem ő rendelkezik a jövedelmével, ha nem a hivatásos gondnoka osztja be. a felét a
hónap elején kapja meg a másik felét pedig a hónap végén. Mindenről, amit vásárol, számlát
kell leadnia, anélkül nem adja ki a családi pótlékát.
Ha megszorulnak, az utcában lévő kisboltban adnak neki hitelt. A faluban nincs uzsorás.
Minden másnap főz, de nem annyira tud. A családsegítősök gyakran felkeresik, volt, hogy
bujkált előlük, mert a párja úgy megverte, hogy egy hétig nem mert kimenni a házból.
Jövőképe nincs, mert nem tudja hova menjen, ha a párja elzavarja.
Bejött a szomszéd, aki hívta őt, hogy menjen vele a szociális ebédért, de ő azt mondta, hogy
nem megy érte.
Későbbi interjúkból kiderült, hogy a faluban őt gondolják a legnagyobb szegénységben élőnek és ahogy tudnak segítenek rajta, mert sajnálják.
40.sz. interjú C
27 éves nő
Készítette: Farkas Katalin
Tiszaszentmártonban nőtt fel. Kilenc éve él itt a párjával, aki nem cigány származású. Nehezen fogadták be a fiút, főleg az édesapja fogadta el nehezen. Szeretne külön költözni. Jelenleg
az édesanyjával és a testvérereivel él ebben a házban, édesapja már nem él.
Nekik külön szobájuk van. Mindent megvesz a gyereknek, amit csak tud.
Négy gyerekük van, de az egyik kisfia, aki 6 éves most Budapesten él, a testvére fogadta családba őt. a gyermekkel telefonon tarja a kapcsolatot.
Megélhetésük nehéz, az élettársa ma ment először dolgozni egy helyi vállalkozóval vasbetont
szerelni, de még elég bizonytalan.
A gyerekek után kapott pénzből élnek, ha megszorulnak, kérnek kölcsönt, és kapnak is a rokonoktól, de uzsora az nincs. Emellett minden hónapban kapnak csomagot a gyerekek után.
12 kg-os csomag, van benne élelmiszer, mosószer, édesség. Korosztályonként kapják a gyerekek. 0-3 éves korig baba csomag van, 7-11 éves korig kisiskolás csomag van. Rászorulók
kapják, jövedelemtől függően. Kapnak még minden nap szociális étkeztetés keretein belül
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ebédet, emiatt feljár mindennap érte az iskolába, jó adagot adnak és ízlik neki, de emellett
még kell főznie sokszor. Kapnak télen 2 köbméter tűzifát, szenet és brikettet.
Elmesélte még, hogy a kislánya egyszer véletlenül megégette az arcát és helikopterrel vitték
Miskolcra. Ekkor mesélt róla, hogy jár a Jehova tanúi gyülekezetébe és nagyon hisz Isten
csodáiban. Ekkor is sokat imádkozott és tudja, hogy Istennek köszönheti, hogy nem maradt
vissza semmilyen heg a gyermeke égési sérülései után. Unoka testvérei is alá vannak merítkezve. Neki is van egészségi gondja, de nem megy orvoshoz, mert hisz abban, hogy Isten
majd megsegíti.
Azt mondja, hogy nem bántják őket a nem cigányok itt a faluban, de neki külön ki kell jönni a
magyarokkal, mert az élettársa is magyar.
Azt is elmondta még, hogy megbánták, hogy megválasztották a mostani polgármestert, mert
mindent megígért, de eddig még semmit nem váltott be belőle. A régivel jobban meg voltak
elégedve.
41. sz. interjú C
Készítette: Tóth Gertrúd
57 éves nő
Pongó Tibornéval az iskolában találkoztam, a főbejárat elé egy padra ültünk le. Nyitott volt a
beszélgetésre, az interjút követően még hosszan beszélgettünk az élet dolgairól.
Tiszaszentmártonon élt mindig is, szülei is idevalósiak voltak. Férje 4 éve halt meg, 5 nagykorú fiuk van, a három legnagyobb már megnősült, összesen 8 unokája van. Mind az 5 gyerek
a családjával együtt Tiszaszentmártonon él, bár nem helyben dolgoznak, megtudom azt is,
hogy egyik gyerek se szeretne innen elköltözni. Büszkén meséli, hogy mindegyik gyereke
tanult, szakmát szerzett. Jelenleg a bátyjánál él, aki le van bénulva, gondozásra szorul, nála
laknak a legkisebb fiával. A saját házába pedig a nagyobb gyereke költözött be családostul.
37 éve dolgozik az általános iskolában takarítóként, szezonban napszámba is eljár, ahova fiai
is követik. Örömmel meséli, hogy már csak 3 év van a nyugdíjig. Korábban csokoládégyárban
dolgozott Budapesten. Amikor hazajöttek a férjével Tiszaszentmártonra, több lehetőségük is
volt elhelyezkedni különböző gyárakban. Állataik nincsenek, még ők maguk is szűkösen vannak. Legnagyobb természetességgel mesélte, hogy veteményeskert van zöldségek, gyümölcsfa, de az szinte mindenkinek van a faluban. Ámbár állat az nincsen, hisz azt etetni is kell és ők
nekik is alig van miből. Másoknak van nagy földje, gépekkel, de „nekünk cigányoknak nem
adta meg a Jó Isten, de a minden napit azt megadja, ami a legfontosabb”. Elmondja, hogy aki
dolgozik, annak a minden napi betevője meglesz. De vannak a faluban lusta cigányok is, de
elhanyagolva senki sincs, a házak is rendezettek. Elmeséli, hogy amíg volt a vasút, addig volt
miből építeni és megélni, azóta a színvonal lefele megy. Az asszonyoknak itt a közmunka,
sokan ahhoz vannak szokva, de mehetnének tovább, például Kisvárdán van a csirkegyár. Ám,
aki dolgozni akar, az megy és dolgozik, hisz buszjárat az van.
A cigányok és magyarok jól élnek egymás mellett, nem veszekednek, annyi a különbség,
hogy a magyarok fent laknak, a cigányok pedig lent. De már a cigányok is költöznek feljebb.
„Itt a magyarság nagyon jó, mi cigányok nem vagyunk rosszak.” Kevés cigány van a faluban,
kevés a gyerek is, nem szülnek a fiatalok. Úgy érzi, hogy a fiatalok nem mernek kimozdulni,
ha tovább is tanulnak, akkor is visszajönnek a faluba.
Az iskolában szeret dolgozni, takarítani szeret, szereti a gyerekeket, a tanárok is kedvesek. A
fenntartót suttogva említi meg, hogy nem küld elég pénzt, pedig ráférne a felújítás az iskolára.
42. sz. interjú C
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Tiszaszentmárton Táncsics u.23.
Neme: férfi, életkora: fiatal
Készítő: Bata György
Házállapota: A fiatalok egy 800 éves házat alakítottak át modern kivitelű házzá, amibe 1 hete
költöztek be. A fűtési mód vegyes tüzelésű. Tetőzete cserép. A ház 120 négyzetméteres, 3
szoba, konyha, fürdőszobás WC, kamra, étkező, folyosó. A szobák parkettásak, a többi helyiség kövezett. A telek nagysága 1 600 négyszögöl.
Bútorzat: A legújabb típusú szobabútorok.
Körülmények: Az apa akkor szólított, meg amikor éppen reggel tartottam a C.K. Ö. vezetőjéhez. Kérte, hogy látogassam meg délután.
Családi összetétel: A nyilatkozó apa, aki beás cigány származású 1994.-ben született,8 fiú és
4 lány testvére van. Petneházán húsipari gépkezelőként dolgozik nettó 316 000 havi fizetésért.
A felesége 1997.-ben született magyar cigány, 1 féltestvére van, jelenleg gyesen van. Gyermek 2018.-ban született fiú
Faluról: A református tiszteletessel meg van elégedve, játszóteret épített a háza elé. Programokat szervez a gyerekeknek.
A magyarok különcködnek azzal, hogy Záhonyba viszik az iskoláskorúakat. Záhonyban is
vannak cigány tanulók.
A magyar játszótéren vágják a füvet, a cigány játszótéren nem vágják a füvet. Az apa idejárt a
helyi iskolába, mind a nyolc évet, szerinte jó tanárok vannak itt. Az ő idejében a magyarok
aránya 50% volt.
A feleségnek az a dolga, hogy a háztartást ellássa, és a gyereket nevelje. A férjnek meg az,
hogy dolgozzon és megteremtse a család anyagi biztonságát.
43. számú interjú”C”
Tiszaszentmárton Petőfi u.13.
Neme: nő és férfi, életkor: idősek
Készítő: Bata György
Házállapota: Ház vályogból épült, a lakás szegényes, 2 szoba, konyha-beton alap, amire szőnyegek vannak lefedve, WC az udvaron van. A telek 800 négyszögöles, csirkét tartanak.
Bútorzat: Agyon használt régi bútorok.
Körülmény: A férj az udvaron volt, amikor megszólítottam, behívott, hogy a lakásban beszélgessünk, jelen volt a feleség is.
Családi állapot: Férj 69 éves, akinek a szakmája pék-cukrász, havi nyugdíja 30 000 forint. A
feleségnek nincs szakmája havi nyugdíja 25 000 forint. A férjnek egy testvére van, a feleségnek 2 lány testvére van. Van egy 44 éves gyermekük, aki Budapesten él, foglalkozása kőműves. Van egy 46 éves gyermekük, aki velük él és a MÁV-nál pályamunkás. Korábban hajléktalanok voltak, a férj Hernádnémetiből, a feleség Bőcsről jött Tiszaszentmártonba. Felség
szerint – ahol a házban van a WC az gusztustalan. A gyógyszerekre havi 50 – 60 000 forintot
költenek. Mindketten katolikus vallásúak. Rendszeresen eljárnak napszámba dolgozni. A férjtől a közgyógyot elvonták.
Faluról: Egyik polgármester sem jobba másiknál.
44. számú interjú”C”
Tiszaszentmárton Petőfi u.53.
Neme: férfi Életkor: 79 éves
Készítő: Bata György
Házállapota: Pala tetejű vályogház,1970.-ben épült, és ami 40 négyzetméteres, 2 szobapadlós, konyha, előszoba, fürdőszobás WC, az utóbbi helységek kövesek. A telek 600 négyszögöles. Az ingatlanon van egy 50 négyzetméteres, egy helységű nyári konyha, ami vályog79

ból épült, alatta pince van. A házrenoválásra szorul. A feleség elhunyta ut6án a sok közüzemi
adósság miatt a gáz csonkot és órát leszerelték az óta, nincs gázfűtés csak hagyományos, fával
fűt. Minden hónapban 15 000 forintot feltölt a villanyóra számlára, havi vízdíj 8 000 forint,
szemét díj 3 700 forint.
Bútorzat: Régi típusú, szegényes.
Körülmény: A ház kapujában állt, amikor megszólítottam, behívott, hogy bent beszélgessünk.
Az udvaron ültünk le, majd mondta, hogy nézzem meg a lakást. Jelenleg egyedül él a házban,
látszik, hogy nincsen asszony a házban! Seprűkötésből egészíti ki nyugdíját 500 forintért ad
egy veresgyűrűből készült seprűt.
Családi állapot: A nyilatkozó apa 1941.-ben született, a felesége 2014.-ben halt meg, (aki háztartásbeli volt) 74 évesen, 55 évig voltak házasok. Az apa foglalkozása Záhonyban a MÁVnál darukötöző volt, jelenleg nyugdíjas, havi nyugdíja 135 000 forint, amiből adósság törlesztésre vonnak le, havi 30 000 forintot.
Gyermekeik:
- Géza 1960.-ban született (2 fia van 50 és 39 éves és egy 29 éves lánya van. Foglalkozása-Eperjeskén MÁV-nál átrakó.
- Gyöngyi 1962.-ben született, nincs gyermeke, 10 éve meghalt a férje. Foglalkozása, közhasznú munkás.
- Ernő 1964.-ben született, nincs gyermeke. Foglalkozása, kőműves vállalkozó.
- György 1965.-ben született (1 lánya van, aki 39 éves, 2 fia van, akik 29 és 31 évesek). Foglalkozása, Budapesten, hegesztő.
- Sándor 1969.-ben született (3 fia van 22,24, és 26 évesek) Foglalkozása, Budapesten segédmunkás.
- Gizella 1969.-ben született (2 iker lánya van, akik 16 évesek). Foglalkozása, közhasznú munkás.
- Márta 1973.-ban 3 hónapos korában elhunyt.
Faluról: Gyermekként az egy osztályos kultúrházi tanterembe járta az első osztályt majd a
többi iskolát Záhonyban végezte el.
45. számú interjú”C”
Tiszaszentmárton Petőfi u.111.
Neme: nő Életkor: idős
Készítő: Bata György
Házállapot: Pala tetős, 360 négyszögöles telek. A ház 110 négyzetméteres, 2 szoba-parkettás,
konyha, kamra, fürdőszobás WC, fedett veranda. A virágoskert szép. Konyhában vegyes tüzelésű kályha. A szobákban konvektor van.
Bútorzat: Korszerű bútorzat
Körülmények: A Petőfi utca végén voltam, amikor megszólítottam a kapu előtt gyomláló hölgyet. Bemutatkoztam, elmondtam, hogy milyen céllal vagyok. Nem a NAV-tól vagy a hivataltól vagyok.
Családi állapot: A feleség 68 éves, 6 osztálya van, 10 évig járt a Petőfi utcai iskolába, 33 000
forint nyugdíja van. Férj 73 éves MÁV-nál volt fizikai munkás, 89 000 forint a nyugdíja.
György fia 1958.-ban született, ő Budapesten kőműves, két fia van 4 és 6 éves. Tamás 1962.ben született, rendőr volt, de mivel nem tudták fizetni a számlákat, biztonsági őr most, 1 éves
fia van. Judit 1969.-ben született Záhonyban a hídon, takarítónő 28 éves fiának 1 gyermeke
van. 30 éves fiának 2 gyermeke van. 32 éves lányának 1 gyermeke van. A család reformátusvallású.
Faluról: Mind a két polgármesterrel meg van elégedve. Ha kérvényt adok be, akkor elutasítják
az önkormányzatnál. A régi polgármester idejében húsvétkor és karácsonykor csomagot kap-
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tunk. Az új polgármesternőtől is kaptam már csomagot. Horváth Roland C.K. Ö. elnök nagyképű.
46. számú interjú C
71 éves hölgy
Készítette: Farkas Katalin
Körülmények: tiszta rendezett porta, szépen berendezett ház. Virágok, zöldségek ültetve. Baromfit tart még emellett.
Egyedül él, a férje régen meghalt. A lánya 3 házzal arrébb lakik, ha bármi gondja van, számíthat rá.
Heten voltak testvérek, ő a legidősebb, egyik öccse már nem él.
Unokája Kanadában élt 5 évet, a héten költözik haza. harminc évet a vasútnál dolgozott, most
nyugdíjas. –nagyon jól érzi itt magát, soha nem volt semmi baja a nem cigányokkal. Elmondja még, hogy az unokáknak mindent megvesznek a telefontól a legdrágább táskáig. Nem szeretnék, ha lemaradnának a többiektől. Ebbe, ha teheti, beleszáll anyagilag. Van még a faluban
egy másik háza is, abba fog az unokája beleköltözni.
Ő szükségesnek tarja, hogy legyen kertje mert anélkül nem jönne ki a nyugdíjából. a húson
kívül mindent megtermel. Az egészségi állapota már nem tökéletes, gyógyszereket is szed.
Amíg bírja, magát nem szeretne másra támaszkodni. Szerinte ebben a faluban Kádár idejétől
folyamatosan dolgoznak a cigányok.
47. számú interjú C
40 éves asszony a családjával
Készítette: Farkas Katalin
Körülmények: rendezett porta, a házban van minden, ami szükséges, díszes falak, és a berendezés is rendezett.
Lánya fogadott minket, aki most fog végezni a középiskolában, Záhonyban tanul vasutasnak.
Emellett még műkörmöket készít a falu lakóinak. Szerettem volna, hogy nekem is készítsen,
de nem vállalta.
Kijött az édesanya és behívott minket. Elmesélte, hogy nem rég esett át egy rákmegelőző műtéten és emiatt nincs annyira jól. A férje évek óta Budapesten dolgozik, vasúti munkásként
Gödöllőn. Tíznaponta jár haza. Négy gyermeke van, ebből a két nagyobb fiú közül az egyik
vasutasnak tanult, a másik most végzi a rendészetit. A legkisebb ide jár a faluba, iskolába
most negyedikes.
Az anya elmesélte, hogy Budapesten éltek régen az egyik gyermeke ott született. Nem bírták
az albérletet fizetni, emiatt csak az apa maradt ott. Amikor haza jöttek, építkeztek és az óta itt
élnek. Nagyon megviseli a kapcsolatukat az apa ingázós munkaviszonya.
Ha a lányának sikerül az érettségi, lehet, hogy visszaköltöznek Pestre.
Ő is részt vesz a faluban tartott továbbképzésen, ahol szociális gondozónak tanul.
Elmesélte, hogy három éve alámerítkezett és mélyen vallásos. Csak Istenben bízik az emberekben már sokat csalódott. Mély meggyőződéssel mesélt a hitéről. Vallja, hogy Isten segíti őt
át mindenen és a betegségét is meggyógyítja.
Nem tudja, pontosan milyen gyülekezetbe jár, de az biztos, hogy nem Jehova tanúi.
Békés, kedves, okos asszonyt ismertem meg. Vallásán keresztül ítéli meg a világot, ami a
szereteten és az elfogadáson alapul. Szeretné, hogy gyermekei is alámerítkezzenek de ellenkeznek ez ellen. A lánya csalódott, mert a Pásztor és a gyülekezet nem foglalkozott anyjával,
amíg kórházban volt.
Sokat imádkozik, olvassa a bibliát, sok keresztény filmet néz meg.
48.sz. interjú C
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sz. Interjú C
19- éves Krisztián (pálinkát hozta)
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Krisztián 18 éves, Záhonyba a Kandó Kálmán Technikumba jár, rendészeti szakra,
jövőre érettségizik, B2 német nyelvvizsgája van. Még nem tudja, hogy tovább megy-e a technikumra vagy főiskolára megy rögtön Budapestre. Még nem teljesen tiszta a kép. Tavaly lett
jogosítványa, és megcsinálta a traktora is. Ilyenkor segít a szüleinek, rokonoknak, a betakarításban, előkészítésben. Körbe mennek segíteni és kap fizetést is. Még nem teljesen tudja,
hogy el- e akar menni. Ha el is megy, akkor is szeret itt élni. A magyarokkal jó viszonya van,
ő itt tanult az általános iskolába, akkor még senkit nem vittek máshova. Sok barátja van, de
nem mindenkivel barátkozok a faluba. A szórakozási lehetőségek hiányoznak, a mozi, diszkó
vagy klub. De néha el szoktak menni a szomszéd városokba szórakozni, de van, hogy Budapestre is. Itt nincsenek nagy közösségi események kivéve, ha van egy esküvő. Általában a
barátokkal ülnek le beszélgetni, bográcsozni, vagy elmennek fürdeni, a szabad strandra.
49.sz. Interjú C
34 éves Férfi (kocsma)
Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Büszke rá, hogy cigány nem is érti, miért kérdezem így. Van két gyermeke, egy fiú 14,
egy lány 12. Ide járnak iskolába, Néha vannak problémák, de az asszony megoldja. Ő nem
mindig van itthon, van, amikor Pesten dolgozik és csak a pénzt küldi haza, kéthavonta jön
haza olyankor, hogy ne vigyen el sok pénzt az utazás. Hét évet dolgozott eddig pesten nagyjából lehet egy kicsit többet. Egyszer 4- évig volt a Práter utcába, albérletbe, akkor az asszony
és a gyerekek is ott voltak, aztán vetek itt házat és az asszony a gyerekkel itthon marad, csak ő
megy fel. Most a vírus miatt, haza jött, itt mindent elvállal, jórészt vagonokat pakol, de a földeken is dolgozik. Ami van, azt csinálja. Nincs szakmája. De ez nem zavarja. Szeret itt is és
pesten is élni, fent általában albérletbe. A Dankóba van ideiglenes lakcíme, így tudta megoldani, mert az albérletekbe nem jelentik be.
50. sz interjú C
Dózsa 15
Készítette: Tóth Sándorné
Három gyermeke van 6 éves kislány, 4 éves kisfiú, 3 hetes kisfiú. A párja is cigány. A
Táncsics utcából költöztek ide, mindkettejüknek szakmája van. A párja mezőgazdasági gépszerelő, ő fodrász, de most gyesen van. Eperjeskére járnak kedden, szombaton gyülekezetbe.
A kislány szeptembertől itt kezdi, az iskolát a kisfiú óvodába jár. A párjával együtt mindketten itt születek. faluban főként biciklivel járnak, ha távolra mennek, akkor mennek csak autóval. Tegnap voltak a kicsivel csípő szűrésen és oltáson. Ebbe a házba tavasszal költöztek, még
csak bepakoltak inkább. Bent festetek, a kertet még csak annyira csinálták, meg ami muszáj
volt. Vannak hátul gyümölcsfák, egy kis krumpli. A külsejét még nem újítják, az bírja, majd
jövőre a kerítést csinálják, akkor akarnak, csirkét is, mert a hátsó ólakat rendbe kell tenni.
51. sz interjú C
Roland barátnője Mónika
Készítette: Tóth Sándorné
Roland barátnője kb. 6 éve vannak együtt. 22 éves. Újkenézen született és ott nőt fel, most
inkább már itt lakik. Záhonyba járt középiskolába és ott egy ismerősön keresztül ismerkedtek
meg. Érettségije van, rendőr szeretett volna lenni, de az első majd a második készség teszten
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se sikerült átmennie. Két ponttal maradt le, nagyon nagy csalódás volt számára. Azóta a munkaügyin keresztül, Addig, míg nem talál megcsinált egy ifjúság segítői 3 hónapos képzést,
négyen végezték el, de csak a Magyar származású lánynak sikerült elhelyezkednie, a többieknek és neki se sikerült. Azt érzi, hogy vagy Magyarnak, vagy protekciónak kell leni ahhoz,
hogy végre dolgozhasson., semmit addig napszámba megy ő is a földekre. Rolanddal közösen
vettek lakást, azt kezdték felújítani, talán tavasszal költöznek. Nagyon jól érzi magát a kapcsolatba, mindent meg tudnak beszélni, nem bántja, nem iszik. Nagyon büszke rá. Gyereket
még nem szeretnének, majd ha sikerül egy biztos munkát találni, akkor is inkább csak kettőt.
52. sz csoportos interjú C
Csütörtöki vacsora Rolandnéknál
Készítette: Tóth Sándorné
Nagyon feszélyezve éreztem magam az elején, csak mi vendégek ültünk, ők körbeugráltak minket mindennel kiszolgáltak. Persze beszélgetünk is közben. Isteni volt a vacsora. Az
este folyamán a női szakasz alakult ki nyolcan voltunk nők és két férfi maradt csak ezen a
részen. Nagyon jót beszélgetünk. Kérdezték, hogy máshol is ilyen jó vagy még jobban élnek a
cigányok. Hát meglepődtek, amikor elmondtuk a mi meglátásainkat a többi településen. Bár
azért sokat tudnak, hiszen a gyerekek egy része Budapesten, Pomázon és az ország egyéb
részein laknak és halottak láttak már sok mindent. Sokat járnak a gyerekekhez. Elmondták,
hogy ők két-három gyermeknél többet nem is szeretek volna, mert fel kell nevelni szakmát
adni nekik. Nekik fontos a munka és hogy a gyerekek jól éljenek. Saját reflesziom az egész
estéről az, hogy nagyon közel vannak a népesség többi részéhez gondolkodásban. Szerencsére
őrzik az identitásukat, de azt is látom, hogy gondolkodásban és törekvésben integrálodnak. A
beszélgetés alatt azért felmerült, hogy elég sok fiatal még nem tud, vagy nem akar ilyen életmódot folytatni, nekik a hagyományos jó. „csak, kérnek és kérnek, de nem dolgoznak” mondta egyikük.
53.sz. interjú C
67 éves férfi
Készítette: Farkas Katalin
Rendezett porta, díszes kerítés, szép bútorok a házban.
A férfi a helyi gazdagabb cigánycsalád legidősebb tagja. Itt születte, itt nőtt fel már a nagyszülők is itt nőttek fel. Heten voltak testvérek, apja, anyja mindig dolgozott. Apja zenész volt,
Testvére két éve halt meg, nagyon nagy temetése volt, zenész kíséret is.
Feleségével l már mindketten nyugdíjasok. Két gyermekük van, akik mindketten érettségizettek, Kisvárdán tanultak kollégisták voltak, mindent megadtak nekik ehhez. Jelenleg Budapesten élnek, a lány a xv. kerületi Olajág otthonban vezető helyettese. Fia vállalkozó, Pomázon
él. Van 4 unokájuk is. Büszkén mutatta a fotókat.
Az idős úr elmesélte, hogy a vasútnál (kábeleseknél) kezdett dolgozni Záhonyban 11 évet
húzott le, mikor megszűnt a cég 300 embert küldtek el vele együtt. Azután kőművesek mellett
9 évet dolgozott, Azután a helyi konzervgyárban dolgozott tizenvalahány évet nektárosként.
Azután a helyi önkormányzatnál dolgozott biztonsági őrként. 41 év 130 nap ledolgozott
munkaideje van. A feleségének is van 40 év munkaviszonya, dolgozott ő is Záhonyban, a táskagyárban, savanyítóban. A házukat ők építették fel alaptól kezdve.
20 évesen vette el a feleségét, ő volt az első, ő is lesz az utolsó.
Viszony mindig jó volt a nem cigányokkal, elismerték mindig is. Akik itt születtek azzal nincs
bajuk, általában azokkal van gond, akik később települtek be.
Láthatóan békés embert ismerhettem meg benne.
54.sz. interjú C
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32 éves nő
Készítette: Farkas Katalin és Tóth Gertrúd
Körülmények: a ház rossz állapotban lévő, kiszáradt szegényes udvar, viszont rend volt ahhoz
képest, hogy nincs áram se víz a házban.
Az asszony egyedül neveli három gyermekét a gyermekek 12, 6, 5, évesek. Két lány egy fiú.
A gyerekek apja egy éve hagyta el egy másik nőért. Nem támogatja őket, nem foglakozik velük. Három hete költöztek ebbe a házban, ami a testvéré. Eddig albérletben laktak feljebb, 10
e Ft-ot fizettek érte, de nem volt benne sem áram sem víz. Mivel nehezen tudta fizetni, megkérte a testvérét, hagy költözzenek ide le. Éppen a falat festette, kapott egy kis maradék festéket a szomszédtól. Nagyon nehéz helyzetben él a család. Az anya nem tud elmenni, dolgozni
a nyáron, mert nincs kire hagyni a gyerekeket. Sógornője szokott néha vigyázni rájuk, de
azért is fizetnie kell. Ekkor néha el tud menni napszámba. Nincs kire számítania, nem segít
neki senki, nagyon elkeseredett volt. Azt mondja, amit kapott füzetcsomagot nem jó a fiának,
mert elsős lesz, és ott nem fogadják el a spirálfüzetet. A tornacipő, amit kapott, az egyik gyerekére nagy, a másikra pedig kicsi.
Az áramot a szomszédtól kapják hosszabbítóval. Vízért pedig egy utcával lejjebb kell járnia.
Télen naponta megy tüzelőért az erdőbe. Az online oktatásban nem tudtak részt venni.
Elmesélte még, hogy szülei alkoholisták voltak, 10-en testvérek. 12 éves volt, amikor édesanyja meghalt, nagyon hiányzik nekik- mesélte sírva.
13 éves korában apja miatt, arra kényszerült, hogy férjhez menjen, 14 évesen már abortusza
volt. Ezután került állami gondoskodásba Mátészalkára.
18 évesen újra terhes lett, és akkor már úgy érezte, hogy muszáj valakihez tartoznia ezért
megtartotta. Még benn élhetett az intézetben vele pár évig.
Megfogadta, hogy mindent megad a gyerekeinek, amit ő nem kaphatott meg.
a gyermekek tiszták voltak, szép ruhában voltak éppen ebédeltek a lépcsőn, mikor mondta
nekik az anyuka, hogy menjenek be a házba, egyenek az asztal mellett, mert elfelejtik, hogy
hogyan kell, mire mennek óvodába.
Az asszony havi 76 e Ft-ból próbál megélni, sokszor kell hiteleznie, kölcsön kérnie.
Mikor nehéz témákról mesélt, elküldte tőlünk a gyerekeket, hogy ne hallják.
Elmesélte, hogy édesapja kétszer meg akarta ölni. Emiatt belefolyt a drogozásba. az térített
észhez, hogy egy nap észrevette, hogy már nincsen pelenkája sem a gyerekének. Megmosta az
arcát és négy éve teljesen tiszta.
Gyakran kimegy a temetőbe és sírva kérdezi édesanyját, hogy miért szült ennyi gyereket, de
legfőbb képen miért hagyta itt őt.
Testvérei közül ketten élnek a faluban, de nem jó velük a kapcsolata. A nővére italozós, verekedős életmódot folytatnak, valószínűleg el fogják tőle venni a gyerekeket.
Ő vigyázz arra, hogy semmi gondja ne legyen a családsegítővel, igaz többször voltak már
védelembe véve, de mindig együtt működött velük.
Rendkívül megrázó volt a riport.
Csak a gyerekei vannak neki, csak miattuk él. a jövőképében csak az a fontos, hogy felnevelje
a gyerekeit. Azután már nem érdekli semmi.
Nagyon nehéz volt ez a riport. Hazafelé menve két házzal odébb az volt az érzésem, hogy már
a cigánysoron is óriási különbségek vannak. Nem is kell felmenni a faluba ahhoz, hogy ez a
család gazdagságot, gyönyörű kerítést, medencét lásson. Már egymás között is érzik a megfosztottságot. Régen legalább egy utcában hasonló anyagi helyzetű családok éltek.
Nehéz lehet azt megélni, amikor ez az anyuka elindul kikeríteni a napi betevőt,
55. sz. Interjú C
73 éves nő
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Az interjút készítette: Tóth Sándorné
Táncsics utca 70 lakik, az ő gyerekei járnak (3 van hozzájuk, most voltak két hétig.
Szeret itt élni, jó viszonya van a magyar lakosokkal. Az ő férjének érettségije volt a MÁV-nál
dolgozott, mint ő. A mostani párja (83 éves férfi interjú) 60 éves volt amikor össze kerültek.
Neki is kádár kocka háza van, egy vállalkozó segített nekik, hogy a szocpollal együtt felépítsék. Van kert veteményes, állatok, hízott utoljára tavaly tartottak. Jár fel Budapestre a gyerekekhez. Egyik lánynak saját lakása van, a másik lány és a fiú még fizeti a felvett hitelt. Most
nagyon jó volt „haza jöttek a gyermekek ettünk ittunk mulatunk” nagyon jó volt. „Kiettek a
vagyonunkbul” mondja boldogan kacagva. Mindenkinek csomagolt 2-2-2 kacsát és 1-1-1
tyúkot meg gyümölcsöt, zöldséget. A párja gyerekei egyszer voltak, de nem jönnek. Régen
szép közösségi élet volt, most már megváltozott, „rávárnak erre a szociális pénzre” a fiatalok,
nincs lehetőségük, régen az átrakó volt most nincs semmi. Most már a cigány nem kell, barna
vagy nem veszünk fel. „Megváltozott a világ, a fekete az mán nem kell”a fiatalok nem viselkednek, nekem is van bajom a cigányokkal. Régen nem voltunk ennyién, most sokan vagyunk
drágám, sok az apró sok a gyerek. 70 éve elmúltam akkor még alig voltunk kisebb volt a falu
is, alig laktunk itt. Mi nem így nevelődtünk, ha azt mondták ott maradsz ott maradtunk. Most
már…ááááá.. Gyönyörű körmei voltak, az unoka csinálta meg neki , most mikor pesten volt.
Minden gyermeknek szakmája van érettségije, de az unokáknak is szakmája van.

56.sz. interjú C
Készítette: Tóth Gertrúd
Helyszín: Petőfi utca
21 éves nő C.
Körülmények: Az udvar füves, kis járda visz az ajtóig. Belépve a házban szerény körülményeket vélek felfedezni, de patika tisztaság van odabent. A bútorok láthatóan nem újak, de
nincsenek különösebben rossz állapotban. Egy kiskamasz forma fiú és egy fiatalember van
még a házban, láthatóan tanulnak valamit. A hálószoba nagyon rendezett, a konyhában egy
mosatlan pohár sincs elöl, pedig nem számítottak az érkezésemre. A lány meg is jegyzi, hogy
micsoda kosz van, ennél nagyobb tisztaság szokott lenni, magát tisztaságmániásnak vallja.
Megjegyzi, hogy a falakra is ráférne a festés.
Pongó Éva Tiszaszentmárton élt mindig is, édesapja és nagyszülei is idevalósiak. Édesanyja
Ukrajnából költözött ide. Éva egyedül él a kis házban, anyukája 2017-ben meghalt, édesapja
börtönben van. Gyermeke nincsen.
Az óvodát és az általános iskolát Tiszaszentmártonon járta ki, Záhonyban érettségizett, majd
Budapesten tanult vámosnak, de csak családi pótlékot kapott akkoriban, így nem tudta fenntartani magát és befejezni az iskolát és haza kellett költöznie. A hónap elején lett vége egy
három hónapos programnak, melynek keretében 25 év alattiakat foglalkoztattak. A faluban
szemetet kellett szedni, kapáltak, mikor mit kellett csinálni. Ősszel indul egy két hónapos szociális gondozói tanfolyam, amire jelentkezett. Elmeséli, hogy érdekli ez a szakma. Nem szeretne a faluban maradni, mert nincs munkalehetőség. Kisvárdán lehetne dolgozni, de nagyon
rossz a tömegközlekedés. Budapestre húz a szíve, az unokatestvére idősek otthonában dolgozik és lehet, hogy be tudná ajánlani Évát. Éva elmondja, hogy szereti ezt a falut, szereti az
embereket is, h lenne munka vagy több buszjárat, akkor maradna. Éva barátja a kanapéról
hallgatja a beszélgetést ő is húszas évei elejét tapossa, Tiszabezdéden él, 2,5 éve vannak
együtt. A fiatalember katona, pár héten belül Koszovóba küldik szolgálatra fél évre. A kamasz
fiú Éva barátjának az öccse, segítenek neki felkészülni kémiából és biológiából a pótvizsgára.
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Éva nem műveli a kertet, amíg az édesanyja élt, addig ő foglalkozott vele, mióta meghalt, Éva
nem ültet semmit, azt meséli, hogy egymagára nem látja értelmét. Mosolyogva meséli el,
hogy sok rokona van az utcában, apukája testvérei és azok gyerekei is itt laknak.
A cigányok nem cigányok közötti kapcsolatról röviden beszélt, azt mondta nincsen különösebb probléma, nem érzi, hogy megkülönböztetés lenne, „ritka falu ez ilyen szempontból”.

57. sz. interjú C
Petőfi út 132.
27éves nő
Készítette:Bajnóczy Mónika
Kinga a házukban fogadott, ami nagyon rossz állapotban van. Elhanyagolt az udvara, hátul
nem látom nyomát se baromfiudvarnak, se kertnek. A gyerekek (7 éves és 3 éves) az udvaron
játszanak.
A család együtt lakik. Rajuk kívül még velük lakik a feleség fiútestvére és az apja, aki beteges. Úgy volt, hogy elköltöznek, de nem akar, mert nem akarja egyedül hagyni az apját. Úgy
gondolja, hogy gondoskodnia kell róla. Mindenki itt született, csak az édesanyja nem. Úgy
mondták, hogy korcs volt.(magyar és cigány). Tiszaszentmártonon jártak iskolába 8 osztályt.
Férjét 10 éve ismerte meg. Először csak ismerkedtek,kiültek a kocsmába kólát inni. Nem adta
könnyen magát,egy év után gondolta úgy, hogy a fiúnak komolyak a szándékai.
A nagyobbik fiú most volt első osztályos. Nagyon szívesen jár iskolába. Főleg a számolást és
az írást szereti, abból 5-ös.Az anya is elégedett az iskolával. Nincsen semmi gondja velük, jók
a tanárok. Csak kicsit messze van. Úgy tudja,hogy aki teheti elviszi a záhonyi iskolába a gyerekét.A kisebbik gyerek pedig óvodába fog járni szeptembertől. Már várja.
Csak a közmunka van. Kinga Most egy előkészítő tanfolyamon vett részt, majd ez után gondozói képzésben részesül majd. Idős emberek mellett vállalhat munkát. Most tanul tovább,
amit nem tudott 8. osztály után megtenni. A GYES lejárt, csak a családi pótlékot és a gyermekvédelmi támogatást kapja. Tanfolyam nélkül csak a „Csigába” vagy a baromfi feldolgozó
üzembe tudna menni (Itt dolgozik a férj) De nem akar a gyerekek miatt. A közmunkával csak
nagyon keveset tudna keresni (54 ezer Ft) Ebből nagyon szűkösen lehet megélni. De nincs
választása, mindenki igyekszik.
A cigány – nem cigány viszonyról kérdeztem: nincsenek konfliktusok, elfogadják egymást.
Sokat beszélgetnek, nincs ellenségeskedés, együtt dolgoznak, viszik őket napszámba.
Nem járnak gyülekezetbe, de a többiek a sárga imaházba vesznek részt istentiszteleten.
A polgármesterváltásról nincs véleménye, szerinte nem változott semmi. Nincsenek rendezvények,nem kaptak beiskolázási segélyt (pedig mindenki kapott)
58. sz. interjú C
Tiszaszentmárton Petőfi u.58.
Neme: nő, Életkora: fiatal
Készítő: Bata György
Házállapota: A telek 800 négyszögöles, a ház előtt és mellett virágok, a kertet felveti a gaz.
Az épület két különálló lakásból áll. Mindkét lakás 6 négyzetméteres, 2 szoba, konyha, étkező, fürdőszobás WC. Cserépkályhában fával, szénnel fűtenek. A tetőzet hullámpala
Bútorzat: Korszerű, új bútorzat az anyukánál és az édesanyánál is.
Körülmények: Korábban már beszéltem Csabával időpontot, de sosem volt jó neki az időpont.
Az anyuka, viszont amikor odamentem akkor mondta, menjek be és beszélgessünk. Ehhez a
beszélgetéshez később csatlakozott az édesanya is.
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Családi állapot: A nyilatkozó anya 27 éves elvált, házasságából van egy 12 éves fia. Tiszaszentmártonban szociális gondozó tanfolyamon vesz részt. Jelenlegi élettársa 23 éves, Záhonyban a MÁV-nál építőmunkás. Mindketten itt járták ki az általános iskola nyolc osztályát.
Amikor ők jártak ide iskolába, akkor a magyarok és a cigányok aránya, fele-fele volt. Az anya
Horváth Roland rokona (C.K. Ö. elnök)
A nyilatkozó anya édesanyja 49 éves, szakmája nincsen, általános iskolába idejárt Tiszaszentmártonba. Egyik szemére vak – ezért rokkantságira kap 19 000 forintot, nyugdíjként
29 000 forintot. Jelenleg napszámosként dolgozik. Van 3 lány és 5 fiú testvére, az egyik testvére Csaba az ingatlanon él”állati”körülmények között kb.6 négyzetméteren. A telken egy
vályog épületben, ami használt asztal abroszokkal van befedve. A helységben hatalmas szeméthegyek a most 48 éves Csaba 10 éve alkoholista, szakképzettsége nincs. Az alkoholra valót alkalmi munkásként, napszámosként keresi meg. Volt neki élettársa de, félrelépett. Édesapa külön él tőlük Budapesten, neki 2 lány és 2 fiú testvére van.
Faluról: A mostani polgármester jobban segít a cigányoknak. Szükség volna gyógyszertárra,
buszjáratra a Táncsics utcán. Záhonyi iskolába azért viszik a gyerekeket, mert az erősebb,
több figyelmet szentelnek nekik.
59. sz.interjú”C”
Tiszaszentmárton Dózsa György utca 17.
Neme: nő Életkora: idős
Készítő: Bata György
Házállapota: A telek 900 négyszögöles, a ház 100 négyzetméteres, 2 szoba (egyik parkettás, a
másik hajópadlós), konyha, kamra, fürdőszoba benne a WC. Hagyományos fűtésű, a ház vakolata, sok helyen hullik. Tetőzete pala.
Bútorok: Régi bútorok vannak.
Körülmények: A szomszéd ajánlotta, amikor kérdeztem hol lakik itt a környéken cigány.
Családi körülmények: A néni 89 éves, nyugdíjas, havi 56 000 forintot hoz a postás. Magyar
cigánynak vallja magát. Az édesanyja is ez volt, az apját nem ismerte. Amíg dolgozott addig
Záhonyban a MÁV-nál dolgozott irodai küldöncként. A férje 71 évesen elhunyt, amíg aktív
volt akkor tetőfedő-ácsként dolgozott a MÁV-nál Záhonyban. Fia 64 éves, nőtlen, most tette
le a hegesztő vizsgát, s várja, hogy értesítse a munkaügyi iroda, hogy vállalhat majd munkát.
A család görög katolikus vallású.
Faluról: 2018.-ban kapott 8 zsák szenet, szociális támogatásként (1 zsák szén az 30 kg). Szociális csomagot húsvétra és karácsonyra mindig kap. Fát szokott vásárolni Mándokról egy
kalodányit, ami 40 000 forintba kerül. Mivel sokat van kórházban így keveset tud a faluról.
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B) Intézmények, „hivatalos” interjúk egyebek
B/1. sz.
Tiszaszentmártoni számok, adatok:
Önkormányzattól beszerezte Bata György
- Lakossága 1 212 fő/618 férfi,594 nő,14-év alatti 326, 70 éven felüli 137,
- Háztartások száma: 420
- Önkormányzat szerint 10 gyerek jár Záhonyba, iskolába
- C.K. Ö.-szerint 40 gyerek jár Záhonyba, iskolába
- 128 fő vallja ténylegesen cigánynak magát
- 300 cigány ember van
- 1 pénzbedobós telefon van a településen
- 3 vallás van jelen a faluban /református, Jehova Tanúi, Hit Gyülekezete
- Hétköznap napi 3 menetrendszerinti buszjárat van Záhony és Mándok között
- Hétvégén nincs menetrendszerű buszközlekedés Záhony és Mándok között
- Nincs a faluban gyógyszertár, vegyszer bolt
- 2 temetője van /a mindenkié és a zsidó
- 2 kocsmája van
- 2 játszótér van /magyar és cigány
- 3 élelmiszer boltja van
B/2. sz. anyag.
2020. aug. 23. Vasárnap délelőtt 11 óra református istentisztelet
Donkó Erzsébet
Fél 11- kor a harangszó idején már lehet látni az utcákon, hogy nagyon szépen felöltözve vonulnak a helyi lakosok a templom felé…. . Nagyon ápoltan rendezetten, kezükben zsoltáros
könyvvel. … A férfiak kint a templom előtt egymás társaságában gyülekeznek, az asszonyok
azonnal bemennek a templomba. Az asszonyok 3 padcsoportban ülnek le, az egyik csoport 16
főből áll, velük szemben ül 4 fő, es oldalt 3 fő. A férfiak csak közvetlenül 11 óra előtt 2 perccel jönnek be, és szorosan egymás közelében a negyedik padcsoportban foglalnak helyet. 13
fő férfi volt. Az istentiszteleten részt vevők csak a nem cigányok közül kerülnek ki. Az életkor tekintetében az mondható el, hogy 2 fiatal, talán húszas éveiben járó nő volt, egy fő nő,
kb. 30-40 közötti életkorú, a többi nő inkább ötven év feletti életkorú lehetett. A férfiak harminc feletti, inkább középkorúak voltak.
B/3.sz.
Közmunkás csoport 2020. aug. 25.
Donkó Erzsébet
Infó a közmunkások vezetőjétől a telephelyen.
Közmunkások száma: 76 fő, 70 % nő
Tevékenység nyáron: mezőgazdasági munka, sok földje van az önkormányzatnak, amelyet az
előző polgármester vásárolt fel.
Termesztenek: uborka, paprika, krumpli, káposzta, kukorica, kalászosok, alma,
Készitenek még: betonoszlop, beton kockák,
Télen az asszonyok: szabolcsi ládát készítenek almás láda
Tenyésztenek disznót, most nem tudták, hogy még mennyi van.
Munkaidő: Vírus előtt - fél nyolctól 4 óráig, vírus óta – 7 órától 13 óráig
Bérezés: 54.200 Ft, brigádvezető: 59.000 Ft, a kevés szakmunkás, aki bért aszerint kapja: 70.
400 Ft. Három gyerek után járó családi kedvezménnyel:80-82 ezer forint
Havi másfél nap szabadság jár, ha azon túl kivesz szabit, arra nem fizetnek, levonnak a bérből.
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Többen elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon: Kisvárdán van – Csirke és éti csiga üzem. 2
műszakos, busz viszi munkába a dolgozókat, aki azzal megy körjáratban utazik- reggel 4
órakor felszállnak a buszra és 3 óra felé érnek haza. Többnyire a családanyák nem tudnak
eljárni dolgozni, mert nem tudják a bejárás mellett a családot ellátni, működtetni. Működik
még a faluban a napszámba járás – idén ez háttérbe szorult, mert elfagyott a termés. A napszámba járás válogatás alapján történik. 1. Mennyit fizet a „gazda”,2. mennyit dolgoztat, illetve az, hogy 3. milyen „szolgáltatást” tud nyújtani. (étel, ital, utazás)
Szubjektív élmény: A telephelyükön nincs semmifele kulturált leülőhely, étkezö.
B/4. sz.
Intézmény-lista
Donkó - Bánlaky
PP Universal Kft., Damj. 57.
Szociális Bolt Damj. (községh. mellett)
Községháza – Ifjusági Klub
- Polgárnesteri Hivatal
Könyvtár
Iskola
Mándoki Térségi Szociális Központ Damj. 40
TI-KÜSZ Kft. Damj.40
Buszmegálló
Reál élelmiszerbolt
Dohánybolt
Söröző (Az utóbbi 4 a Damj.- Táncsics u. találkozásban lévő térféleségen)
Tájház
(Hangulat presszó; zárva)
„Hagyma eladó” (Dózs Gy. u. utolsó ház)
Előnevelt csirke, Bábolnai tyúk, Dózsa 35.
Gyülekezeti játszótér (tiszteletes lakásánál)
Tó Vigadó Kossuth, u,
Iparcikk bolt
Fodrász (zárva)
Ruhabolt (zárva) utóbbi 3 Táncs. köz
Polgárőrség
Temető mindkettő Táncs. köz végefelé
(Temetőnél három kiírás temetkezési vállalkozók, egyik sem helybeli)
Egészségház, Védőnői szolgálat Táncs. köz vége
Tiszasz, Község Önkorm. Légyártó Üzeme + betonelemüzem Táncs. u. legeleje
Posta előző mellett
Gullen (?) fatelep, vmilyen nagy falapok készítése és kereskedése
(Konzervüzem; évek óta nem működik)
Mano ABC, Táncs. 44.
Élelmiszerbolt és presszó, Petőfi 44 körül
Óvoda (Wesley) Petőfi eleje
B/5.sz.
(interjú)
Szélné Pap Aranka polgármester
Készítette: Bánlaky Pál
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Itt született, anyja még most is itt él. Ő Tiszamogyoróson él,1996-ban oda ment férjhez. 2002től dolgozott itt a gyermekvédelemben. Tulajdonképpen a segítő munka tette lehetővé, hogy
képviselő is tudott lenni, és így lett polgármester is. Ugyanis rengeteg emberrel találkozott,
bíztak benne.
Polgármester választás: 4 éve született gyereke,kiesett néhány év, de a falubeliek emlékeztek
rá, bíztak benne, visszafogadták.
Miért lett polgármester? Szereti az itteni embereket, értük akart doloogzni. De a gyerekjólétbe már nem mehetett vissza, mindenképpen segítőakart lenni.
Alapvetően a közösségen szeretne javítani. Fő feladat, hogy „az emberek szeressék egymást,
ne ítéljék meg egymást.”
Az elődje nagyon jó polgármester volt, 25 évig,elfáradt.
A település közösségének fejlesztését kis közösségek kialakításával, kell és lehet elkezdeni.
Legfontosabb feladatok:
- iskola felújítás
- óvoda játszóudvar felújítás
- fiók-gyógyszertár kialakítása az egészségházban. (Épül az új orvosi szolgálati lakás,a jelenlegi helyén lehetne a fiók-gyógyszertár)
- fa dolgok (buszmegálló,, stb.) felújítása
- két közösségi tér (a Tó sornál és a cigány-utca cégében) a játszóterek felújítása
- a Tó-soron, ahol korábban tó volt, de kiszáradt, valamiképpen újra „tavasítani”;
horgásztó meg csónakázó tó kellene,
- templom felújítás befejezése
- térfigyelő kamera-rendszer (van már!) bővítése.
Közmunka: márc.1.-től 69 fő, azóta újabbak, most kb 80 fő. Mind valamilyen termelő tevékenységben. Van 1 ha uborka, ½ ha paprika, ½ ha káposzta,+ konyhakerti növények. +14 ha
alma, 4 és ½ ha kukorica, ½ ha krumpli. elég nagy akác erdő (ebből éppen most termeltek ki
tar-vágással egy területet), és van még műveletlen területük is,
Munkané lküli:20-30 fő.
Képzések: volt egy 120 órás,olyan „felelevenítő”,most lesz egy 240 órás képzés „szociális
gondozó segítője” szakma. Ez 30 fős lesz, zömmel nők, „fizetést” kapnak. Elhelyezésük –
végzés után – nem valószínű.
Gazdaságról: nagyobb cég – 10 fő feletti – nincs a faluban. A mezőgazdaságban elég sok a
kisvállalkozó. Falubeli egy nagyobb gazda van – pár száz ha föld – , 2-3 embert foglalkoztat.
A művelhető terület 20-30%-a nem itteniek kezében van.
B/6.sz.
(interjú)
Kovács Zsuzsa
Készítette: Bánlaky Pál
Szül. Tiszamogyoróson. Ide jött férjhez 1992-ben. Akkor boltja volt Záhonyban. Könyvtáros
és vendéglátós végzettsége van.
Apja kőműves + vasutas, anyja a TSz-ben dolgozott. Közben volt 4 ha földjük, részben saját,
részben bérelt.
Férje a TSz-ben volt géplakatos. minden pénzt beforgattak a gazdaságba, ’90 után kárpótlás +
bérlés, jelenleg 100 ha területen családi vállalkozás, ő, a férje, veje lés lánya. Mindent ők csinálnak. „Én is traktorra ülök, ha kell.” Szántóföldi termelés + meggy + alma; disznó is van 45 db, főleg saját célra.
Önkormányzati képviselő, 6 éve közfoglalkoztatásban könyvtáros és közművelődés-szervező.
Ténykedik az egyházban is, a férje presbiter, ő besegít. Közben elvégzett egy pedagóguscsaládsegítő asszisztens képzést.
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A könyvtárban sok gyerek-foglalkoztatás, tulajdonképpen a könyvtár a „közösségi tér”. Most
már van „teleház” is, ami most egyben a közfoglalkoztatottak telephelye és ott van a nyugdíjas klub.
A könyvtárba csak úgy olvasás kedvéért nem járnak be az emberek, „be kell őket csábítani”
más programokkal.
„Minden családban legalább egy fő dolgozik.”
Helyileg a könyvtárban dolgozik a falugazdász is.
A cigányokról. Az itteni cigányok már tipikusan „kevertek”. Vannak náluk magatartáselemek a régi cigány kultúrából, de gondolkodási szinten (az értékvilágban) szinte semmi
nincs meg már. Holott ebben a faluban abszolút nincs cigány-magyar ellenét. Miközben a
szomszéd településen kemény cigány-telepi szegregáció, rengeteg zűrrel. Itt a cigányok mindig dolgoztak, régebben a helyi magyaroknál. de nem cselédként, hanem, ha kellett a „külső
munkaerő”, a cigányok a gazdával együtt dolgoztak. Olyankor természetesen a cigány gyerekek is mentek a szülőkkel együtt, és együtt játszottak a gazda gyerekeivel; ebbe a viszonyrendbe nőttek bele a gyerekek.
B/7.sz.
Családsegítő Szolgálat
Donkó Erzsébet, Farkas Katalin
A kistérségi társulás Mándok központtal működik. 11 település tartozik hozzá. Tiszaszentmártonban 2 fő szociális munkás dolgozik. Szerdán és pénteken délelőtt vannak itt. A többi napon még Tuzséron is ellátják a teendőket. Egész héten nyitva van az iroda, mert 1 fő közmunkás folyamatosan jelen van. (korábban a vasútnál dolgozott, irodán)A közmunkás hölgy folyamatosan segít ügyintézésekben, kérelem írásban stb. Ezzel könnyítve a két szakember itteni munkáját. Az egyikük a gyermekjólétis ugyekkel, másikuk a családsegítős ügyekkel foglalkoznak. A szociális munkás elmondása szerint a működésmód struktúrája (keves idő, sok
adminisztráció, ritka jelenlét)nem teszi lehetővé, hogy bármilyen eredményt fel tudjanak mutatni. Tulajdonképpen hosszú időn keresztül csak azt sorolta, hogy miért nem lehet semmi
fejlődést, eredményt felmutatni, és milyen rossz, hogy a kliensek nem együttműködőek. „elmondom, hogy mit kell csinálni, bólogatnak, kimennek az ajtón és nem csinálják” Semmiben,nem együttműködőek,” csak egyre többet követelnek” tenni nem tesznek semmit. Nagy
csalódásként élte meg azt is, hogy rendeztek családi napot, amelyre 28 jelentkező volt, és reggel 9 órakor csak 4 fő jött el, délre gyűltek össze huszan. „az biztos, hogy én többet soha nem
szervezek semmit” A jelzőrendszer sem működik, mert nem akarják leírni a dolgozók a tapasztalataikat, jelzéseiket legfeljebb szóban merik megtenni. A kérdésemre, hogy mióta négy
éve itt dolgozik, mi volt a legnagyobb sikere, eredménye, azt válaszolta, hogy mikor idekerült, sikerült 4 gyereket kiemelni a családból. A kliensek nem is segítőknek definiálják őket,
úgy emlegetik, hogy „itt van a gyámügy”.Problémaként emlegette még a korai szüléseket(15,
16 éves korban)
Kérdésemre, hogy van- e lehetőségük fogamzásgátlásra, mondja, igen Kisvárdán, de nem
mennek el, ha el is mennek nem a tömegközlekedést veszik igénybe, hanem kocsit fogadnak
ötezerért. „ilyen buták, nem jól osztják be a pénzt”
Azt kell, hogy mondjam, hogy a szociális munkás, akivel beszélgettünk, jó szándékú, segíteni
akaró szakember. Amit és ahogy elmondta a munkáját abból viszont az jött le, hogy nagyon
rossz és romboló attitűddel, és rossz módszerrel közelit a családokhoz, ami magával hozza a
teljes kilátástalanságot, eredménytelenséget.
B/8. sz.
Kiss Gabriella iskola igazgató
Bánlaky Pál
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Családi háttér: édesanyja 18 éves korában szült, párját csak a férj szülei fogadták el,
zűrök. Az ő apja vasutas, elég magas beosztásban. Nagy családból származik: anyjáék 11-en
voltak testvérek; mind tanult. A család fontosságának gondolatát onnan hozta.
Ált. isk. Záhony. Jó indulás volt, volt két meghatározó tanár-egyéniség. Akik gondolkodni
tanították őket. (Egyikük ma is tanít, az ő kislányának osztályfőnöke.) Az ő hatásukra az olvasás szeretete nagyon korán jelentkezett; már 8-10 éves korában komoly könyveket olvasott.
Gimnáziumba Vásárosnaményba ment (ott élt egy kedves keresztmamája, hozzájuk ment). A
gimi nem volt jó, az ottani pedagógusok nem akartak gondolkodtatni, csak számon kérték a
tankönyvet, Azért a történelemtanártól lehetett tanulni.
Sárospatak, tanítóképző. Szakosodás: vizuális kultúra szakterületre. (Csinált tűzzománcot,
egész jókat is, az eszközök költségessége miatt nem tudta folytatni.)
Végzés után Mándok, kisegítő iskola. 1 évig, mert megszületett első gyermeke. U.i. még főiskolás (23 éves), amikor férjhez megy és megszületik első gyereke. férj határőr; a mándoki
munkahely megszűnik. A Gyes letelte után 1 és ½ évig munkanélküli. Közben azonban elvált,
munka nincs, anyjáék segítették. Alkalmi munkát vállalt egy kocsmában, 10 hónapig tartott.
Aztán 2. férj, újabb gyerek. Ezzel a férjjel elköltöztek egy másik településre, és vállalkozást
indítottak (internetszolgáltatás). Ez tartott 2007-2012-ig, akkor a férj (miután elfogyott az ő
szülei részéről nyújtott segítség), lelépett, őt kisemmizte. (A közösen vett ház részleteit ő még
mindig fizeti, a volt férj azt se.) Hazaköltözött szüleihez (márciusban), szeptembertől tudott
ide jönni.
Napközisként kezdett, 1 év után kezdett felsős tagozatban különböző tantárgyakat helyettesíteni. (Erre szükség volt, mert napközisként már nem volt elég az óraszáma.)
Csináltak (2013-2014???) „Wesley-forgatagot”: ez azt jelentette, hogy a gyerekekkel csináltak mindenféle kézműves dolgot, ezt eladták. A befolyt pénzből a gyerekeket jutalom-útra
vitték be Záhonyba uszodába. Tulajdonképpen ezzel indult ez az az együttműködés Zsuzsával
és Radvánszki Sándor informatikussal, a rendszeres (könyvtárbeli) gyerek-foglalkoztatás.
Először e felsős gyerekekkel kezdtek, most már foglalkoznak alsósokkal is. Ebben a munkában mások is részt vesznek, de ők hárman a „mag”.
Itteni további pályafutás: 2014-ben egy kolléganő szült, ő lépett helyére osztályfőnöknek, 4.
osztályban. A következő tanévben első o.-t kapott, ebben az évben már diák-önkormányzat
segítő tanár, plusz elkezd tanulni pedagógiai – közoktatás vezetői szakvizsgára. (Vattamán
Gyula mondja neki, hogy számítanának rá iskolavezetőként; az akkori igazgató már nyugdíjba
készül.) A kollégák is bíztatták; 2017-ben végzett, és az év szeptembertől igazgató.
Vezetői munkájában sok az intuíció. Nem mindig alapos megfontolás után dönt, de ezek az
intuitív döntések eddig többnyire bejöttek.
Kapcsolati hálója: természetesen a vezetői beosztás a többiekkel való kapcsolatát módosítja.
De ő törekszik arra, hogy a korábbi jó viszonyok ne szakadjanak meg. A döntéseket, amikor
csak lehetséges, az érintettekkel közösen hozza meg. Igyekszik társként kezelni beosztott kollégáit.
Az iskolában az elmúlt évek egyik fő problémájának (tennivalójának) tekintették a magatartási problémák javítását. Szerinte e téren az elmúlt években komoly előrelépés történt, az
utolsó tanév „nyugodt volt,”
A problémák egyik oka, hogy a felső évfolyamos gyerekeket (cigány gyerekekről van szó; az
iskola kb 50 tanulójának 90%-a cigány) (ezek 10-14 évesek!) a család már felnőttnek tekinti,
és innentől gyakran felcserélődnek a (családi) szerepek: a gyereknek „mindent megengednek”, mindent ráhagynak, alkalmasint a gyerek ezen a réven átveszi a család irányítását. Az
iskolában is így próbál viselkedni.
Tanári kar: most (vele együtt) 10 pedagógus. Stabil, 4 éve alig változik. Jó hangulatú, "folyton
viccelődő", szakmailag is jó garnitúra. (Elég sok a fiatal.) 3 a helybeli, a többség Záhonyból
(3 fő) és szomszéd településekről jár át.
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B/9.sz.
(interjú) NC
Orbán Ferencné Zsuzsa (néni), az iskola felső tagozatában tanárnő
Verebics Petra
Vele az iskola területén, konkrétan a saját osztályában készítettem interjút, így a saját lakókörnyezetéről nincs információm.
Az iskolában az interjún kívül is többször összefutottunk, ugyanis az ő tanterme lett a mi „hálószobánk”.
Az első találkozás alkalmával inkább „hűvös” volt. Röviden beszámolt arról, hogy milyen
büszke arra, hogy ezt a tantermet ő örökölte meg, amikor korábbi gazdája, egy tanárnéni
nyugdíjba vonult. Azt mondta, nem akar nagyképűnek tűnni, de valóban ő volt az, aki erre
igazán érdemes volt. Mi a tanterem különlegessége? A kicsit rendetlen összevisszaságban
kiragasztott nyelvtani tablók, színes képek, illetve ami tényleg hangulatossá teszi: a népi faliszőnyegek, cserépedények, szenes vasalók, fafaragások, hímzések – tárgyak, melyek mind a
környékről származnak. Erre később még kitérek. Ami még ezen az első találkozáson elhangzott, hogy mennyire kár, hogy elviszik innen Záhonyba a gyerekeket. Aztán amikor rákérdeztem, hogy miért nincs kilincs az ablakokon, akkor elmondta, hogy bizony ez összefügg az
elvándorlással, mert mindig van néhány olyan gyerek, aki megnehezíti a tanulást. Az ablakokról akkor kerültek le a kilincsek, amikor pár intézetis gyerek meglépett a nyitott ablakon keresztül. Az ajtókeretet pedig egy nagyon agresszív, életkorban is messze az osztályátlag felett
álló fiú tette tönkre (ahogy a mozgássérült wc ajtaját is). Vele sok gond volt, rendőrségig menő ügyek. Miatta is sokan vitték el a gyereküket más iskolába. Pedig nem is olyan régen még
jól működött a cigány-nem cigány együtt tanulás. És most is sok cigány gyerek van, akik tehetségesek és okosak. Büszke még arra, hogy ő rendet tart. A termében tisztaság van, és a
padok sincsenek összefirkálva. Ha néha kiviszik a teremből vegyíteni valami iskolai vagy
falusi rendezvény miatt, akkor összekeverednek a padok, csakis ezért fordulhat elő, hogy öszszefirkált vagy szétkarcolt bútorok vannak az ő termében. Mert itt amúgy fegyelem van.
A második találkozás már szándékos volt, én kértem interjúra.
Ekkorra már kiderült, hogy nem egy egyszerű tanárnéni, hanem évekig volt az iskola igazgatója, illetve önkormányzati képviselő is. De erről később.
Berkeszről származik, de 1979-ben rögtön Tiszaszentmártonban kezdett dolgozni, és innen is
megy nyugdíjba. Más faluban vagy iskolában nem élt, nem dolgozott. Pedagógus kedvezménnyel építhetett házat itt. (Amúgy elmondja, hogy népszerű volt pl a Tisza miatt a falu,
ugyanis akkoriban itt volt a lapály, ami azóta lejjebb húzódott, tehát itt a falu szélén a parton
nagyon kellemesen lehetett fürdőzni. Az ukrán oldalon ugyanilyen kellemes homokos partszakasz volt, de ott nem fürdőzők, hanem fegyveres haátrőrök járkáltak. Volt olyan a faluban,
aki ide jött férjhez, de a szülei Ukrajnában maradtak. Ő éjjelente úszott át a Tiszán. Amíg
egyszer meg nem halt, mert részegen próbált átúszni…)
Ő még a másik iskolában kezdett. Volt egy régi iskola, meg egy még régebbi. Ő a temető mellettiben dolgozott, amelyben négy tanterem volt. Délelőtt az alsósok jártak, délután a felsősök.
Az óvodában főztek, onnan ment az ebéd a tantermekbe. 1989-ben készült el ez az új épület,
azóta van itt az iskola.
Gyors váltásban tér át arra, hogy SNI-s gyerek csak egy van az iskolában, de BTM-es sok.
A generációs szegénység újratermelődik. Pl volt egy nagyon okos cigány kislány, akinek 11
testvére van (ők amúgy később kiderül, hogy „híres” család a faluban): Orsikának hívják. A
legjobb volt az akkori osztályában. Kisvárdára akarta küldeni a református gimnáziumba. Ehhez konfirmálnia kellett, meg befizetni az egyházfenntartói járulékot, meg lelkészi ajánlás stb.
Ezt mind elintézték neki. Mindenben támogatták. Aztán az utolsó pillanatban bejelentette,
hogy mégis Vásárosnaményba megy a szakmunkásképzőbe. Miért? Mert nem akart négy évig
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segélyből élni. Tudta, hogy kilógna a sorból Várdán, sosem lehetne olyan, mint a többiek.
Szégyellte a szegénységét, és nem akart a végtelenül szegény családja terhére lenni. Elvégzett
néhány évet a szakmunkásképzőben, de rohamosan romlott a teljesítménye, kimaradt az iskolából, és most jött a hír, hogy babát vár…
Ha virágzott volna a magyar-orosz-ukrán kapcsolat, akkor fejlődhetett volna a térség és a falu,
de így ha valaki tehetséges, és mégis sikerül jobb középiskolába, netán egyetemre kerülnie, az
nem jön többé vissza, csak látogatóba idősödő szüleihez.
A vasút virágzása volt az aranykor.
Nincs perspektíva, csak a közmunka van helyben. Érthető, hogy az emberek belustulnak,
nincs kedvük dolgozni, nem látják értelmét. A gyerekeknek ezt a példát tudják csak mutatni.
Innen egyenes az út az alkohol és a nem legális szerhasználat felé.
Én hozom szóba a képet az aula falán. Elmondja, hogy igen, azt 89-90-ben egy helyi művész
készítette, és valóban az volt a cél, hogy mindazt ábrázolja, ami az itt élőknek fontos. Rajta
van a Tisza, a táj, a földek, a termények, a templom, és még a felhőben egy kastély is, ami a
legenda szerint itt, a falu szélén állt. És persze az emberek: cigányok és nemcigányok együtt.
Ráadásul konkrétan azokról lettek mintázva az adott alakok, akik akkor itt éltek. A férfiak pl.
az építkezésen dolgozó három biztonsági őrről. Az egyiknek a lánya most itt takarítónő az
iskolában, az unokája meg ide jár. De a mostani gyerekeknek hiába mutatják, hogy nézd, ott a
nagyapád, mit gondolna rólad, hogy így züllesz. Ez a példa túl távoli a gyerekeknek. Szerinte
ma már nem ezt látják.
A képviselősége idejéről is mesélt.
Motivációt az jelentett az induláshoz, hogy sokat vitte a gyerekeket versenyre (mert akkor
még volt kit). Többen Nyíregyházáig jutottak, tehát nem csak járási, de megyei szintig. (Példának hozza Eszenyi Edinát, aki aztán Angliában doktorált. Ő nem cigány, és a szülei álltak
mögötte, ők is dolgos emberek voltak, és nagyon szerették volna, hogy vigye valamire, így
folyamatosan támogatták, egyengették az útját lelkileg, anyagilag stb.)
Zsuzsa néni 10 évig volt igazgató is, párhuzamosan a képviselőséggel. Önként szállt ki mindkettőből. Az igazgatói székért is ő nem indult újra, ill. négy ciklus után a képviselőségből is ő
szállt ki. Nem várta meg, amíg nem kell. Elfáradt, szívesen adja át a helyét a fiatalabbaknak.
Teljesen sikeresnek ítéli meg a működését.
Képviselőként a kultúra volt a feladata. 2014-ig volt képviselő.
Falunapokat szervezett. Illetve kiállításokat az iskolában. Kovácsoltvas, fafaragás, helyi aszszonyok hímzett faliképei, vászonterítők, kendők, hímzett terítők. Ő körbejárt, összegyűjtötte,
megszervezte, és az őrzést is ő szervezte meg, nehogy kár essen a tárgyakban. Pl a DÖKképviselők járőröztek a folyosón. És soha semmiben nem is esett kár, és nem loptak el semmit.
Színházba vitte a falusiakat főként Nyíregyházára. Az útiköltséget fizette az önkormányzat.
A képviselő testületben öten vannak. Jelenleg nincs pedagógus, pedig az nagyon fontos lenne
egy olyan helyen, ahol az iskola ennyire központi szerepet tölt be a közösségszervezésben. Ő
Margit tanárnénitől örökölte az osztálytermet is, és ő is volt képviselő is. Ennek természetesnek kellene lennie, ha valakinek fontos a falu, ahol él.
Jó, ha az önkormányzatnak tagja a falu elitje: az orvos, az iskolaigazgató (vagy legalább valamelyik pedagógus), a lelkész. [Azt csak én teszem hozzá, hogy fel sem merül benne, hogy
egy majdnem a falu felét kitevő cigány lakossággal talán érdemes lenne egy cigány képviselőnek is benn ülnie nem csak a kisebbségi önkormányzatban, de a „rendes önkormányzatban
is. Persze logikus, hiszen ők nem orvosok, pedagógusok és lelkészek.] Amúgy a mostani lelkész meg is felel ennek az elvárásnak, ő egy év után jelentkezett képviselőnek. Meg is választották. És ez jó.
Mert példa kell a falu népének.
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Nem látja pozitívan a jövőt. A cigányok nem tudnak kitörni, a nem cigányok viszont elmennek. Ahogy ugye a gyerekeik már általánosban sem ide járnak, de csak Záhonyig mennek át,
délutánonként és szünetekben itt vannak, és bizony nem a cigányok verik szét a játszótereket
meg a szép kültéri bútorokat, hanem az általa csak „záhonyi elit pulyá”-nak nevezett nem cigány gyerekek, fiatalok.
Itt áttértünk arra, hogy ő kérdezett tőlem. Rólam, az egyházról, Elnök úrról. Meséltem egy
kicsit. Ő pedig elmondta, hogy mennyire örülnek, hogy a MET átvette az iskolát. Mert azt
nem szabad hagyni. „A templomot s az iskolát.” Reményik verse itt nagyon fontos. Nem szabad hagyni ezeket a pilléreket. És épp ezért félnek, hogy mi lesz a MET-tel. Mert más fenntartó nem venné át úgy, hogy üzemeltesse is. Inkább iskolabuszt fizetnek és bevinnék Záhonyba
a gyerekeket. Mert Záhonyban meg szintén kihasználatlanul működik az iskola.
KIS KITÉRŐ:
Időközben délután megismerkedtem Rékával, aki Zsuzsa néni osztályába jár, most lesz 8.
osztályos. Elég volt annyit mondanom, hogy „Zsuzsa néni”, és majd’ elájult. Elmondta, hogy
Zsuzsa néni nagyon szigorú tanárnéni (amúgy a szüleit és a nagyszüleit is tanította már).
Hogy amíg lehetett, nádpálcával verte a gyerekek kezét. Most ezt nem lehet már, amit nyilván
sajnál. De így is megtalálja a módját, hogy rendkívül szigorú legyen és fegyelmet tartson.
Persze azt is hozzáteszi gyorsan, hogy tudja, hogy ezzel csak az ő javukat akarja. Szerinte
(mmint Réka szerint) azért viszik el a gyerekeket ebből az iskolából, mert túl szigorú, túl sokat követelnek. Ami mondjuk Zsuzsa néninél kettes, az Záhonyban simán ötös.
Harmadik talákozás: másnap összefutunk az osztályteremben. Jön csinosítani. Elvitte a fali
hímzett terítőket, kimosta, visszahozta, várja a karbantartót. Már tudja, hogy Rékáék (azaz
Rolandék) nálunk jártak délután-este. Elmondja, hogy ők kilógnak a cigányok közül [ez nem
új infó, tudjuk már ezt, Roland a hivatalosan megválasztott kisebbségi önkormányzati vezető].
Szerinte nem jó, hogy túl gazdagok, és a gyerekeket elkényeztetik, mert emiatt Réka kilóg az
osztályból. Neki már nem jók az itteni kínai ruhák stb, neki minimum Nyíregyre kell bejárnia
plázázni, márkás cuccokat venni. Ez viszont nem tetszik a többieknek. Legalábbis Zsuzsa
néni szerint. Amúgy is megvan róluk a véleménye. Arról, hogy a pénzük honnan van. Szerinte
nem tiszta pénz az. Egyrészt jól keresnek az idénymunkán. Egy csomó pénzt kapnak azért,
mert ők viszik a munkásokat. Másrészt [kacsingat] nem legális szerkereskedelemből van a
pénzük.
[Ez utóbbi gondolatához két saját megjegyzésem, megfigyelésem van. 1. Roland apja egyik
este köztünk szállóigévé vált mondatott mondott a csempészetről beszélgetve: „Jobb nyugodtan lefeküdni, mint félve aludni.” Saját bevallása szerint ők a csempészetben nem vesznek
részt. Csak tisztességes munkával keresik a kenyerüket. 2. Amikor szerda este vendégségben
voltunk Rolandéknál, a fiatalasszonyokkal üldögéltem a konyhában. Lecsúszott egy-két pohár
ez-az. Ekkor kezdtek el a velem egykorú asszonykák a cigiket sodorva poénkodni a Cannabisültetvényükön. Roland egyik testvérének szeme villámokat szórt, és iszonyú gyorsan kezdte
el a témát terelni másfele. Amikor később megkérdeztem, hogy van-e droghasználat a faluban, mondjuk fű, akkor már teljesen higgadtan mondták (az ilyenkor szokásos szomorúan
sajnálkozó arckifejezéssel), hogy bizony itt is megjelent a fű, a porok, egyéb szerek.]
B/10. sz.
(interjú)
Szűcs Dezső volt polgármester
Bánlaky Pál
Helyi, ’56-ban született. Szülők is itteniek, mg.-ban. Apa Tsz növénytermesztés brigádvezető
volt. Anyja „segítő családtag”.
Ált. isk. itt, aztán Bp gépésztechnikus. Testvére meghalt, hazajött. Mh.: Tuzsér, hűtőház, targonca üzem vezető. 22 év; ’94-től itt főállású polgármester.
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Eleinte sok nehézség. Ált. isk., óvoda működtetésének problémái, elkezdtek ravatalozót építeni, infrastruktúra (utak) fejlesztése is kellett.
A falu 1973-tól Záhony társközsége volt, ’91-ben váltak le. ’94-ben még a vagyonmegosztás
nem volt lezárva, zűrök. Végül a község tartozáásait a vagyonmegosztásból sikerült kifizetni.
Indulhattak a fejlesztések; elég sok mindent településközi együttműködés keretében. (Pl. hulladéklerakó, gázhálózat.) Több középületet (iskola, óvoda, egészségház) felújítottak, minden
közút szilárd burkolatot kapott, csapadékvíz elvezetés megoldása.
Induláskor más volt a helyzet. Szegényebbek voltak, de jobban összetartottak. A rendszerváltás után megnövekvő munkanélküliség (2000 körül 30%); szétesett a társadalom.
’94 körülre fejeződik be a Tsz felszámolása. Ebből aóz önkormányzat is vett (szerzett) földet,
kb 70 ha körüli területet. (Erdőt, egyéb földet). 2000 körültől önkormányzati földön lés önkormányzati szervezésben uborka, stb. termelés. Idővel úgy látták, jobb lenne a haszon is, ha
saját maguk dolgoznák fel a erményt. Egy tönkrement cég felszámolásakor az önkormányzat
megvett épületeket, ezekben lett a Natúr Légyár üzeme. Belefogtak vályogtégla készítésébe
is, ezekből kis épületeket, a földeken pihenőházakat építettek. Később már beton-elemeket is
gyártanak, csak saját felhasználásra, a vízlevezető árkokat bélelik a beton-elemekkel, tereket
burkolnak, veteményes kerítését csinálják az oszlopokból. Azonban a légyártás értékesítése
problematikus: saját márka van, de kicsik, nem sikerült „bejáratni”.
Falu jövője: munkalehetőségek nincsenek. A MÁV Kft.-kre bomlott szét, rengeteg a munkanélküli. A jobb szakmunkások már mind elmentek másfelé. A gyerekek is mennek. (Az ő
egyik gyereke Debrecenben mérnök, a lánya is Debrecenben él, most otthon van, autista gyerekével.)
És elkezdődött a falu elcigányosodása. Közöttük sok az alulképzett, közmunkára szorulnak,
elszegényedés. De az is igaz, hogy közöttük is csökken a gyerekszám, a régebbi 8-10 helyett
ma már inkább csak 2-3 gyerek.
11 környékbeli település közreműködésével létrejött egy ipari park, de jelenleg még üres,
nincs benne befektető. (Szó van most egy kínai cégről, de az is, ha megvalósul, legfeljebb 100
főt fog alkalmazni.)
Nagy változás kellene, hogy történjen valami pozitívum. A’70-es, ’80-as években nagy fejlődés volt, vasútnál, erdészetnél több ezer ember dolgozott, messze környékről is jártak ide dolgozni. Most csak néhány gazda termel, de nehezen, elég gyengék itt a talajok.
NB!!! TSz idején 270 ha egybefüggő gyümölcsös volt. A felbomláskor szétosztották, 2-3
soronként kapták meg az emberek, ez így működésképtelen, nagyon hamar kipusztult. Most a
terület többségén kukorica terem.
A kárpótlás idején sok kis parcella alakult ki. Ezek lassan így vagy úgy nagyobb vállalkozókhoz kerültek. Kialakultak 300 ha feletti gazdaságok. Ebben a faluban nincs ilyen, a legnagyobb itteni vállalkozónak 200 ha körüli gazdasága van. (Az viszont jól felszerel, gépesített,
hűtőháza is van.)
A helyi adóbevétel nagyon kevés, évi 1-2,5 millió forint.
Elég sok a ház eladás, egy 10x10 m-es, nem túl régi házat 5-6 millióért lehet megvenni.
Volt TSz melléküzemág, konzervgyár. A felszámoláskor megvette egy külföldi, 2005-ig működött, akkor csődbe jutott, mindent szétvittek. De a telep tulajdona maradt az eredeti tulajdonosnál, a telep azóta is üresen áll. (A tulaj átmenet a tejiparba, az alanyom szerint a sajtgyártásba, ma a magyar sajttermelés 51%-a az övé.)
Tehén: házaknál nincs, egy embernek van mini tehenészete, 10-15 darab marha.
Saját gazdálkodása: van 2 ha gyümölcsöse, alma, jó évben megterem rajta 600 q; idén 100 q
se lesz.
Az iskoláról: 2011-ben adták át a MET-nek. Csökkent a gyereklétszám. ’94-ben még 180 körül volt, 2010-re 100-120-ra csökkent. Szakértői anyagot csináltattak, az kimutatta, hogy ekkora létszámmal nem lehet gazdaságosan működtetni az iskolát. Több településsel próbáltak
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közös fenntartású iskoláról egyezkedni, nem sikerült. Akkor kezdtek az egyházakhoz fordulni. Voltak bíztató kezdetek, de a reformátusokkal nem jött össze a dolog. Hallottak a METről, először Iv. Tamással kezdtek tárgyalni, végül 2011-től lettek MET iskola. És ez egy jól
működő, gyümölcsöző együttműködés.
B/11. sz
Ötye csoportos interjú
Készítette: Tóth Sándorné, Bajnóczy Mónika
Egyik interjú alanyom hívott meg a vasárnapi „parlamenti ülésre”. A tó vendéglő mögött a már kiszáradt tó helyén játszótér és közösségi tér lett kialakítva. Itt, ha jó idő van, akkor
az idős hölgyek az egyik dupla padon, a másik padon, pár bokor takarásában a fiatalság találkozik. A fiatalok, szotyiznak beszélgetnek, fociznak délutánonként. Nem beszélget a két csoport egymással, de tudják mindketten, hogy a másik ott van. A hölgyek 10-15 en szoktak lenni, megbeszélik a heti történéseket, és néha ha van közös program, akkor azt is. Saját maguk
szervezik az alkalmakat, igényük van arra, hogy találkozzanak és beszélgessenek. Mindig
hoznak valamit, egy kis gyümölcs vagy süti mindig van az asztalon. Van idős klub is a faluban, de nevetve mondták, hogy csak ketten járnak innen oda is, mert a többiek kiöregedtek.
Az elmondások alapján az idős klub tematikus kulturális klub, lehet egy hozzájuk képest fiatal
vezetővel. Sok kirándulással, amit a 75 év felettiek már nem nagyon akarnak. Többen egyűt
szoktak sétálni esténként, és akkor is le-leülnek itt is, és aki arra jár oda telepszik. Van, aki
jár, templomba van, aki nem, azt láttam, annyira nem fontos számukra ez a fajta élet. Többen
kézimunkáznak, asztalterítőt, ruhákat akár mennyasszonyi ruhát is varnak. Van, aki eladásra
is van, aki csak ajándékba és csak családtagoknak. Itt jellegzetességként a kötényt mondták,
„surc” kötőnek hívják. Kék vászon anyagból készül és, nők férfiak hordták, el is hoztak egyet
megmutatni. Nyáron, ha a Tisza mellett dolgoztak, akkor a férfiak elölről hátra húzták megkötötték és abban úsztak. Nagyon szerették a falunapokat, a búcsúkat, de vagy őt éve nem volt
semmi. Akik közel voltak a tűzhöz meggazdagodtak, a többi fiatal elment és máshol keres
boldogulást. Hetente kétszer jön a tápos autó, integetnek, megáll, és azt vesznek, ami kell.
Szintén jön fagyi, dinnyés és zöldséges autó. A közlekedés nagyon rossz a fiatalok nehezen
tudnak így dolgozni, menni. A helyi vállalkozok egységesítették a béreket és egyformán fizetnek. Kitörési lehetőség vagy vállalkozóként, vagy elmegy és máshol boldogul. Lassan
öregszik a falu kevés fiatal jön vissza, a magyar népesség csőken a cigány népesség nő.”
Nincs velük semmi baj” dolgoznak rendes emberek. Sok barátjuk van aki cigány. Most azért
csend is van régen mindig jöttek a vonatok, most nincs zakatolás. Az ő fiatal koruk a MÁV
ról szolt, biztos kiszámítható jövőt nyújtott, sok közösségi programot, nyaralást a balatoni
üdülőbe, kirándulásokat. Gimnázium is volt a faluban. Aki nem a MÁV nál dolgozott az a
TSz-ben. A 70 évektől, mellette a konzerv üzem is elindult pár évre rá. Most alig bírják az
első osztályt indítani az általános iskolában. Szeretek akkor élni, mert tudták mire lehet számítani a boltban a péknél, és nevetve mondják ketten is „fiatalok voltunk” boldogok. De nagyon szeretnek itt élni.
B/12. sz.
Vallási élet
Verebics Petra
1. Református egyház:
A református egyház jelentősége a faluban már első látásra is egyértelmű. Az amúgy sík terepen elterülő település közepén magasodó, mintegy 10 méteres homokdomb tetejére épült.
Minden valószínűség szerint már a 13. század óta állt itt templom. A mai épületben megtalálható legrégebbi kövek 14-15. századiak. Jelenleg is zajlanak régészeti, illetve restaurálási
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munkálatok. A történészek feltételezik, hogy már a 16. század közepétől református templom
volt, aztán egy 1603-tól 1747-ig tartó katolikus időszak következett, ami után a mai napig a
református egyház használja. (Ld. http://temple-tour.eu/files/37/szinopszis_hu.pdf)
Minthogy más templom nincs a faluban, és más ún. történelmi egyház sem működik itt, így
gyakorlatilag egyszereplős a vallási színtér – legalábbis a „hivatalos” része. A református
egyházközségnek van szép honlapja, rendszeres alkalmai (istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági
alkalmak). A helyiek szerint működik is szépen a gyülekezet.
Azt azonban, hogy mit gondol minderről a helyi lelkész, Battyányi Zsolt, sajnos nem tudhattuk meg. Felkerestük hétfőn délelőtt. A parókia előtt nemrég elkészült játszótér áll, amelyet a
faluban állítólag szívesen használnak az emberek, mindenki számára nyitott ugyanis. Ottjártunkkor meleg van, de gyerekek nincsenek. A parókia rendezett, az udvaron két autó, kutya.
Kedves feleség nyit ajtót, az egyik, nagyon aranyos kicsi gyerekükkel, aki barátkozna, a másik gyerek alszik. Zsolt, a fiatal és csak két éve itt szolgáló lelkész kijön, nem invitál be, a
kapuban váltunk néhány szót. Telefonszámot cserélünk. Elméletben nyitottnak mutatkozik
egy későbbi beszélgetésre, de – bár jelzem, hogy nekem kb bármilyen időpont jó, és akár már
negyedórának is örülök – sajnálkozik, hogy ezen a héten már nem igazán jó neki, mert elképesztően elfoglalt (másnap Debrecenbe kell mennie a kisgyerekével, aztán van egy temetés,
szerdán). Mégis megállapodunk, hogy csütörtökön délutánra szabadabb, akkor hív, és találkozhatunk. Persze megkérdezi, hogy kik vagyunk és miért, én elmondom. Alapvetően kollegiális a hangvétel és a búcsú is.
A folytatás azonban nem jön el. Csütörtökön nem csöng a telefon, és nem akarom zaklatni.
Pénteken reggel az első dolgom rácsörögni kicsivel 8 után, akkor sajnálkozva közli, hogy már
az egész pénteki napja foglalt, sőt, már nincs is a faluban. De majd legközelebb, ha erre járunk, örömmel beszélget.
Közben annyit azért megtudunk a faluban innen-onnan, hogy egyrészt a református templomba alapvetően a nem cigányok járnak. Volt valamiféle bibliaóra kifejezetten a cigányoknak is,
de mivel nem jártak rá az emberek, ezért mostanában már nincs. A lelkész viszont komoly
társadalmi szerepet tölt be. Ez többek szerint természetes velejárója a hivatásának. Jelentkezett az önkormányzat képviselőtestületébe, és a falusiak meg is választották. Azt csak én teszem hozzá, hogy jelenleg ő az egyetlen férfi a testületben a honlap tanúsága szerint).
Úgy tűnik, hogy szeretik a faluban. Gyorsan váltották egymást a lelkészek a gyülekezet élén,
most örülnek a falusiak a fiatal, lelkes Zsoltnak, és reménykednek benne, hogy sokáig marad.
Az amúgy a cigány lakosság számára sem kérdés, hogy a nagy életeseményekhez (temetés,
keresztelő, esküvő) a református egyház adja a keretet. Bár mindegyiknek szabott tarifája van
(pl. ha meghal valaki, megvan, hogy mennyiért kongatják meg a harangot, de ezt muszáj valahogy kifizetni, mert olyan nincs, hogy ne szóljon a halottért a falu templomának harangja…). De a lelkész nyitott is a cigányokkal való együttműködésre is. Pl. pályázatból tudott
venni sörpadokat, de ezt szívesen kölcsönadja kisebbségi önkormányzat által szervezett programokra is. A nem cigányok egy feltörekvő, kedves, fiatal lelkészt látnak benne: az asszonyok
anyáskodva és egyszerre tisztelettel tekintenek rá, a férfiak terelgetik, nevelgetik. De mindannyian elfogadják benne Isten képviselőjét. A cigányok mint partnerrel jó viszonyt ápolnak
vele, és ennek igazán örülnek. De vallási szempontból nem tekintik igazán tekintélyszemélynek saját maguk számára. Hívják és mennek, mert kell az említett fordulópontoknál. De Isten
igéjét nem tőle szeretnék hallani.
(Hogy ő minderről hogyan gondolkodik, az, mint írtam, sajnos nem derült ki.)
2. Szabadkeresztény gyülekezet
A faluban működik egy szabadkeresztény közösség is. A pásztor nem helybeli. Vasárnap délutánonként jár ki a faluba. Nem is olyan régóta. Néhány évvel ezelőtt még egy másik ilyen
jellegű közösség, az Élő Víz Gyülekezet pásztora járt ide. (Erről bővebben:
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https://szabadfold.hu/orszag-vilag/apos-sokszor-ugy-erezzuk-hogy-csak-szenvedes-azeletunk-apos-mind-testverek-vagyunk-264901/) Talán emiatt is van, hogy mindenki mást tud
erről az egyházról. Sokan tudni vélik, hogy a Hit Gyülekezetéhez tartozik, mások azt mondják, a Jehova Tanúinak van itt Királyság terme. Egyik sem igaz. Igazából ottjártunkkor Jóni
István, a miskolci illetőségű ÚjSzövetség Gyülekezet pásztora a gyülekezet vezetője. Ő feleségével, Jóniné Varga Anikóval jár ki hetente a faluba egy másik faluból, ahol állításuk szerint óriási cigány gyülekezetet hoztak létre. Amikor keressük a közösséget vagy az imaházat a
„cigánysoron”, végül egy kedves anyuka a kislányával beül a kocsiba mellém, és elnavigál,
hiszen „úgy egyszerűbb”. Megmutatja, hogy hol lakik az a helybeli hölgy, akit a pásztor megbízott a csütörtöki női kör megtartásával. Az ötvenesnek tűnő asszony kedvesen fogad, a házába nem invitál, sajnos nem ér rá, mondja, és a református lelkészhez hasonlóan nem is fog
ráérni csütörtökig. De akkor jöjjünk el a kisebbségi önkormányzat kis házába a falu végére,
ott lesz a női bibliaóra, imaóra, amit ő tart. Akkor majd beszélgetünk. Lelkesen megyünk el
végül az alkalomra, ahol maga a pásztor és a felesége is megjelenik. Meg is mondják nagyon
kedvesen, hogy az fel sem merülhet, hogy egy kolléga jön és ők nincsenek jelen. Természetesen (és ezt csak én teszem hozzá) nem engedheti meg azt sem, hogy egy idegen prédikátor
elvegye a szószékét és számára kontrollálhatatlan hatásoknak tegye ki a formálódó közösséget. Ad lehetőséget nekem is, nekünk is a megszólalásra. Ezt udvariasan elfogadom, és egy
röviden (5 perc) beszélek, teológiailag nem megkérdőjelezhető témáról, arról, hogy engem
hogyan hívott el Isten a szolgálatra. Ezután láthatólag megnyugodva lendületesen és hangosan
tanítja a nyáját, akik lelkesen csillogó szemmel figyelik. Tényleg lenyűgőző és letaglózó, de
műfajában nem antipatikus a prédikáció és az ember sem. A gyerekem kifelé azt mondta:
„Anya, ha ezt tovább folytatta volna, én megtérek.” És ez a lendület és optimizmus, az, hogy
van egyszerű megoldás a nagy kérdésekre, és van honnan erőt, bátorságot meríteni, úgy tűnik,
viszi is magával a helyi cigányságot. A pásztor érzékeny a családi konfliktusokra is. Megtudjuk az egyik asszonytól, hogy az ő férje bizony nem szereti azt, hogy ő eljár a gyülekezetbe,
de a pásztor ezt is finoman kezeli, nem erőszakoskodik, segíteni próbál az asszonynak. A Kisebbségi Önkormányzat vezetője, Roland, és a teljes családja is ebbe a gyülekezetbe jár rendszeresen.
(Megint én teszem hozzá, hogy a pásztor érthető nyelven beszél, és bár a megtérést hirdeti,
nem vár tőlük olyan változást, amelyre nem képesek vagy amelyet nem is ambicionálnak.
Egymáshoz kapcsolódni, közösségben lenni, énekelni, útmutatást kapni és adni, ez rendben
van, ez nem ismeretlen és nem is idegen. Felmenni a református templomba a maga évszázados, merev hagyományaival: ez igazából fel sem merül bennük, csak akkor, ha „kötelező”. És
ez nem zárja ki azt, hogy a református közösség tagjaival illetve lelkészével adott esetben jó
viszonyt ápolnak. De ugyanígy a falu számára amilyen egyértelmű, hogy a református lelkész
megválasztják a képviselőtestületbe, annyira természetes az is, hogy Rolandot nem, így ő
„csak” a kisebbségi önkormányzat vezetője lehet. Pedig saját megítélése szerint jó (sőt jobb)
lenne ő rendes polgármesternek is.)
Amikor arra próbálok választ keresni, hogy van-e bármiféle kapcsolat a két gyülekezet között,
a választ mindenhonnan egyértelmű „nem”. A pásztor és a lelkész még véletlenül sem állnának közös szószékre, nem szeretnének ökumenikus alkalmat tartani. Pedig a cigányok örülnének neki, azt mondják.
3. a MET:
Az iskolát fenntartó egyházról is ejtenék néhány szót. Keveset tudnak róla a faluban. Utolsó
mentsvárként érkezett fenntartónak. A református egyház átvette volna az iskolát, aztán az
mégis kihátráltak. A többi egyház és a KLIK nem vállalja. Végül megkeresték a MET-et. De
az egyház a falu vallási életében nem igazán jelenik meg. Akivel beszéltem, mindenki lelke99

sen hallgatta meg (talán a pásztor ill. a lelkész kivételével, ők inkább óvatosak voltak, mintsem lelkesek), hogy én ennél az egyháznál vagyok lelkész. Talán épp azért, mert az emberek
keveset tudnak a MET-ről (bár a kisvárdai lelkészünket, Iklódy Lászlót, illetve a Beregi Régió
vezetőjét, Iványi Tamást sokan ismerik), viszont a faluban fontos szerepe van az iskola miatt
az egyháznak, mindenki a saját hitvilága felől értelmezte azt, hogy lelkész vagyok. És mivel
igyekeztem minél inkább a megfigyelő pozícióban maradni, nem is nagyon akartam befolyásolni ezt a képet. Az viszont egyértelműen kirajzolódott, hogy egyházként egyházi közösségszervezésben nem játszik szerepet a MET. Az persze egy másik kérdés, hogy fenntartóként a
falu közössége szempontjából központi szerepe van.
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3.sz. Melléklet
Kvalitatív szövegelemzés: kategóriszótár és interjúk információegységeinek kategóriánkénti kigyűjtése
A kvalitatív szövegelemzés kategória szótára
1. Ház állapota, külleme
2. Lakás berendezés (bútorzat) állapota, korszerűsége
3. Udvar rendezettsége és kiskerti termelés, baromfitartás
4. Jelenlegi családösszetétel (a jelenleg együttélő ccsalád)
5. Munkaviszonyok, egyéb munkák, jövedelmek
6. Felnőtt gyermekek (csak a „hol él” szempontjából)
7. A faluról általában; vélemények és „helyzetképek”
8. A cigány – nem cigány viszonyról; vélemények a cigányokról
9. Vélemények és adatok az iskoláról és az óvodáról
10. Vélemények a falu vezetéséről
11. A szociális segítségről
12. Különleges életutak
13. Vallási kérdések
14. A közbiztonságról
15. Jövőképek
16. Történeti dolgok
Az 5,7, 9-16 kategóriákhoz tartozó információ-egységek kigyűjtése
(Az interjú-részlet után a 2. sz. Melléklet szerinti interjú-sorszámot tüntetjük fel.)
5 – Munkaviszony, jövedelmek
Nem cigány (NC) interjúk
A hölgy a munkájából tartja fent magát, a fia a tanulmányai mellett dolgozik. A ház havi költsége 50 000 forint, (szemét díj, áram, tűzifa, vízdíj, kábel tv). - 1. sz. interjú
Ácsként maszekol itt a faluban és minden ilyen munkára őt hívják. Főállásban a mezőgazdaságban dolgozik, traktorokkal, nehézgépekkel innen 4 km-re. - 5. sz.
Azt gondolja, hogy itt egyébként meg lehet élni, csak akarni kell. 14 éves kora óta dolgozik,
már gyerekként befogták az építkezésekbe. Minden munka lehetőséget megfog, Angliában is
dolgozott, napelemeket telepítettek. – 5.sz.
„Figyelj! Ha azt akarod, hogy megéljél, akkor menni kell! Én amondó vagyok. Aki dolgozni
akar, úgyis talál, mondjuk itt helyben nem, de Kisvárdán, Petneházán igen.” - 5. sz.
Azt gondolja, hogy itt egyébként meg lehet élni, csak akarni kell. 14 éves kora óta dolgozik,
már gyerekként befogták az építkezésekbe. Minden munka lehetőséget megfog, Angliában is
dolgozott, napelemeket telepítettek.
„Figyelj! Ha azt akarod, hogy megéljél, akkor menni kell! Én amondó vagyok. Aki dolgozni
akar, úgyis talál, mondjuk itt helyben nem, de Kisvárdán, Petneházán igen.” - 5. sz.
Elmesélte még nekem, hogy azért kellett annyi munkás, mert a vasutak nyomtávja nem volt
egyforma. Az orosz vasút nyomtávja szélesebb a magyarétól kb. 10 centivel. Így ha átjött egy
vonat, akkor vagy az egész alvázát tengelyestől-kerekestől ki kellett cserélni, vagy ha teherhordó vagon jött, akkor az árut kellett átpakolni. Ezt a munkát a helyi lakosok végezték. Itt
nem volt érezhető a rendszerváltással járó munkahely elvesztés. Még a mai napig is sokan
dolgoznak a vasútnál, és sokakat onnan nyugdíjaztak. - 5.sz.
14 éves korától dolgozik. Mesélt még a munkája állomásairól és érezhető volt rajta, hogy
tényleg élelmes férfi, aki mindig keresi a lehetősségeket. Hozzátette, hogy amíg a konzerv101

gyár működött semmi bajuk nem volt, mert már ezelőtt 20 évvel is 200 000 Ft volt a fizetése,
de jött egy vállalkozó Kisvárdáról, aki egy fél év alatt csődbe vitte az egészet, így be is zárt.
Azután különböző maszek munkákat végzett mellette helyben-mezőgazdaságban tevékenykedett, mindig alkalmazottként. - 5. sz.
Az özvegy 69 éves-aki dajkaként dolgozott a helyi óvodában havi 2 300 forintos fizetésért,
valamint dolgozott az iskolában a konyhán is. Havi jövedelme 10 500 saját jogon és 20 000
forint a férje után kap. - 10.sz.
Amíg a férje élt a rendszerváltás előtt tartottak disznót, tehenet, ő fejte a teheneket és 4 forintért vették át literjét a tejcsarnokban. De a teheneket eladták, mert a rendszerváltás után nem
vették át már a tejet. Télre fát 300 000 forintért vásárol. A házra havonta 100 000-ot költ. 10.sz.
. A néni nyugdíja 98 000 forint-ezt az összeget 33 év, 286 ledolgozott idő után kapja, több
betegsége is van (egyik szemére vak, egyik fülére csak hallókészülékkel hall, légcső asztmája
van, cukros és szívbeteg). Mire mindent kifizet, 5-10 ezer forintja marad, de a gyerekei mindenben segítik. - 13.sz
Kérdésünkre, hogy mit tapasztalt csempészet terén elmesélte, hogy az folyamatosan volt, van
és lesz is. ebből élnek az emberek. A legújabb módszer az, hogy drónnal reptetik az árut. Tiszaszentmártont már bekamerázták, úgyhogy kicsit feljebb csinálják. Mesélte még, hogy a
vasércbe is elrejtik, tehát a vonattal is átjön a cigi. Vannak búvárok, akik a víz alatt ládákban
hozzák át. Akiknek van, kapcsolata kamionnal szállítják. Mondta, hogy még mindig működik
a dolog, de már kevesebb a haszon, mert kint is emelik a cigaretta árát. Ő soha sem foglakozott vele, mert többre becsülte munkahelyét és a nyugalmat. - 15.sz.
Még egy információ a csempészésről: csak egy jó horgászbot kell hozzá, amit olyan részen
ahol keskeny a Tisza átdobnak a tó oldalra, ott ráakasztják, a ládát a miben van a 30 csík cigaretta és egész egyszerűen visszahúzzák. A Tisza sodrását kihasználva félúttól csak a botot kell
tartani és várni kel, hogy kisodorja a víz a partra csomagot. Régebben még azt is megjátszották, hogy egy műanyag kerekű alkalmatosságba pakolták az árut, amit a sínen, a hídon keresztül fényes nappal eltolt az Ukrán félútig, ott meglökte és az átgurult a magyar oldalra. Ehhez
viszont már kellettek a bővebb kapcsolatok. Így nagyobb mennyiségű áru tudott mozogni. Az
árut Kisvárdán adták le egy gyűjtőhelyen, tették kamionra, ahonnét vitték ki Angliába. Kérdésünkre, hogy megy-e ez még valamilyen szinten, azt válaszolta, hogy már nem mert nagyon
nagy a rizikó. Ő csinálta vagy tizenöt évig, de már két éve nem működik. Meséli még, hogy
van kint 2-3 brigád, aki tudja hozni és itt is van 2-3 brigád, aki tudja fogadni az árut, de már
nem tudnak velük megegyezni, mert nem bíznak meg bennük és igazából egymásban sem.
Ettől függetlenül szerencsés ott a határon élni, mert vannak „okosságok”: „Most én azt mondom, csörgök neked egyet, holnaputánra milyen diploma kell? Megkapod. Jogosítvány kell?
Megkapod. Ha pénzed van, mindent megvehetsz.” (A dolog jellege miatt a forrást, mivel szöveg-összefüggés alapján beazonosítható lenne, nem jelölöm.)
A munkalehetőségek tekintetében nem jó a helyzet. A munkaképes férfiak közmunkát végeznek, aminek nagyon alacsony a bérezése, amiből a rezsit sem tudják kifizetni. A családoknak
nincsenek tartalékai, sokszor kölcsönből rendezik a megélhetést. A munkavállalást a közlekedés is akadályozza, mivel csak ritkán megy, busz nem tud távolabb elhelyezkedni (nincs autó). Szerinte egy lehetőség van dolgozni: a baromfifeldolgozó üzem, de neki ez nem jó, mert
csak kevés pénzt kapnak nagyon sok munkáért. Ezért ő a közmunka programban vesz részt
(takarít az önkormányzaton) - 19. sz.
a férje a MÁV- Átrakodónál dolgozott, és a Covid-19 miatt lefelezték a munkaidejét, így a
bérét is.(Csak 4 naponta megy dolgozni). Természetesen nem ül otthon, hanem elvállal alkalmi munkákat is: napszámba megy almát szedni.
Sokan kapnak segélyt és családi pótlékot. Azt látja, hogy nagyon sok cigánylány, nagyon fiatalon szül, és 2-3 gyermek van. A segélyek száma nő, ez azért van, mert a munkalehetőség
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viszont nagyon kevés. Megszűntek a gyárak, a MÁV. Három éve jött vissza Zsurkra és azt
látta, hogy a 15 év alatt, míg távol volt, sokan elköltöztek, üresebb lett Záhony, Zsurk és Tiszaszentmárton is. - 23. sz.
Sokan kapnak segélyt és családi pótlékot. Azt látja, hogy nagyon sok cigánylány, nagyon fiatalon szül, és 2-3 gyermek van. A segélyek száma nő, ez azért van, mert a munkalehetőség
viszont nagyon kevés. Megszűntek a gyárak, a MÁV. Három éve jött vissza Zsurkra és azt
látta, hogy a 15 év alatt, míg távol volt, sokan elköltöztek, üresebb lett Záhony, Zsurk és Tiszaszentmárton is. - 24. sz.
Ráadásul ugye az oroszokból éltek, de ez a piac jórészt megszűnt. Az ukránok és a Románok
vesznek át gyümölcsöt, de egyharmadát annak, ami volt. - 24.sz.
itt nincs mélyszegénységben élő vagy nagyon szegény gyermek az óvodában. - 26.sz
régen sokkal jobb volt, mert a MÁV biztos munkahelyet biztositok, rendes fizetéssel, nyugdíjjal. Tudta, hogy mire számíthat. 6000 ember dolgozott és élt meg a MÁV átrakóból és egyéb
részeiből. - 27.sz
Andrea elmeséli, hogy nagyapja, édesapja és a férje is vasutas. Az öregek mindig azt mondák,
hogy „ha vasút van, akkor itt van munka”. Most már nincs vasút, nincs munka se. - 29.sz
Nyugdíjból él, előtte a TS Z-ben dolgozott (30 évet). Aki dolgozni akar, az megkeresi. A cigányok mennek napszámba, a magyarok nem. A veje úgy szerez napszámost, hogy van egy
ember, akinek szól, aztán ez az ember szól a többieknek, rokonságnak. - 31.sz.
77 éves, 20 éven át varrónőként dolgozott, de nem fizetett közterhet, így most sopánkodik,
hogy kevés a nyugdíja 32 000 forint. Férj ő 79 éves, szakképzettségére kőműves, mellékállásban vőfény volt. Foglalkozása MÁV-nál volt Eperjeskén és az Ukrajnai Bátyún volt áruátvevő. Amikor szabadnapja volt akkor kőművesként házakat épített. Az ő nyugdíja 120 000 forint. - 32.sz
Cigány (C) interjúk
Azonnal elmesélték, hogy mennyire rossz most nekik, mert a vírus miatt a fizetésüket lecsökkentették majdnem a felére és nem tudják mikor fog ez rendeződni. ’107 ezre Ft-ot kapnak
havi 8 nap 11 órás szolgálatért. a vasútnál Záhonyban gépszerelőként dolgoznak. - 35. sz
Szerinte van munka a környéken és mindenki dolgozik,a cigányok is. - 35.sz.
Csempészés szerintük jelenleg is van, de nem a falubéliek, hanem idegen magyarok csinálják,
mert jó pénz van benne. - 38. sz.
Megélhetésük nehéz, az élettársa ma ment először dolgozni egy helyi vállalkozóval vasbetont
szerelni, de még elég bizonytalan. - 40.sz
37 éve dolgozik az általános iskolában takarítóként, szezonban napszámba is eljár, ahova fiai
is követik. Örömmel meséli, hogy már csak 3 év van a nyugdíjig. Korábban csokoládégyárban
dolgozott Budapesten. Amikor hazajöttek a férjével Tiszaszentmártonra, több lehetőségük is
volt elhelyezkedni különböző gyárakban. - 40. sz.
Férj 69 éves, akinek a szakmája pék-cukrász, havi nyugdíja 30 000 forint. A feleségnek nincs
szakmája havi nyugdíja 25 000 forint. - 43.sz.
Seprűkötésből egészíti ki nyugdíját 500 forintért ad egy veresgyűrűből készült seprűt. - 44. sz.
Unokája Kanadában élt 5 évet, a héten költözik haza. harminc évet a vasútnál dolgozott, most
nyugdíjas - 45. sz.
A férje évek óta Budapesten dolgozik, vasúti munkásként Gödöllőn. Tíznaponta jár haza. 47.sz.
Krisztián 18 éves, … Tavaly lett jogosítványa, és megcsinálta a traktora is. Ilyenkor segít a
szüleinek, rokonoknak, a betakarításban, előkészítésben. Körbe mennek segíteni és kap fizetést is. - 48. sz.
Ő nem mindig van itthon, van, amikor Pesten dolgozik és csak a pénzt küldi haza, kéthavonta
jön haza olyankor, hogy ne vigyen el sok pénzt az utazás. Hét évet dolgozott eddig pesten
103

nagyjából lehet egy kicsit többet. … Most a vírus miatt, haza jött, itt mindent elvállal, jórészt
vagonokat pakol, de a földeken is dolgozik. Ami van, azt csinálja. Nincs szakmája. De ez nem
zavarja. - 49. sz.
Az idős úr elmesélte, hogy a vasútnál (kábeleseknél) kezdett dolgozni Záhonyban 11 évet
húzott le, mikor megszűnt a cég 300 embert küldtek el vele együtt. Azután kőművesek mellett
9 évet dolgozott, Azután a helyi konzervgyárban dolgozott tizenvalahány évet nektárosként.
Azután a helyi önkormányzatnál dolgozott biztonsági őrként. 41 év 130 nap ledolgozott
munkaideje van. - 53.sz.
Nagyon nehéz helyzetben él a család. Az anya nem tud elmenni, dolgozni a nyáron, mert
nincs kire hagyni a gyerekeket - 54.sz.
Csak a közmunka van. Kinga Most egy előkészítő tanfolyamon vett részt, majd ez után gondozói képzésben részesül majd. Idős emberek mellett vállalhat munkát. Most tanul tovább,
amit nem tudott 8. osztály után megtenni. - 57. sz.
Csak a közmunka van. Kinga Most egy előkészítő tanfolyamon vett részt, majd ez után gondozói képzésben részesül majd. Idős emberek mellett vállalhat munkát. Most tanul tovább,
amit nem tudott 8. osztály után megtenni. - 58. sz.
A néni 89 éves, nyugdíjas, havi 56 000 forintot hoz a postás. - 59.sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Adatok: Közmunkások száma: 76 fő, 70 % nő Tevékenység nyáron: mezőgazdasági munka,
sok földje van az önkormányzatnak, amelyet az előző polgármester vásárolt fel. - B/3
Közmunka: márc.1.-től 69 fő, azóta újabbak, most kb 80 fő. Mind valamilyen termelő tevékenységben. Van 1 ha uborka, ½ ha paprika, ½ ha káposzta,+ konyhakerti növények. +14 ha
alma, 4 és ½ ha kukorica, ½ ha krumpli. elég nagy akác erdő (ebből éppen most termeltek ki
tar-vágással egy területet), és van még műveletlen területük is,
Munkanélküli:20-30 fő.
Képzések: volt egy 120 órás,olyan „felelevenítő”,most lesz egy 240 órás képzés „szociális
gondozó segítője” szakma. Ez 30 fős lesz, zömmel nők, „fizetést” kapnak. Elhelyezésük –
végzés után – nem valószínű. - B/5
Életút: Apja kőműves + vasutas, anyja a TSz-ben dolgozott. Közben volt 4 ha földjük, részben saját, részben bérelt. Férje a TSz-ben volt géplakatos. minden pénzt beforgattak a gazdaságba, ’90 után kárpótlás + bérlés, jelenleg 100 ha területen családi vállalkozás, ő, a férje, veje
lés lánya. Mindent ők csinálnak. „Én is traktorra ülök, ha kell.” Szántóföldi termelés + meggy
+ alma; disznó is van 4-5 db, főleg saját célra. „Minden családban legalább egy fő dolgozik.” - B/6
Interjú: Szerinte nem jó, hogy túl gazdagok, és a gyerekeket elkényeztetik, … Ez viszont nem
tetszik a többieknek. … . Amúgy is megvan róluk a véleménye. (Az interjú alanynak.) Arról,
hogy a pénzük honnan van. Szerinte nem tiszta pénz az. Egyrészt jól keresnek az idénymunkán. Egy csomó pénzt kapnak azért, mert ők viszik a munkásokat. Másrészt [kacsingat] nem
legális szerkereskedelemből van a pénzük. …(Ehhez hozzáteszem – az interjú készítője:)
Amikor … vendégségben voltunk, a fiatalasszonyokkal üldögéltem a konyhában. Lecsúszott
egy-két pohár ez-az. Ekkor kezdtek el a velem egykorú asszonykák a cigiket sodorva poénkodni a Cannabis-ültetvényükön. - B/9

7 - A faluról általában; vélemények és „helyzetképek”
Nem cigány (NC) interjúk
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Faluról: Szórakozási lehetőség, és fegyelem nincs, az iskolában a cigánygyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Munkalehetőség nincs, - 1.sz
Jó szomszédi vannak, akik kölcsönösen segítik egymást, ha szükséges. - 2. sz.
A rendesebb cigányok”fel”költöznek a magyarok közé, akiknek elegük van a mindennapi
balhékból. - 2. sz.
Faluról: Véleménye szerint, az új polgármesternőt a cigányok támogatásával választották
meg. … Ha alkalmi munkára keres munkást, gyümölcsösben végzendő munkára akkor talál,
a tőle 5 háznyira lakó cigány személyében. Szórakozási lehetőség nincs a faluban, a két
kocsmában rendszeresen vannak verekedések, a roma telepi izom agyúak miatt. - 3.sz.
Szórakozási lehetősségük nincsen, a focipályára szoktak lejárni és ott vannak együtt a korosztályukkal. - 5.sz.
A történetéből kiderült, hogy mára viszont már nagyon csalódott a faluban uralkodó helyzet
miatt. Elmondása szerint a kormány 3 ember kezébe adta a lehetőségeket és ők hárman alakítják a falu erőviszonyait. Véleménye szerint mesterségesen lent tarják a béreket, itt egy
munkás napi 6000 Ft-nál többet nem tud keresni. - 5.sz
A polgárőrség 20 fő alatti, amelynek ő is tagja, azért lépett be a barátaival, hogy rend legyen”fent”(a fő utcán) a”lenti”résszel nem foglalkoznak. - 7. sz.
Tiszaszentmárton testvér települése a határ túl oldalán lévő Eszeny község. - 7. sz.
NB!!! Ezt a testvér-település dolgot senki más nememlíti; polgármesterek se!!!
Elmondása szerint 2011.-óta körzeti megbízott Tiszaszentmártonban. Nem könnyű ma munkája, mert reggel 7-kor vagy este 10-kor is szokták keresni. A cigányoknak, ha jön valami
hivatalos papír, akkor eljönnek hozzá, hogy mondja, el mit kell tenni. Kábítószerről azt mondja, hogy a fiatalok ellopják idős rokonuktól a nyugtatót és arra isznak. - 8.sz.
Faluról: Gondozó jár hozzá 200 forint óránként, 650 forint az ebéd. Mindenért fizetni kell,
Azt mondja, van olyan gondozó, aki másnak még a fát is összevágja, neki nem. - 12. sz.
Kérdésemre, hogy szeret-e itt élni elmondta, hogy eleinte furcsa volt, hisz 27 évig élt városban, a szavaival élve „mindig mozgásban voltunk”, de amikor az embernek családja lesz, lassan átáll egy nyugodtabb életmódra. - 14. sz.
Viszont látszik, hogy a cigány lakosság népesedése nő, sokkal több gyermek van - 23.sz
Szeret itt élni, a szomszédjuk is vegyes hazaságban élő pár, nagyon jól megvannak. Évekig
nem volt orvosuk, papjuk, megszűnt a gyógyszertár a ruha bolt, leginkább a gyógyszertár hiányzik. Már nincs foci csapat pedig régen vasárnap nagy meccsek voltak, közösségi esemény
volt. - 27.sz
Amióta internet van, azóta nem mennek az emberek segíteni egymásnak. … Nincsenek baráti
viszonyok, csak köszönnek egymásnak. A fiatalok már nem tudnak annyit tűrni, mint régen.
- 30.sz.
Faluról: Nincsen kifogásuk, mindennel meg vannak elégedve. - 33.sz
Cigány (C) interjúk
… vannak a faluban lusta cigányok is, de elhanyagolva senki sincs, a házak is rendezettek. 41. sz.
nagyon jól érzi itt magát, soha nem volt semmi baja a nem cigányokkal. - 46.sz
Ha el is megy, akkor is szeret itt élni.. …A szórakozási lehetőségek hiányoznak, a mozi, diszkó vagy klub. De néha el szoktak menni a szomszéd városokba szórakozni, de van, hogy Budapestre is. Itt nincsenek nagy közösségi események… - 48. sz
Szeret itt élni, jó viszonya van a magyar lakosokkal - 55. sz.
Régen szép közösségi élet volt, most már megváltozott, „rávárnak erre a szociális pénzre” a
fiatalok, nincs lehetőségük, régen az átrakó volt most nincs semmi. - 55. sz.
Éva elmondja, hogy szereti ezt a falut, szereti az embereket is, h lenne munka vagy több buszjárat, akkor maradna. - 56.sz
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A mostani polgármester jobban segít a cigányoknak. Szükség volna gyógyszertárra, buszjáratra a Táncsics utcán. Záhonyi iskolába azért viszik a gyerekeket, mert az erősebb, több figyelmet szentelnek nekik. - 58. sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
A település közösségének fejlesztését kis közösségek kialakításával, kell és lehet elkezdeni. B/5
Más faluban vagy iskolában nem élt, nem dolgozott. Pedagógus kedvezménnyel építhetett
házat itt. (Amúgy elmondja, hogy népszerű volt pl a Tisza miatt a falu, ugyanis akkoriban itt
volt a lapály, ami azóta lejjebb húzódott, tehát itt a falu szélén a parton nagyon kellemesen
lehetett fürdőzni. Az ukrán oldalon ugyanilyen kellemes homokos partszakasz volt, de ott
nem fürdőzők, hanem fegyveres haátrőrök járkáltak. Volt olyan a faluban, aki ide jött férjhez,
de a szülei Ukrajnában maradtak. - B/9
Ha virágzott volna a magyar-orosz-ukrán kapcsolat, akkor fejlődhetett volna a térség és a falu,
de így ha valaki tehetséges, és mégis sikerül jobb középiskolába, netán egyetemre kerülnie, az
nem jön többé vissza, csak látogatóba idősödő szüleihez. - B/9
A vasút virágzása volt az aranykor. - B/9
Induláskor más volt a helyzet. Szegényebbek voltak, de jobban összetartottak. A rendszerváltás után megnövekvő munkanélküliség (2000 körül 30%); szétesett a társadalom. - B/10
Egyik interjú alanyom hívott meg a vasárnapi „parlamenti ülésre”. A tó vendéglő mögött a
már kiszáradt tó helyén játszótér és közösségi tér lett kialakítva. Itt, ha jó idő van, akkor az
idős hölgyek az egyik dupla padon, a másik padon, pár bokor takarásában a fiatalság találkozik. A fiatalok, szotyiznak beszélgetnek, fociznak délutánonként. Nem beszélget a két csoport
egymással, de tudják mindketten, hogy a másik ott van. A hölgyek 10-15 en szoktak lenni,
megbeszélik a heti történéseket, és néha ha van közös program, akkor azt is. Saját maguk
szervezik az alkalmakat, igényük van arra, hogy találkozzanak és beszélgessenek. - B/11
8 - A cigány – nem cigány viszonyról; vélemények a cigányokról
Nem cigány (NC) interjúk
Nagyon büszkén mondta, hogy a párja cigány, de hozzám illő. - 4.sz.
Nincs, baj itt a cigányokkal inkább csak a cigánygyerekekkel van problémája, nem köszönnek, és ha nyitva a kapu, akkor lopnak. A nem cigánygyerekek köszönnek, és nem lopnak.
De egyébként nincs, baj itt a cigányokkal lehet mellettük élni. Az okosabbja beköltözik a
központba, dolgozik, és nagyon jól megvan. - 4.sz
A cigányok az alvégen nem termelnek a kertben csak nagyon kevesen, tőle szoktak vásárolni,
ha kell valami. Nem művelik a földet élnek a pótlékból és csak dolgozgatnak, nem dolgoznak.
- 4.sz
A kislány elmondta, hogy 7-en vannak az osztályban és csak ő és a testvére nem cigány. Véleménye szerint nincs gondjuk egymással, a legjobb a barátnője is cigánylány és az iskolán
kívül is tarják a kapcsolatot. - 5. sz.
Cigányokkal nincs gondjuk.- 6. sz.
A polgárőrségnek van egy cigány tagja is, aki nyugdíjas, aki szót ért a fajtájával (Kovács Ferenc, de Kati Feriként ismerik) ő a cigányok között él. A cigányok kortól függetlenül jó munkaerők. Volna több cigány is, aki jelentkezne polgárőrnek, de nem veszik fel, mert akit esetleg
felvennének, s akit nem az számon kérné, hogy azt miért vették fel és őt miért nem. - 7. sz.
A cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjével jó kapcsolata van. - 8.sz
A 19 éves lány elmondta –Ő nem tudja azt elképzelni, hogy cigány férfit válasszon élete párjának. - 9. sz.
A faluban rendes, dolgos cigányok vannak. De … Sok a drogos roma, úgy ismerhető fel úgy
mennek, mintha álmosak volnának. - 13.sz
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A két nagyobb gyermeke Zsurkba jár óvodába. Az itteni gyerekek megnyilvánulásai, beszédstílusa, a felnőttekhez való hozzáállása hagy némi kívánnivalót maga után. Tamás nem szeretné, ha a saját gyerekeire is ez az attitűd ragadna, így jobbnak látta, ha a gyerekei nem ide
járnak óvodába. Később iskolába Záhonyba fognak járni. Tamás elmondása szerint sok magyar gyereket máshova járatnak szülők, pl. a tiszteletes gyereke is. „Annyira nem rossz ez a
cigányság, aki itt él.” Más falvakban sokkal durvábbak, itt nyugodtabbak. Megvan a saját
életstílusuk, de nem „fesztiváloznak”. - 14. sz
a cigányokról nincs jó véleménye, hangosak és köpködnek felé. - 17. sz
A cigány– nem cigány viszonyról: érzése szerint nincs különbség, jó a viszony, nincs ellentét.
Magyar is van, aki úgy viselkedik. Egyre több a vegyes házasság, amit a nem cigány szülők
nehezen fogadnak el (csak a származással van probléma, a cigány házastárs személyével
nem), ebből a szempontból van egy kis ellentét. A cigányok összetartóbbak. … Ezt az összefogást nagyon tiszteli bennük. Egy másik szituáció, amikor egy cigány bármilyen okból van
kórházban (betegség, szülés) és hazajön, a rokonság rögtön látogatni megy, megnézik minden
rendben van-e. Segítik egymást. Szerinte itt a cigányok jól állnak, nem úgy, mint más vidéken. - 18. sz
a cigány-nem cigány viszonyról… A nő véleménye az volt, hogy régebben jobb volt, akkoriban semmilyen különbség nem volt. Gyakoriak voltak a cigány-magyar barátságok, viszont
mostanában jobban elkülönülnek egymástól a fiatalok. … A cigányok külön akarnak élni,
saját gyülekezetük van, merítkeznek. El vannak a magyarokkal, de vannak problémásabbak
is.”Az idősebbek jobban tudnak együtt élni, ők megosztoztak egymással. – 19. sz.
A cigány nem cigányok között van valamilyen elkülönülés, de az életmód miatt, nagyon jól
elműködnek egymással. Vannak barátságok és vegyes házasságok is. Talán ha tíz olyan 18-30
év közötti fiatal van, akivel szoktak problémák, lenni az alkohol vagy a drog miatt. - 21.sz.
(Az óvodában) . Alapvetően kevertek a népesség szempontjából a csoportok és a kicsik jól
megvannak így. 22. sz.
Az biztos, hogy itt nincsenek ellentétek a kétfajta lakkosság között. - 23.sz.
Nagyon sok roma barátjuk és ismerősük van. Szeretnek velük kirándulni, járni. Az általános
iskolában sok osztálytársa cigány volt. Itt nem okoz problémát, hogy a cigány szolt használják. - 25.sz.
Neki nagyon sok barátja, cigány , velük szokott a Máriapócs-i búcsúba menni, nagyon jó utak
szoktak lenni, isznak, esznek, beszélgetnek. Egyszer elment a katolikus busszal is, de ők végig énekelték az utat és nem lehetet se enni se inni, be a templomba ki a templomból vissza a
busz és irány haza. Ezért a cigány busszal megy mindig. - 27. sz.
Andrea szerint a cigányok és nem cigányok elfogadják egymást. Egy két suhanc van, akik
„feljönnek”, kocsmáznak és kisebb bonyodalmat okoznak … közel lakik a cigánysorhoz, azt
meséli nekem, hogy a zenélést sokszor lehet hallani, de randalírozás az nincsen. - 29. sz.
Cigány (C) interjúk
Hogyan látja a cigányok helyzetét a faluban? „Itt végülis, megvannak. Szentmárton az első
helyen volt mindig. … Én cigány vagyok, de nem is szégyellem. Ha eljönnek felénk és
megnézik, a körülményeket szerintem azt fogják mondani, hogy ez nem is cigány. Nem olyan
mintha cigány telep volna, … , mindenki fejlődik a maga képességeihez függően. Itt nincsen
konfliktus, itt szeretik a cigányokat. … Közben felállt egy nem cigány férfi, ránézésre jobb
módú mindenki által ismert vállalkozó. Jössz velem haza? –kérdi. Na, gyere te roma!- mondta
ez olyan viccesen, hogy mindenki felnevetett. - 36. sz.
A falu életéről nagyon pozitívan gondolkodott. A cigányok-nem cigányok közötti viszonyt
barátinak ítélte meg. Véleménye szerint nincs különbség közöttük. Nincs elkülönülés,a faluban mindenhol laknak cigányok és mindegyikük dolgozik. ----- Az interjú közben csatlakozott
az asztaltársasághoz egy helyi fiatalember (35év körül nem cigány),aki mesélt egy külföldi
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munkájáról,ahol az mondta,hogy a magyaroknak jó a görbe,hullámos út is. Erre interjúalanyom felkiáltott, hogy neki az nem jó. Hogy-hogy nem jó ,magyar vagy,válaszolt a fiatalember. Én CIGÁNY vagyok nem magyar, jött a csattanó végszó. 35.sz. ----- A kölcsönös előítéletekről van itt szó. A nem cigány, aki külföldön dolgozott, leszólja a magyar munkást, mire a
cigány, aki ilyen munkát végez itthon, rávágja, hogy ő bizony igenis jól dolgozik, mert „én
cigány vagyok.” A cigány öntudat!!!
a cigány kisebbségi önkormányzatban dolgozók szerint jelenleg Tiszaszentmártonban 300
cigány él, ebbe bele tartoznak a gyerekek is. Ebből 128 fő vállalja fel azt, hogy ő cigány. Kettő roma vállalkozó van. A 300 cigányból 40 él mélyszegénységben a többi középszinten. - 38.
sz.
Kilenc éve él itt a párjával, aki nem cigány származású. Nehezen fogadták be a fiút, főleg az
édesapja fogadta el nehezen. … És még: Azt mondja, hogy nem bántják őket a nem cigányok
itt a faluban, de neki külön ki kell jönni a magyarokkal, mert az élettársa is magyar. - 40. sz. -------- NB!!! Tehát a cigány család nem fogadta be a nem cigány fiút.
Másoknak van nagy földje, gépekkel, de „nekünk cigányoknak nem adta meg a Jó Isten, de a
minden napit azt megadja, ami a legfontosabb”. … De vannak a faluban lusta cigányok is, de
elhanyagolva senki sincs, a házak is rendezettek. … A cigányok és magyarok jól élnek egymás mellett, nem veszekednek, annyi a különbség, hogy a magyarok fent laknak, a cigányok
pedig lent. De már a cigányok is költöznek feljebb. „Itt a magyarság nagyon jó, mi cigányok
nem vagyunk rosszak.” - 41.sz.
A magyarok különcködnek azzal, hogy Záhonyba viszik az iskoláskorúakat. Záhonyban is
vannak cigány tanulók. - 42. sz.
nagyon jól érzi itt magát, soha nem volt semmi baja a nem cigányokkal. 46.sz
A magyarokkal jó viszonya van, ő itt tanult az általános iskolába, akkor még senkit nem vittek
máshova. - 48. sz.
Büszke rá, hogy cigány nem is érti, miért kérdezem így. Van két gyermeke, egy fiú 14, egy
lány 12. Ide járnak iskolába, - 49. sz.
megcsinált egy ifjúság segítői 3 hónapos képzést, négyen végezték el, de csak a Magyar
származású lánynak sikerült elhelyezkednie, a többieknek és neki se sikerült. Azt érzi, hogy
vagy Magyarnak, vagy protekciónak kell leni ahhoz, hogy végre dolgozhasson. - 51. sz.
Egy esti, vacsorameghívásos csoportos interjúféléről: Saját reflexióm az egész estéről az,
hogy nagyon közel vannak a népesség többi részéhez gondolkodásban. Szerencsére őrzik az
identitásukat, de azt is látom, hogy gondolkodásban és törekvésben integrálodnak. - 52.sz
Viszony mindig jó volt a nem cigányokkal, elismerték mindig is. Akik itt születtek azzal nincs
bajuk, általában azokkal van gond, akik később települtek be. 53. sz.
Szeret itt élni, jó viszonya van a magyar lakosokkal - 55. sz.
A cigányok nem cigányok közötti kapcsolatról röviden beszélt, azt mondta nincsen különösebb probléma, nem érzi, hogy megkülönböztetés lenne, „ritka falu ez ilyen szempontból”. 57. sz.
A cigány – nem cigány viszonyról kérdeztem: nincsenek konfliktusok, elfogadják egymást.
Sokat beszélgetnek, nincs ellenségeskedés, együtt dolgoznak, viszik őket napszámba. - 57. sz
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Az itteni cigányok már tipikusan „kevertek”. Vannak náluk magatartás-elemek a régi cigány
kultúrából, de gondolkodási szinten (az értékvilágban) szinte semmi nincs meg már. Holott
ebben a faluban abszolút nincs cigány-magyar ellenét. Miközben a szomszéd településen kemény cigány-telepi szegregáció, rengeteg zűrrel. Itt a cigányok mindig dolgoztak, régebben a
helyi magyaroknál. de nem cselédként, hanem, ha kellett a „külső munkaerő”, a cigányok a
gazdával együtt dolgoztak. Olyankor természetesen a cigány gyerekek is mentek a szülőkkel
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együtt, és együtt játszottak a gazda gyerekeivel; ebbe a viszonyrendbe nőttek bele a gyerekek.
- B/6
A problémák egyik oka, hogy a felső évfolyamos gyerekeket (cigány gyerekekről van szó; az
iskola kb 50 tanulójának 90%-a cigány) (ezek 10-14 évesek!) a család már felnőttnek tekinti,
és innentől gyakran felcserélődnek a (családi) szerepek: a gyereknek „mindent megengednek”, mindent ráhagynak, alkalmasint a gyerek ezen a réven átveszi a család irányítását. Az
iskolában is így próbál viselkedni. - B/8
A cigányok nem tudnak kitörni, a nem cigányok viszont elmennek. Ahogy ugye a gyerekeik
már általánosban sem ide járnak, de csak Záhonyig mennek át, délutánonként és szünetekben
itt vannak, és bizony nem a cigányok verik szét a játszótereket meg a szép kültéri bútorokat,
hanem az általa csak „záhonyi elit pulyá”-nak nevezett nem cigány gyerekek, fiatalok. - B/9
9 – Vélemények és adatok az iskoláról és az óvodáról
fegyelem nincs, az iskolában a cigánygyerekek azt csinálnak, amit akarnak. 1. sz
Az iskoláról az a véleménye, hogy gyenge a fegyelem, a tanárok nem szólnak a renitensekre. 2.sz
Azt gondolja nagyon jó ez az iskola, de nem tudják fegyelmezni a gyerekeket, mert nem lehet.
A cigánygyerekek ide járnak a magyar gyerekek Záhonyba. De jól tanítanak, és jó tanárok
vannak. - 4. sz.
A néni is a helyi iskolába járt iskolába, ő is járt az egy osztályos iskolába, valamint a Petőfi
utcai iskolába. Amikor ő járt iskolába akkor több magyar gyerek járt. - 11. sz.
Záhonyban magasabb az iskolai színvonal azért viszik oda a gyerekeket. 13. sz.
Az évek alatt szereztek helyben barátokat főleg kollégák által. Nagyon jól kijönnek egymással, nincs marakodás, mint más helyeken. Most körülbelül 8-9 tanár van az iskolában, aki állandó. - 14. sz
Fejlesztő pedagógust csütörtökönként jön a gyerekekhez (az óvodába), külön logopédiai szobája van - 22. sz.
Az előző polgármesterrel, nem sikerült dűlőre jutniuk, nem igazán támogatta az óvodát, a
MET fenntartás miatt. A mostani polgármesterrel már írtak közösen pályázatot és múlthéten
meg is nyerték - 22. sz.
Az előkertben egy mezítlábas játszótér lesz kialakítva a gyerekeknek. A szünetekben saját
maguk járnak be festeni. … A szeptemberi kezdésre, kevesen voltak a gyerekek a kiscsoportba, így 2 fő, 2.5 éves gyermeket is felvetek, hogy indítani tudják a kiscsoportot. Őtkisgyereket visznek máshova óvodába, anyuka ott dolgozik, így reggel viszi magával. – 22.
sz.
Andrea gyerekei a helyi iskolába jártak, akkoriban ezzel nem volt még probléma, azok a szülők szigorúbbak voltak, a mostani szülők mindent megvesznek a gyereknek. 29. sz.
Gyerekei itt jártak iskolába, és tovább tanultak (Nyíregyházán, Kisvárdán). Az iskola nagyon
jó voltja gyerekek megállják a helyüket más iskolában. Tudtak építeni az itt tanultakra. Jól
teljesítettek. - 31. sz.
A felesége szerint a magyarok fajgyűlölők, azért viszik a gyermekeiket Záhonyba-Mándokra.
Szerinte az itteni tanárok szigorúak, aki itt kettes vagy hármas az Záhonyban vagy Mándokon
ötös tanuló. - 37. sz
Az apa idejárt a helyi iskolába, mind a nyolc évet, szerinte jó tanárok vannak itt. - 43. sz.
A nagyobbik fiú most volt első osztályos. Nagyon szívesen jár iskolába. Főleg a számolást és
az írást szereti, abból 5-ös.Az anya is elégedett az iskolával. Nincsen semmi gondja velük, jók
a tanárok. - 57. sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
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Az iskolában az elmúlt évek egyik fő problémájának (tennivalójának) tekintették a magatartási problémák javítását. Szerinte e téren az elmúlt években komoly előrelépés történt, az
utolsó tanév „nyugodt volt,”
A problémák egyik oka, hogy a felső évfolyamos gyerekeket (cigány gyerekekről van szó; az
iskola kb 50 tanulójának 90%-a cigány) (ezek 10-14 évesek!) a család már felnőttnek tekinti,
és innentől gyakran felcserélődnek a (családi) szerepek: a gyereknek „mindent megengednek”, mindent ráhagynak, alkalmasint a gyerek ezen a réven átveszi a család irányítását. Az
iskolában is így próbál viselkedni.
Tanári kar: most (vele együtt) 10 pedagógus. Stabil, 4 éve alig változik. Jó hangulatú, "folyton
viccelődő", szakmailag is jó garnitúra. (Elég sok a fiatal.) 3 a helybeli, a többség Záhonyból
(3 fő) és szomszéd településekről jár át. - B/8
Aztán amikor rákérdeztem, hogy miért nincs kilincs az ablakokon, akkor elmondta, hogy bizony ez összefügg az elvándorlással, mert mindig van néhány olyan gyerek, aki megnehezíti a
tanulást. Az ablakokról akkor kerültek le a kilincsek, amikor pár intézetis gyerek meglépett a
nyitott ablakon keresztül. B/9
Az iskoláról: 2011-ben adták át a MET-nek. Csökkent a gyereklétszám. ’94-ben még 180 körül volt, 2010-re 100-120-ra csökkent. Szakértői anyagot csináltattak, az kimutatta, hogy ekkora létszámmal nem lehet gazdaságosan működtetni az iskolát. Több településsel próbáltak
közös fenntartású iskoláról egyezkedni, nem sikerült. Akkor kezdtek az egyházakhoz fordulni. Voltak bíztató kezdetek, de a reformátusokkal nem jött össze a dolog. Hallottak a METről, először Iv. Tamással kezdtek tárgyalni, végül 2011-től lettek MET iskola. És ez egy jól
működő, gyümölcsöző együttműködés. - B/10
10 – Vélemények a falu vezetéséről
A nyugdíjba ment polgármesterre jobban hallgattak a cigányok. - 6. sz
: Az új polgármester semmibe nem veszi a népet. Iskoláztatási támogatás csak a kisebbségeknek adnak. Középiskolába járó cigányoknak egyszeri 15 000 forintos támogatást nyújt az önkormányzat.
A régi polgármester támogatást, szociális csomagokat adott karácsonyra, húsvétra (különböző
zöldségeket, szenet). A régi polgármester hiánnyal adta át a falu kasszáját. - 13. sz
Egyenlőre nem érez, különbéget az élőző polgármesterhez képest, de amije van a falunak, az
régebben „gyűlt” össze. - 18. sz.
A korábbi polgármester (Szűcs Dezső): a 70-es években tanácstag volt, majd elől járó. 1990ben indult a választásokon, de nem kampányolt. Bízott az ismertségében, azt hitte megválasztják- nem nyert. a következő választáson kampányolt, így megválasztották. Ismerte, dolgoztak együtt. Mindent megadott, több cikluson keresztül (1994-2019) választották újra. a
legutóbbiban megint nem kampányolt, elkövette azt a hibát, amit az első megnemválasztása
előtt tett, azt hitte kampány nélkül is fog nyerni. - 31.sz
Faluról: Mindkét polgármesterrel meg van elégedve. - 32. sz
Mind a két polgármesterrel meg van elégedve. … A régi polgármester idejében húsvétkor és
karácsonykor csomagot kaptunk. Az új polgármesternőtől is kaptam már csomagot. Horváth
Roland C.K. Ö. elnök nagyképű. - 45. sz.
A polgármesterváltásról nincs véleménye, szerinte nem változott semmi. - 57. sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Polgármester választás: 4 éve született gyereke,kiesett néhány év, de a falubeliek emlékeztek
rá, bíztak benne, visszafogadták. Az elődje nagyon jó polgármester volt, 25 évig,elfáradt. B/5
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Jó, ha az önkormányzatnak tagja a falu elitje: az orvos, az iskolaigazgató (vagy legalább valamelyik pedagógus), a lelkész. - B/9
11 – A szociális segítségről
Azoknak, akiknek szükséges vagy kérik, házhoz hozzák a védőnők az ebédet. - 2.sz
A gondozónők összeszedik, a recepteket kiváltják őket. A gondozónő 200 forintos óra díjért
dolgozik, … - 13. sz
Önkormányzattól széntámogatást kapott 8 zsákkal (1 zsák=30 kg). - 34. sz.
A gyerekek után kapott pénzből élnek, ha megszorulnak, kérnek kölcsönt, és kapnak is a rokonoktól, de uzsora az nincs. Emellett minden hónapban kapnak csomagot a gyerekek után.
12 kg-os csomag, van benne élelmiszer, mosószer, édesség. Korosztályonként kapják a gyerekek. 0-3 éves korig baba csomag van, 7-11 éves korig kisiskolás csomag van. Rászorulók
kapják, jövedelemtől függően. Kapnak még minden nap szociális étkeztetés keretein belül
ebédet, emiatt feljár mindennap érte az iskolába, jó adagot adnak és ízlik neki, de emellett
még kell főznie sokszor. Kapnak télen 2 köbméter tűzifát, szenet és brikettet. - 40. sz.
2018.-ban kapott 8 zsák szenet, szociális támogatásként (1 zsák szén az 30 kg). Szociális
csomagot húsvétra és karácsonyra mindig kap. - 59. sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Családsegítő Szolgálat A kistérségi társulás Mándok központtal működik. 11 település tartozik hozzá. Tiszaszentmártonban 2 fő szociális munkás dolgozik. Szerdán és pénteken délelőtt vannak itt. A többi napon még Tuzséron is ellátják a teendőket. Egész héten nyitva van
az iroda, mert 1 fő közmunkás folyamatosan jelen van. - B/7
12 - Különleges életutak
2007-ben költözött ide a Dózsa György út 70 ba. Az első feleségét elveszette, Nagykátán
éltek felneveltek 3-om gyermeket, egy fiút, két lányt, de ők már akkor is több éve nem laktak
otthon, alig látogatták és most is alig látja őket. A felnőtt unoka is csak egyszer volt itt. Pék a
szakmája, de a MÁV-nál helyezkedet el fűtőként majd 10 év múlva egy tanfolyamot végzet és
mozdonyvezető lett először dízel majd villany 30 évig. A nyugdíjazás után, nem nagyon tudott mit kezdeni magával, járt a MÁV kocsiszíneibe és megnézte, hol mi hogyan működik.
Így került a Záhonyi vasút állomásra, ahol a mostani párjával megismerkedett, a látogatás
után a padra leült egy fél üveg viszkivel és dohányzott. Ekkor jött a párja és mondta neki,
hogy „vigyázzon a cigivel, mert jönnek a vámosok”. - 4. sz
Tamás Ukrajnában született, Ungváron élt, feleségével 7 éve költözött Magyarországra, pontosabban Tiszaszentmártonra. 3 kiskorú gyermekükkel élnek az iskola szolgálati lakásában. 14. sz
A hidat néztük a csoporttársainkkal, mikor átjött hozzánk a másik oldalról a férfi. Kedvesen
üdvözölt minket és elmesélte, hogy azért jöhet át a másik oldalra, mert ő a hídkarbantartó így
a híd lábáig eljöhet, mert ő tartja rendben a füves rész a mai napon is kaszált, minden reggel
lejelentkezik a katonaságnál és így átjárhat a határvonalon - 15. sz..
A néni itt született, kislánykora óta a mezőgazdaságban dolgozott. Mély szegénységben éltek
a Horthy rendszer alatt, így lett ez a háború után is. Sok betegségen, operáción esett át. Soha
nem adta fel. A munkába vetett hite segítette át sok nehézségen. Első házát vályogból építette.
Ő dagasztotta a vályogot és vetett téglát, édesanyja segítségével. Első vizes vályogházába
novemberbe költözött kicsi gyermekeivel. - 17. sz
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Itt született és itt járt iskolába, majd a középiskola után a Pázmányon ( angol- történelem szakon)végzett. Majd ott tanított is. A ceun-t (középkori történelem specializáció) végzett utána.
Ezek után Angliai egyetemekre adta be a jelentkezését, őt egyetem vette volna fel, oda ment
ahol ösztöndíjat kapott. Norvégiában Vége az egyetemnek, megvan a doktorija történetből. A
disszertáció témája egy olasz kézirat volt ott kutatta ezt a könyvet. Próbált elhelyezkedni, angolt és művészet történetet tanít. Online egyetemen oktató. (Rómában) - 25.sz.
NB!!! Ez talán az egyetlen igazi „nyomor-interjú”: Az életéről elmesélte, hogy a három
testvérével nevelőszülőknél nőttek fel, a szüleit nem ismerte, magyar család nevelte őket.
amíg vele laktak a testvérei jól érezte magát, de mikor elköltöztek, nagyon hiányzott nekik
nővére, így hozzá költözött. ekkor volt kilencedikes szakácsnak tanult, de azt abba hagyta.
Ő Márokpapin élt. Velük lakott ezután. elvégzett egy szociális-gondozó ápoló iskolát. szeretett volna vissza menni az érettségit megszerezni, de a nővére nem engedte, azt mondta neki,
hogy hülye, ő bolond, és fogyatékos. Ő úgy döntött, hogy visszairatkozik a nővére tudta nélkül, így elkerült Szombathelyre. De nem jött össze, mert eközben dolgozott egy gyárban és
nem járt iskolába, így inkább kiiratkozott. A gyárban ismerte meg jelenlegi párját, aki 22
éves, most közmunkásként dolgozik a faluban. Vele költözött ide Tiszaszentmártonba. Anyósa már nem engedte vissza innen.
Elmesélte még, hogy az anyósa 2018-ban öngyilkos lett, felakasztotta magát. Azt mondta,
hogy nagyon sokat szenvedett, belefáradt az éhezésbe, szegénységbe.
a családtagok kihasználták, tőlük hordták a vizet és nem fizettek a rezsibe semmit. Előtte is
volt már egy-két próbálkozása, de akkor még idejében megmentették. Az élettársát nagyon
megviselte ez a tragédia, azóta már ő is próbálkozott ezzel, de sikerült levágnia.
Nagyon sokat veszekednek, gyakran bántalmazza élettársa, volt, hogy betörte az orrát is. amikor megszületett a kisfia nem engedték haza jönni a kórházból a körülmények miatt, és azért
mert a párja sokszor bántalmazta.
Anyaotthonban élt hat hónapi a gyermekkel. Először hat hónap után engedték eltávozásra,
akkor eljött a gyerek apjához, de visszazavarta.
Mivel sajnos az otthonban verekedett egy másik anyukával, emiatt kirakták. Haza jött a gyerekkel, de nem örült neki a párja. Folyton zavargatja, kirakja az utcára. Most jön a második
gyerek, és nem igazán tudja mi lesz ezután. El akarta vetetni a gyereket, de 60.000 Ft-ba került volna, nem tudta megszerezni a pénzt és kifutott az időből.
Jelenleg 80 e Ft-ból élnek. A párja keresetéből és a gyermek után járó pénzből tevődik össze.
Elmesélte még, hogy a nővére közbenjárásával őt gondnokság alá helyezték. Aminek nem
örül, mert nem ő rendelkezik a jövedelmével, ha nem a hivatásos gondnoka osztja be. a felét a
hónap elején kapja meg a másik felét pedig a hónap végén. Mindenről, amit vásárol, számlát
kell leadnia, anélkül nem adja ki a családi pótlékát.
Ha megszorulnak, az utcában lévő kisboltban adnak neki hitelt. A faluban nincs uzsorás. - 39.
sz.
(Egy másik nagyon szegény): Elmesélte még, hogy szülei alkoholisták voltak, 10-en testvérek. 12 éves volt, amikor édesanyja meghalt, nagyon hiányzik nekik- mesélte sírva.13 éves
korában apja miatt, arra kényszerült, hogy férjhez menjen, 14 évesen már abortusza volt. Ezután került állami gondoskodásba Mátészalkára.18 évesen újra terhes lett, és akkor már úgy
érezte, hogy muszáj valakihez tartoznia ezért megtartotta. Még benn élhetett az intézetben
vele pár évig.Megfogadta, hogy mindent megad a gyerekeinek, amit ő nem kaphatott meg. 54. sz
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
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Végzés után Mándok, kisegítő iskola. 1 évig, mert megszületett első gyermeke. U.i. még főiskolás (23 éves), amikor férjhez megy és megszületik első gyereke. férj határőr; a mándoki
munkahely megszűnik. A Gyes letelte után 1 és ½ évig munkanélküli. Közben azonban elvált,
munka nincs, anyjáék segítették. Alkalmi munkát vállalt egy kocsmában, 10 hónapig tartott.
Aztán 2. férj, újabb gyerek. Ezzel a férjjel elköltöztek egy másik településre, és vállalkozást
indítottak (internetszolgáltatás). Ez tartott 2007-2012-ig, akkor a férj (miután elfogyott az ő
szülei részéről nyújtott segítség), lelépett, őt kisemmizte. (A közösen vett ház részleteit ő még
mindig fizeti, a volt férj azt se.) Hazaköltözött szüleihez (márciusban), szeptembertől tudott
ide jönni. - B/8
Ált. isk. itt, aztán Bp gépésztechnikus. Testvére meghalt, hazajött. Mh.: Tuzsér, hűtőház, targonca üzem vezető. 22 év; ’94-től itt főállású polgármester. - B/10
13 – Vallási kérdések
A cigánysoron sokan járnak a Jehovákhoz istentiszteletre, de járnak a református templomba
is. - 4. sz.
Elmondta, hogy a hívek több református lelkészt elüldöztek innen. Volt, akire szívesen emlékezik a Gyüre Lajosra. - 11.sz
Hitoktatás van az iskolában, kijár a lelkész, de a gyerekek nem járnak templomba, Nem mélyülnek el a hitoktatásban, a konfirmálás sem jön össze, sok a lemorzsolódás, olyan az összetétel. a magyar gyerekek elmennek, csak a cigányok maradnak. Karácsonykor csak cigánygyerek szerepét a templomban „Elég baj az”.Templomba nem járnak, akik voltak régebben,
azok kiöregedtek. A Hit gyülekezete tart istentiszteletet a közösségi házban - 31. sz.
Elmesélte, hogy három éve alámerítkezett és mélyen vallásos. Csak Istenben bízik az emberekben már sokat csalódott. Mély meggyőződéssel mesélt a hitéről. Vallja, hogy Isten segíti őt
át mindenen és a betegségét is meggyógyítja.
Nem tudja, pontosan milyen gyülekezetbe jár, de az biztos, hogy nem Jehova tanúi. - 47. sz.
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Fél 11- kor a harangszó idején már lehet látni az utcákon, hogy nagyon szépen felöltözve vonulnak a helyi lakosok a templom felé…. . Nagyon ápoltan rendezetten, kezükben zsoltáros
könyvvel. … A férfiak kint a templom előtt egymás társaságában gyülekeznek, az asszonyok
azonnal bemennek a templomba. Az asszonyok 3 padcsoportban ülnek le, az egyik csoport 16
főből áll, velük szemben ül 4 fő, es oldalt 3 fő. A férfiak csak közvetlenül 11 óra előtt 2 perccel jönnek be, és szorosan egymás közelében a negyedik padcsoportban foglalnak helyet. 13
fő férfi volt. Az istentiszteleten részt vevők csak a nem cigányok közül kerülnek ki. Az életkor tekintetében az mondható el, hogy 2 fiatal, talán húszas éveiben járó nő volt, egy fő nő,
kb. 30-40 közötti életkorú, a többi nő inkább ötven év feletti életkorú lehetett. A férfiak harminc feletti, inkább középkorúak voltak. - B/2
14 – A közbiztonságról
Közbiztonságot jónak ítéli, köszönhetően a polgárőröknek - 6. sz
A körzeti megbízott (rendőrség): … megkérdezte, amit korábban, hogy hol, kinek kell ez az
információ és a táborvezetőt ő nem találta az iskolában. Ekkor mondtam neki, hogy összehozom vele. Autóval elhozott a suliba, s sikerült a táborvezetővel beszélnie. DE a nap folyamán
egyéb okból beszéltem az alpolgármester asszonnyal, aki megemlítette, hogy a körzeti megbízott felhívta őt. Érdeklődött nála, hogy mit tud rólunk. - 8. sz.------- Ez a rendőr tényleg ráfigyel a falura!
Legalább 10 éve nem volt itteni betörő a faluban - 31. sz.
15 –Jövőképek
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10 évig még biztos itt maradnak, addig tart a jelzálog. Az, hogy utána mi lesz még nem tudja,
„ember tervez, Isten végez”. Főként attól függ, hogy a gyerekek merre mennek majd, de egyértelmű, hogy a gyerekek nem fognak itt megmaradni. - 14.
A falu jövőjével kapcsolatban nincsenek pozitív véleménye. Nem elégedett a helyzettel, - 15.
sz.
Andrea férje szeretne elköltözni, hisz a gyerekek sem laknak otthon, ők pedig itt laknak a „világ végén”, „feljebb” sok a látványosság, több a munkalehetőség. Itt helyben nincs különösebben baráti társaságuk, ritkán összejárnak a rokonokkal bográcsozni, de nem igazán élnek
társasági életet. Ennek ellenére Andrea nem szeretne elköltözni, mert szereti a falu lakóit,
szereti az itteni embereket. - 29. sz.
Jövőképe: Nem fejlődik a falu (A cigányok nem tudnak úgy fejlődni). - 31.sz.
Az idő házaspár eltökélt szándéka, hogy ők is kivándorolnának a gyerekeikhez, (Kanadába)
ha el tudnák adni a jelenlegi házukat. - 32. sz.
Ha a lányának sikerül az érettségi, lehet, hogy visszaköltöznek Pestre. - 47. sz
Csak a gyerekei vannak neki, csak miattuk él. a jövőképében csak az a fontos, hogy felnevelje
a gyerekeit. Azután már nem érdekli semmi. - 54. sz.
Nem szeretne a faluban maradni, mert nincs munkalehetőség. Kisvárdán lehetne dolgozni, de
nagyon rossz a tömegközlekedés. Budapestre húz a szíve, az unokatestvére idősek otthonában
dolgozik és lehet, hogy be tudná ajánlani Évát. Éva elmondja, hogy szereti ezt a falut, szereti
az embereket is, h lenne munka vagy több buszjárat, akkor maradna. - 56.sz
Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb
Nincs perspektíva, csak a közmunka van helyben. Érthető, hogy az emberek belustulnak,
nincs kedvük dolgozni, nem látják értelmét. A gyerekeknek ezt a példát tudják csak mutatni.
Innen egyenes az út az alkohol és a nem legális szerhasználat felé. - B/9
Falu jövője: munkalehetőségek nincsenek. A MÁV Kft.-kre bomlott szét, rengeteg a munkanélküli. A jobb szakmunkások már mind elmentek másfelé. A gyerekek is mennek. - B/10
16 – Történeti dolgok
(81 éves nő) A zsidó temetővel srégen él. Itt született itt éltek a szülei is. A nagy meneküléskor, mentek el a zsidó lakosok a faluból, nem tudják mi lett velük, nem is halottak róluk utána
híreket. Arra emlékszik, hogy őt család lakott a faluban. A temető két oldalán volt zsidók lakta ház, utána kettő volt az útkanyarban és egy lejjebb a központba ahol most a kocsma volt.
Egyik nap, amikor 10 éves volt 1945 elején. Jött lélek szaladva a szomszéd, aki a zsidó temető oldalában lakot, övé volt a kocsma. Üzentetett kapott, hogy meneküljenek, mert el akarják
vinni őket is koncentrációs táborba. A szüleire akarta hagyni a kocsmát, de a szülei földművesek voltak nem értetek hozzá, így más megoldás született, de nem tudja mi. - 28. sz
Nem kategorizált tényzők
(Interjúk „hivatalos személlyel” és egyéb-ből)
A falu gazdaságáról
Nagyobb cég – 10 fő feletti – nincs a faluban. A mezőgazdaságban elég sok a kisvállalkozó.
Falubeli egy nagyobb gazda van – pár száz ha föld – , 2-3 embert foglalkoztat. A művelhető
terület 20-30%-a nem itteniek kezében van. - B/5
’94 körülre fejeződik be a Tsz felszámolása. Ebből aóz önkormányzat is vett (szerzett) földet,
kb 70 ha körüli területet. (Erdőt, egyéb földet). 2000 körültől önkormányzati földön lés önkormányzati szervezésben uborka, stb. termelés. Idővel úgy látták, jobb lenne a haszon is, ha
saját maguk dolgoznák fel a erményt. Egy tönkrement cég felszámolásakor az önkormányzat
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megvett épületeket, ezekben lett a Natúr Légyár üzeme. Belefogtak vályogtégla készítésébe
is, ezekből kis épületeket, a földeken pihenőházakat építettek. Később már beton-elemeket is
gyártanak, csak saját felhasználásra, a vízlevezető árkokat bélelik a beton-elemekkel, tereket
burkolnak, veteményes kerítését csinálják az oszlopokból. Azonban a légyártás értékesítése
problematikus: saját márka van, de kicsik, nem sikerült „bejáratni”. - B/10
11 környékbeli település közreműködésével létrejött egy ipari park, de jelenleg még üres,
nincs benne befektető. (Szó van most egy kínai cégről, de az is, ha megvalósul, legfeljebb 100
főt fog alkalmazni.)
Nagy változás kellene, hogy történjen valami pozitívum. A’70-es, ’80-as években nagy fejlődés volt, vasútnál, erdészetnél több ezer ember dolgozott, messze környékről is jártak ide dolgozni. Most csak néhány gazda termel, de nehezen, elég gyengék itt a talajok.
NB!!! TSz idején 270 ha egybefüggő gyümölcsös volt. A felbomláskor szétosztották, 2-3
soronként kapták meg az emberek, ez így működésképtelen, nagyon hamar kipusztult. Most a
terület többségén kukorica terem.
A kárpótlás idején sok kis parcella alakult ki. Ezek lassan így vagy úgy nagyobb vállalkozókhoz kerültek. Kialakultak 300 ha feletti gazdaságok. Ebben a faluban nincs ilyen, a legnagyobb itteni vállalkozónak 200 ha körüli gazdasága van. (Az viszont jól felszerel, gépesített,
hűtőháza is van.)
A helyi adóbevétel nagyon kevés, évi 1-2,5 millió forint.
Elég sok a ház eladás, egy 10x10 m-es, nem túl régi házat 5-6 millióért lehet megvenni.
Volt TSz melléküzemág, konzervgyár. A felszámoláskor megvette egy külföldi, 2005-ig működött, akkor csődbe jutott, mindent szétvittek. De a telep tulajdona maradt az eredeti tulajdonosnál, a telep azóta is üresen áll. (A tulaj átmenet a tejiparba, az alanyom szerint a sajtgyártásba, ma a magyar sajttermelés 51%-a az övé.)
Tehén: házaknál nincs, egy embernek van mini tehenészete, 10-15 darab marha.
Saját gazdálkodása: van 2 ha gyümölcsöse, alma, jó évben megterem rajta 600 q; idén 100 q
se lesz. - B/10
Kultúra, művelődés
Önkormányzati képviselő, 6 éve közfoglalkoztatásban könyvtáros és közművelődés-szervező.
Ténykedik az egyházban is, a férje presbiter, ő besegít. - B/6
Adalék a cigány kultúrához: (idősebb NC alanytól): Szokták hívni balagásra esküvőre és
első áldozásra. Nevetve mesélte, hogy amikor először ment akkor csak nézet, milyen gyönyörű báli ruhákba jelentek meg a nők szégyellte magát , pedig a legjobb ruháját vette fel, de hát
neki olyan ruhája sose volt, mint azok a ruhák. Igazi hercegnős, arannyal, flitterrel, kövekkel.
Mikor először volt akkor egy gyönyörű ékszer szettet vit, gondolta jó lesz, Angliából hozta a
lánya. Kiderült, hogy konkrétan vastag arany láncokat aggattak a lányka nyakába. Az ő ajándéka a közép kategóriás ajándék volt. - 27.sz
Még egy adalék: Felség szerint – ahol a házban van a WC az gusztustalan - 43. sz-
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