
Vecsei Miklóssal 
Vecsei Miklós 1964-ben született Szőnyben. Felsőfokú tanulmányait az egri 
Tanárképző Főiskolán, majd a Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán vé-
gezte. Szociálpolitikai diplomáját 1998-ban az University of North London 
hallgatójaként szerezte. 1989 óta tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, 
ahol 1990-től budapesti vezető, majd 2002-től ügyvezető alelnök volt, 2010-
től pedig általános alelnöki tisztséget tölt be. 

Visszafelé mindent könnyebb megérteni, a titkokat is. Nagyon ritkán 
fordult elő, hogy olyan feladatért álltunk sorba, amelyet mások is el 
tudtak végezni. Kozma Imre atya mellett valószínűleg ezt tanultuk 
meg. Három mondatban szoktuk összefoglalni Imre atya tanítását: az 
első, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat, a második, 
hogy a szeretet sok bűnt eltakar, és a harmadik, hogy kockázatválla-
lás nélkül nincs haladás. Ha mindig mérlegelünk, soha nem fogunk 
elindulni — de kockázat lehet az is, hogy nyerhetünk-e energiát a foly-
tatáshoz ott, ahol a többiek megtorpannak. Elsőre ugyanis többnyire 
megoldhatatlannak látszó, nehéz kérdések ragadtak meg bennünket. 
Amikor fiatalon elkezdtük, a hősiességet igénylő kérdések tűntek iz-
galmasnak. Ezért is maradtunk nagyrészt ezen a vonalon. Idővel per-
sze nagy intézményi rendszerré nőtt a Máltai Szeretetszolgálat, de 
az előrelépések valahogy mindig a megoldhatatlannak látszó kihí-
vások irányába vittek. Azt láttuk, hogy a kibogozhatatlanul nehéz 
helyzetekben csak diagnózis alapján lehet lépni, és ezt a megközelí-
tést sokan vallják már. Olyan ez, mint a mentős munkája: a sérülés 
határozza meg, mit kell tennie. Van az országban 300 olyan település, 
ahol sérült a helyi társadalom, ahol nem működnek a dolgok. Ki kell 
derítenünk, mi az oka az eltérésnek, vagyis diagnózist kell felállítani. 
Tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint a balesethez induló mentő, 
bár a mi esetünkben az események nem annyira látványosak, a tár-
sadalmi sebek lassan gyógyulnak. 

A mentős tudja, hogy súlyos esethez siet, ám ha előzetesen azt kér-
deznék tőle: „és mit fogsz majd csinálni?”, azt válaszolná, hogy 
„nem tudom, de most megyek”. Oda fogunk menni és meg fogjuk 
nézni, hogy mi a legnagyobb probléma, hol van a legnagyobb re-
mény, és milyen eszközeink vannak. Mert van olyan tudásunk, ami 
jó esetben arra a helyzetre is érvényes, de ezt előre nem látjuk. 
Mintha egy ötventáblás szimultán játék közepén kellene beugra-
nunk. Az első, hogy megnézzük minden táblán, hol milyen állás 
alakult ki. Nem kizárt, hogy adott pillanatban mindenhol vesztésre 
áll a helyzet, mégis én azzal a tudattal vágok bele, hogy tudom: 
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A kezdetekben konkrét, 
napi ügyek, aztán az 
elmúlt harminc évben 
egyre inkább a tények 
felmérése, az Önök ál-
tal diagnózisalapú te-
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hozzáállás, gyakorlat 
került munkájuk elő-
terébe, ez alap ján dol-
goznak. Ezt diktálta 
az élet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan mérték fel azt 
a háromszáz falut, ame-
lyet most kormány zati 
együttműködéssel kezd-
tek el programszinten is 
gyógyítgatni? A men-
tő elindulásakor ho-
gyan mérhetők fel a 
nehézségek, hogyan 
dol goznak Önök? 
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megvannak a jó lépéseim. Ahhoz azonban, hogy ki tudjam válasz-
tani a megfelelőt, látnom kell, mit lépett eddig a másik fél, utána 
döntök. A lehetséges kombinációkat viszont régóta ismerem, hiszen 
korábban rengeteg mérkőzést lejátszottam már.  

A háromszáz legszegényebb településről szóló programnak ko-
moly előzményei voltak. A Máltai Szeretetszolgálat a gyerekesély 
program szakmai koordinátoraként 750 település mindennapjait 
látja. Tudjuk, honnan indult a munka, mi történt és mi maradt el az 
elmúlt években. Hosszú idő után az volt a kollégáim megállapítása, 
hogy a 750-ből 150 település nem megy előre, nem tudnak élni a le-
hetőségekkel, nincs fejlődés, vagy inkább visszafelé haladnak. Meg-
néztük, hogy van-e valami közös ezekben a településekben, és ki-
derült, hogy öt-hat statisztikai mutatójuk is nagyon hasonló. Magas 
a gyerekszám, alacsony a foglalkoztatás, gyenge a képzettség, sajá-
tos a korösszetétel, és így tovább. Ezek jellemzik ezt a 150 lemaradó 
falut. Megnéztük, hogy a statisztikai adatok alapján találunk-e még 
hasonló településeket, így kaptunk körülbelül 300 települést. A leg-
szegényebbek közül két helyszínen, Tiszabőn és Tiszaburán már négy 
évvel ezelőtt elkezdtük a munkát. Ami persze nem előzmények nél-
küli, hiszen a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja tízegyné-
hány éve zajlik Tarnabodon, a pécsi Győrtelepen, a tatabányai 
Mésztelepen, vagy akár a miskolci Számozott utcákban. De Tiszabő 
és Tiszabura volt az első, ahol kormányzati felkérésre kezdtük el 
ezt a munkát. Azt kértük, hogy két településen egyszerre indíthas-
suk a programot, hogy láthatók legyenek a lehetséges különbségek. 
Nem módszerrel mentünk oda, mert itt nincs olyan, hogy módszer, 
csak szemlélet van. Diagnózis alapján formálódik a programunk, 
az első lépés a megismerés, de nem mindegy, hogy milyen az 
együttműködés, a személyi háttér, vannak-e élő hagyományok, 
helyi erős emberek, nagyobb akadályok, hol vannak az együttmű-
ködésre az első pillanatban is alkalmasnak látszó területek.  

A fő cél mindig ugyan az, de a lépéssorozat teljesen más lesz. Mint 
az ötvenjátszmás sakkszimultánban. Azt hiszem, ezt valóban jól si-
került a kormányzat felé közvetíteni. Az elmúlt három évben ren-
geteg mindent építettünk Tiszabőn és Tiszaburán, nemcsak a fal-
vakban, hanem az ott élő emberek alkotta közösségekben is. Ennek 
köszönhetően a települések élednek, a kormányzat pedig úgy dön-
tött, háromszáz településen útnak indítja a programot. Ez évente 
harminc település bekapcsolódását jelenti. Az elmúlt hónapokban 
harmincegy helyszínen már el is indult a munka. 

Emberekkel akartam foglalkozni, ez kora gyerekkoromtól világos 
volt, végül tanár lettem. Máig az gondolom, hogy a pedagógusnak 
az a szemlélete, amivel kíséri a gyerekek életét, a szociális munká-
ban is a legszebb lehetőség. A kísérés művészete abban áll, hogyan 
választjuk meg a távolságokat, hogy mennyire állunk közel, vagy 
mennyire maradunk távol. A gyereknevelésben és a szociális mun-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi ebben az Ön sze-
mélyes törekvése, az 
ambíciói miből fakad-
nak? Mi az, ami Önt 
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kában is ez a kulcs. A túl közel és a túl távol egyaránt rossz. Ami-
kor gyermeket nevelünk, folyamatosan diagnózist készítünk azzal, 
hogy mérjük, hol tart, mire van szüksége, mivel segítünk, mivel ár-
tunk neki. A szigorúság és az engedékenység naponta változhat, 
attól függően, hogy ő mit tükröz vissza. Valami ilyesmi a személy, 
a közösség kísérése is. Persze nehéz közösségről beszélni, hiszen 
rengeteg egyéni találkozás, viszony van ezekben a programokban, 
de mégiscsak a kísérés áll a középpontban, hiszen ez hosszú távú 
személyes elköteleződés. A szemléletünket mi jelenlétnek hívjuk, 
ami nyomot hagy, vagy inkább a találkozás nyomot hagy mindkét 
félben. Felszögelhetem a bizalomról szóló tanításunkat a szemöl-
dökfára, de abból csak annyi érvényes, amennyit a megvalósítás-
ban dolgozó kollégák magukénak éreznek. Bizalom nélkül ezen a 
területen nem működik semmi. De az élet velejárója az is, ha valaki 
egy reggel azt mondja, már nem tudok bízni. Ezzel viszont nekünk 
lehet dolgunk. A közösség ezekben a helyzetekben vizsgázik: tovább -
megy-e, vagy nem. Persze az sem elképzelhetetlen, hogy tovább in-
dulás előtt szünetet tart, vagy kicsit irányt váltva folytatja. 

Amikor kiválasztottuk a háromszáz települést, nem volt szempont, 
hogy romák lakta települések-e, bár ezekben is nagyrészt cigányok 
élnek. A régebbi statisztikai adatok esetleg még mást mutatnak, de 
már világosan látszik, hogy ez a helyzet. Lehet, hogy a felnőtt lakos-
ság jelentős része nem cigány, ugyanakkor az óvodában valószínűleg 
már inkább csak cigánygyerekeket találunk. A kérdés nem az, hogy 
ezek cigány falvak-e vagy sem, hanem az, hogy amikor azt mondom, 
hogy cigány falu, a társadalomban milyen kép elevenedik meg. 
Egyébként is a cigány szó — szerintem — a többségi társadalom szá-
mára már régen elvesztette eredeti jelentését, és rossz sztereotípiákat 
hív elő. Lehet mindezért haragudni a többségre, hogy előítéletes meg 
rasszista, de egyedül a társadalom tud befogadni. Ez az egyetlen 
közeg, amely erre képes — sem a Máltai Szeretetszolgálat, sem a kor-
mányzat nem tud befogadni. Hozhat jó szabályokat, törvényeket, 
kommunikálhat jól, segíthet jól, de a végén a többségi társadalomnak 
kell ajtót nyitnia a kirekesztett közösség előtt. Ehhez viszont nagyon-
nagyon sokat kell és sokkal őszintébben kommunikálni — szerintem 
ez az első lépés.  

Amikor azt mondjuk, hogy segítjük a felzárkózásukat, az is kér-
dés, hogy el tudjuk-e ezt úgy mondani, hogy a demokratikus politi-
kai közélet ne kapjon szívinfarktust tőle. Az sem mindegy, hogy a tár-
sadalom érti-e azt, amit ezzel jelezni akarunk. Lehet, hogy még nem 
szereti, de legalább érti. És esetleg tudunk-e még olyat is tenni, amire 
a többség azt mondja, „na végre, talán ez most jó”. Ha semmi mást 
nem érünk el a következő években, csak annyit, hogy a társadalom-
ban újra ébresztünk valamiféle közös reményt, hogy vannak még mű-
ködő megoldások, akkor léptünk egyet. És nem haragudhatunk meg 
azért, ha sokan úgy gondolják, ezt már ezerszer megpróbálták, és mi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan lehetne ezt a 
témakört a cigányság 
vonatkozásában kö-
rülírni? Mi ez nekünk 
és nekik? Kik is va-
gyunk mi egymásnak? 
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lett belőle? Azt gondolom, hogy első lépésben a társadalmat kell visz-
szahívni legalább a szemlélő szerepébe, és nem azt várni, hogy ért-
sen is egyet, legyen elég, hogy figyel, esetleg megjegyzéseket tesz. 
Ahogyan a romák is mondhassák nyugodtan, hogy most megint egy 
fehér ember lett a „cigányügyis”, és hogy mindent velük és semmit 
nélkülük. De ez a társadalommal is így van: nem lehet a többség nél-
kül olyan döntéseket hozni, amelyeket az emberek nem akarnak vagy 
nem tudnak sajátjukként végrehajtani. Az integrációnak nagyobb esé-
lye van úgy, hogy azok, akikben van erő, felismerés, elindulnak, lét-
rehoznak valamit, és a többiek lassan követik a példájukat. Lehet jó 
törvényeket hozni, de a többségi egyetértés nélkül ezek üres parag-
rafusok maradnak. Felelősek vagyunk azért, hogy ezt a társadalom 
megérthesse. 

Ezt inkább a többségi társadalom gondolja így, nem biztos, hogy ők 
is így élik meg. Nagyon sok olyan cigány emberrel találkozom, aki-
ben hihetetlenül erős öntudat, elképesztően gazdag kulturális hát-
tér lakozik. Ismerek jó néhány cigány embert, akik nem azt hajtogatják, 
hogy mit kellene másoknak tenni, hanem valamit csinálni akarnak, 
és ezt megosztják velünk. Egyébiránt ezeken a helyeken nem a sze-
génység a kérdés, hanem a nyomorúság. A „szegény, szegénység” 
szavunkat nem lenne szabad engedni csak negatív tartalommal fel-
töltődni, különösen abban az összefüggésben, hogy a szegénység „föl-
számolása”, a szegénység „megszüntetése”. Szegények mindig 
lesznek velünk, és ez egy ajánlott életforma is lehet, lehetne. A mai 
világban is érzékenyebben és mélyebben kellene a szegénység po-
zitív, erőt adó jelentésével, kultúrájával foglalkoznunk. A szegény-
ségben sok minden hiányzik, de ez nem feltétlenül csak gátol. Egy 
szegény falu is lehet hihetetlenül jó közösség. De amikor a hiány olyan 
mértékűre nő, hogy az már tényleg megkérdőjelezi az emberi mél-
tóság alapjait, ott már nyomorúságról beszélünk. A nyomorúság ab-
ban különbözik a szegénységtől, hogy elvész a cél, a jövőkép, az egész 
világ beszűkül térben és időben is. Tehát azt a napot kell túlélni, nem 
számít, mit hoz a holnap. Most kell befűteni, ha nincs más, a kony-
haszekrény darabjaival, most kell a gyógyszert odaadni a gyerek-
nek, akkor is, ha csak az uzsorástól van rá pénz. Ezzel megszűnik 
egy csomó érték, gondolat, logika, élet. A szegény ségnek gazdag kul-
túrája van, a nyomorúságnak nincs, ami érték, azt mind megöli. 
A hétköznapi ember ezt nem érti. Az ő nézőpontjából ezek a gon-
dok nem látszanak. A „jóléti erkély” az, ahonnan mi nézzük, érté-
keljük, magyarázzuk a világot. Ami itt téma, az határozza meg a köz-
beszédet. Ezeket a problémákat nem vesszük észre. Ez nem azért van 
így, mert gonoszak vagyunk, hanem mert abból a világból, ahonnan 
mi jövünk, ez érthetetlen. 

A cigányságnak az a része, amely szegény ugyan, de jövőképpel 
rendelkezik, pontosan ugyanúgy tervezi meg az életét, ahogy mi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És a cigányságnak mit 
jelenthet az, hogy szá-
munkra ők etnikailag 
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a nyomorúság, a sze-
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Lehet, hogy több gyereke van, más színű a fala, másképp (és többet) 
imádkozik, mélyebb kapcsolatban van Istennel, de felismerhető 
kultúrával, jövőképpel, tervekkel él. Tehát nem a cigányság és a 
nem cigányság az alapkérdésünk, hanem a nyomorúság és a nem 
nyomorúság. Teljesen mindegy, hogy a nyomorúságban élő ember 
milyen származású. Ezért önmagában a cigánykérdés soha nem re-
leváns — a nyomorúsággal foglalkozunk, ami szomorú módon el-
sősorban a cigányságot sújtja. És amikor beavatkozásokról beszé-
lünk, amikor helyre akarunk állítani valamit, akkor fontos tudni, 
hogy egy valaha jól működő cigány közösségről beszélünk-e, amit 
agyonnyomott a nyomorúság és a hiány. Fontos szem előtt tartani 
azt is, hogy a hétköznapi beszédünkben magyart meg cigányt mon-
dunk, ahogyan a cigány emberek is, de nagyon figyelni kell, hogy 
mondjunk romát is, ha az lenne az ő elvárásuk. A legnagyobb prob-
léma, hogy már azt is végig kell gondolni, hogyan legyünk korrek-
tek, mit mondhatunk és mit nem. Pedig elsősorban őszinte beszédre 
lenne szükség, különösen azok miatt, akiket ez érint, és akik felett 
sokszor átbeszélünk.  

Nagyon közel kell lenni az emberekhez, sokszor kell látnunk 
egy-egy mozdulatsort, egy-egy szót, beszédmódot egy közösség 
életében, hogy valamit megérthessünk belőle. Olyan történeteket 
kell feldolgoznunk, melyek kellő tudás hiányában csak előítéletet 
okoznak. Az egyik településen az uzsorás elvette az asszonyok 
bankkártyáját, ő kezelte a pénzüket, és nagyon drágán vásárolt be 
nekik. Amikor fel akartunk lépni ellene, az asszonyok mégis a vé-
delmére keltek. Az uzsorás ugyanis nem költött alkoholra és ciga-
rettára, mint ahogyan az alkoholista férjek tették, akik ugyanúgy 
elvitték volna otthonról a pénzt. És ez csak egy történet. A jóléti er-
kélyen, a mi világunkban akár csak végig gondoltatni is szinte le-
hetetlen mindezt. Mi történik, ha ezt az uzsorást kiemeled, kihez 
fordulhat szükség esetén a család, aki meg is hallgatja majd őket? 
Erős jelenlétre van szükség ahhoz, hogy a valóságnak ebben a te-
rében a lépések pontosak legyenek, és még így sem biztos, hogy 
mindig jót húzunk. Az egyik településünkön első fokon több év le-
töltendő börtönbüntetésre ítéltek egy polgármestert, akit jelentős 
többséggel választottak meg. Míg nem jogerős az ítélet, nekünk to-
vábbra is ő a partnerünk. Ő a polgármester, munkáltatója a böl-
csőde vezetőjének, az óvodavezetőnek, a védőnőnek és a családse-
gítőnek, és még sorolhatnánk. Neki is és nekünk is ebben a világban 
kell a helyünket megtalálnunk. Ez nem Budapest, nem tudom, 
hogy el lehet-e azt képzelni, hogy valaki nagyjából valóban élet és 
halál ura. 

Azokon a területeken, ahol mi dolgozunk, valóban nagyon sok gye-
rek születik. A háromszáz legszegényebb faluban közel háromszá-
zezer ember él, ezekben a népesség alakulását mutató termékeny-
ségi arányszám 1,5, ami erős fogyást mutat. Lehet, hogy ha ebből a 

gény ségen túli állapot 
mennyire jellemző? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a cigánygyerekeket 
tekintjük — rendszer-
változás, aztán har-
minc év: itt azért több-
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cigány családokat ki lehetne vonni, mint ahogy van is erre mód-
szer, akkor a nem cigány családokban a reprodukciós átlag csak 1,3 
lenne, ugyanakkor a cigány családokban körülbelül 2,4. 2050-re, 
amikor körülbelül nyolcmillión leszünk, arányaiban a munkaképes 
lakosság 20 százalékkal kevesebb lesz. A gyerekeket és az időseket 
el kell tartania a mai gyerek-generációnak. A ma született gyerekek 
harmincévesek lesznek akkor, és ha azt nézzük, hogy ezeken a te-
rületeken mekkora esélyekkel tanulnak majd tovább, végeznek 
szakmát, kapnak diplomát, akkor azért legalább egy picit ijedjünk 
meg. Ezért sem kell túl sok érvet felhozni ahhoz, hogy belássuk: 
ott, ahol öt, nyolc, tíz gyerek születik adott esetben nagyon rossz 
körülmények közé, ott felmerülnek jövőt érintő kérdések is. Lehet 
az anyukára meg az apukára mutogatni, de ők is pont ugyanolyan 
rossz körülmények közé születtek, mert a nyomorúság öröklődik, 
szinte erősebben, lényegénél fogva szervesebben, mint az emberi 
tulajdonságok. A programunk alcíme: A fogantatástól a foglalkoztatá-
sig, ami prioritási sort is jelöl. A fókuszban a születendő kisgyerek 
áll, és az ő első ezer napja, mert ebben az időszakban nagyjából 
minden eldől. Arra nyilván nem lesz már lehetőségünk, hogy né-
hány év alatt mindenhol gyönyörű fürdőszoba és süppedős sző-
nyeg legyen, ez illúzió. De a gyermek minél több időt töltsön olyan 
környezetben, ahol élénk színeket lát, van szőnyeg, lehet játszani, 
ahol megismeri a mesék világát, és korának megfelelően mászhat, 
kúszhat, és minden olyan lehetőséget megkap, ami ha hiányozna, 
akkor a következő évtizedek ismét csak a kármentésről szólhatná-
nak. Ez az első ezer nap később bepótolhatatlan. Biztos kezdet gye-
rekház, bölcsőde, családi bölcsőde, mindegy, hogy minek hívjuk, az 
a lényeg, hogy minél több olyan dolog, téma, tárgy, esemény le-
gyen, amiért érdemes lesz ide bejönni. Kuklay Antal Körömben, 
Somos László atya Kaposfőn és sokan mások — többen csinálták 
már és csinálják, amit most mi is csinálunk. A gyereksegítőt kell a 
fókuszba helyezni, mert a társadalom is ezt engedi meg a legegy-
szerűbben, a leginkább magától értetődő módon. 

Nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy mekkora felelőssége len -
ne az egyházainknak abban, hogy ezt az ajándékot, az életnek ezt 
az ajándékjellegét akár túlhangsúlyozzuk. Mert az életet ajándékba 
kaptuk, és ezt továbbajándékozhatjuk. Valahol ez is az integráció 
alapja. Ha minél többen fölismerik, dolguk van azzal, hogy mennyi 
mindent kaphatnának ezek a gyerekek, hiszen nem ők választották 
a sorsukat, ahogyan mi sem a miénket. Tudom, hogy ez majdnem 
demagógnak tűnik, de mégiscsak ez az alap: aki sokat kapott, attól 
többet követelnek. Ez ilyen egyszerű, és szerintem nem is szabad 
ezt a kérdést csak egyszer elmondani. Ha ezt nem tudjuk közösen 
megugrani, akkor megint és mindig csak „maradék elv” lesz: „ha 
egy kicsit jobban megy a gazdaság, akkor majd több csorog, ha rosz-
szul, akkor nem”. De jobban összefog a társadalom, ha gyerekekről 
van szó. A napokban gyerekgyógyszerekre gyűjtöttek: micsoda 
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mozgalom tudott kialakulni azért, mert gyerekről volt szó! Egy fel-
nőttnek valószínűleg nem, de egy pici babának egyszerűen és ha-
tékonyan összeáll a társadalom. Nyilván nem tudjuk ezt lemásolni 
kétszázezerszer, de szükséges a társadalomnak az a felismerése, 
hogy nekem van és tudok belőle adni. A tartalék bennünk van, az 
emberekben. Ha kívánhatnék valamit, ami nem lehetetlen és meg-
történhet, akkor az az lenne, hogy amikor az Eucharisztikus Világ-
kongresszust ünnepeljük, az eucharisztikus utunkkal párhuzamosan, 
fedezzük fel a lábmosás jelentőségét is az Utolsó Vacsorán. A hálaadó 
jelenlét ott kezdődik a lábmosásnál, amikor az erős, a Mester mossa 
a gyengéinek a lábát. Ez a mozdulatsor jelen van sokak életében, 
ren geteg példa van rá körülöttünk. Nem tehetjük meg, hogy Jézus -
nak ezt a kulcsmozdulatát, amely egyébként ugyanazon az estén 
történt, és nélküle tulajdonképpen befejezetlen vagy értelmezhe-
tetlen maga az ünnep is, valahogy föl ne emeljük az Oltáriszentség 
mellé. Szerintem ez a karitatív létmódnak is nagyon-nagyon fon-
tos lenne, mert ezt nevezhetjük „fordított integrációnak”. A fordított 
integráció az, amikor mi indulunk el valakikhez és jövünk vissza 
velük együtt, és közben mi is az életükbe épülünk: mi fogadjuk el, mi 
ismerjük meg, mi tanuljuk meg azt a szükséget, azt a szegénységet, 
azt a nyomort, amivel találkozunk. A fordított integráció mindent 
megfordít, ahogy a megtérés is ezt teszi velünk: nem tőlük várnám 
tehát a változást, hanem én változom, nekem kellene változnom. Ő ül, 
vagy fekszik, az álló embernek a hatalma a lehajlásban vagy az oda-
kuporodásban rejlik. Az erő ahhoz kell, hogy odaköltözzem, hogy 
odafigyeljek, ahol most nincs senki, mert a tudás, az élet, ami most 
nincs, az csak vele együtt lesz a miénk — mert van annyi felesleg a 
világban, mint amennyi hiány. 

Az óvodáknál vagyunk a legerősebben jelen. A védőnői hivatások 
többé-kevésbé rendben vannak, de az eszközrendszerük hiányos. 
Lehet, hogy tápszerről kell gondoskodni, de lehet, hogy egy heti tű-
zifa hiányzik, vagy két csomag pelenka. A védőnők elsőként talál-
koznak a gyerekeket érintő problémákkal, muszáj, hogy lehetősé-
gük legyen segíteni. Ahol van óvónő, ott is sok minden akadozik, 
de gyakran találunk nagyon-nagyon szép óvodát a legszegényebb 
településeken is. Ahol meg nem szép, nem jó, ott pályázni kell; bár 
mi azt kérjük folyton a kormányzattól, hogy ha lehet, akkor ne kell-
jen pályázni, mert kicsi az esélye, hogy ezeken a helyeken jó pá-
lyázatok születnek. Vagy ha mégis kell, akkor nyerhessenek a ke-
vésbé jó pályázatokkal is a 300 településre igényelt fejlesztések. Mi 
van akkor, ha a fókuszban a sikeres gyerek lehetne? Megfordulna a 
jelenlegi helyzet. Tehát amikor eljön a szülő az első szülői értekez-
letre, akkor nem azt mondom neki, hogy a kompetencia felmérésen 
a kisfia csak 115 pontot ért el, hanem azt mondom, hogy a gyereké-
nél szebb színeket senki sem tud papírra festeni, nálánál ügyesebb 
nyusziugrót én még nem láttam, a búgócsigát olyan erővel hajtja, 
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hogy ebből a gyerekből még bármi lehet. Erősítsük meg őket, hogy 
a szülő is elhiggye, hogy lehet. Csak el kellene határoznunk. Fo-
lyamatosan arra legyen energiánk, hogy a gyerek egy sikeres isko-
lába jöjjön be, és ne egy kudarcosba. Ezt meg kell tudnunk valósí-
tani minden kis faluban, nincs más elvárásunk. És mire valamit 
mérni kell, addigra az majd magával fogja hozni, hogy a matek is 
jobb lesz, meg a szövegértés is. Minden meg fog vele változni, de 
azt a lépést nem lehet kihagyni, hogy mindenki átélhesse ezt a fajta 
örömet, még a legszegényebb faluban is. Vannak már kis falusi is-
kolák, ahol sok a hiányosság, de ezektől még jó hangulatú az iskola 
és sikeres gyerkőcök járnak oda. Akkor sikeres, ha ő maga érzi úgy, 
hogy sikeres, mert őt a múltkor is megdicsérték, matricát kapott 
meg almát. Mi három lehetséges siker-terepet látunk: a zene, a sport 
és a játék. A zenéhez hozzátehetjük az egyéb művészeteket is, de 
elsősorban a zene fontos. Ezekben a gyerekek elképesztően sikere-
sek, ugyanígy a játéknak is vannak nagyon tanítós formái. Mobil-
játszóterekkel járjuk az országot, hihetetlenül sok mindent hoz ki a 
gyerekből a játék. Ha egy vegyes lakosságú településen egy ugrá-
lóvárat jó helyre teszek ki, akkor az integráció öt perc alatt megva-
lósul. Ezt nem a Máltai Szeretetszolgálat találta ki, ezeket hihetet-
len régóta üzemeltetik, módszeresen reflektálnak rá, csinálják 
mások is, azok is, akiket már említettem. És ezeknek az évtizedes 
helyi magányos misszióknak a tanulságai itt mind-mind összeér-
nek. A másik négy nagy karitatív szervezettel indultunk el, de most 
már néhány szerzetesrend is jön, több megyéspüspök is jelentke-
zett, hogy vinnének településeket. Azt gondolom, hogy ez az út.  

Még az iskoláról: képzeljünk el egy nagynevű, mondjuk egyházi 
gimnáziumot. Ott gyakran halljuk, hogy fölvesznek néhány ci-
gánygyereket, de már októberre nincsenek meg. De mi lenne, ha a 
környéken néhány általános iskolát is működtetnének, mert a falut 
is így gondozzák? Régen így volt. Azok a gyerekek, akik ott végez-
nének már abban az általános iskolában, és mint egy csúszdán, úgy 
jutnánk be ugyanabba a fenntartású gimnáziumba. Néhány év alatt 
már fognak látszani eredmények, és akikkel foglalkozni tudunk, 
már előrébb léphetnek egyet-kettőt, értelmet nyer a velük való tö-
rődés, és ők is gyorsabban révbe érhetnek. De a többségi társadalom 
lassan tud következtetéseket levonni, aki ezen az úton elindul, 
annak tudnia kell, hogy hosszú lesz. 

Ha a gyerek jól érzi magát egy közösségben valamilyen programon 
keresztül, lehet ez akár a zene, a tánc, a sport, amiben ő sikereket ért 
el, akkor a társadalom is érteni fogja a sikereket. A Szimfónia Prog-
ramunkban is fel-fellépnek, megtapsolják őket, részt vesznek a foga-
dáson, külföldre mennek repülővel, ezekben mind-mind hatalmas 
energia mutatkozik meg. Az integrációnak ez is nagy lehetősége. 
Ugyanis ha már értem el sikereket a falunkon kívül, és elmegyek a 
középiskolába, ráadásul még van egy focicsapat vagy zenekar is, 
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amellyel minden szombaton együtt próbálok és fellépek, akik közül 
majdnem mindenki továbbtanul, akkor lehet, hogy én később fo -
gom abbahagyni a tanulást. És lehet, hogy egy ködös hétfő regge-
len nem egyedül, hanem hárman megyünk, vagy elvisz minket va-
laki, mert meg lehet szervezni, hogy ezek a gyerekek például 
autóval bekerüljenek a közeli városba, az iskolába, a kollégiumba. 
Ne menjen el a kedvük. Kell a közösségi háttér és a segítők közössége 
is, amely figyeli és értékeli őket. Vannak már roma szakkollégiumok, 
tetszik, hogy vegyesek is működnek, különböző mértékben nem 
romák is vannak bennük. Nagyon örülnék, ha a kollégiumokban 
roma származású szakkollégisták ügyelnének — nagyon fontos 
lenne, hogy a fiatal értelmiséget engedjük hatni. Azokat a hős vá-
gyakat, amelyek bennünk is megvoltak, és amelyekre már egyre 
kevésbé emlékszünk, de a motiváció mégiscsak ez volt, hogy hőssé 
válni. Engedjük mi is ezeket a fiatalokat a terepre, ahol megfelelő 
kereteket, megfelelő fogadóhelyeket kell biztosítani, mert azt gon-
dolom, hogy a sokak által sokat szidott mai fiatalság elképesztő cso-
dákra képes — engedni kéne, hogy csinálják. Most volt pár hete a 
Roma Büszkeség Napja Salgótarjánban: a felvonuláson néhány szá-
zan voltunk — lehet-e egyszer majd könnyen büszkének lenni arra, 
hogy cigány vagyok? Növekedni fog-e ez a tér, amiben büszke lehe-
tek, egyre többen lehetünk, és esetleg sokan lesznek a nem cigányok 
között is, akik ezt erősítik — ez a kulcs, az, hogy jó lesz-e Magyar-
 országon cigánynak lenni. Ez nem illúzió, nem lehetetlen feladat.  

Teljesíthető misszió az, hogy a magyarországi cigányságnak jobb 
legyen cigánynak lennie. A cigánykérdés is felülíródik majd, ha 
együtt dolgozunk. A mi legszűkebb munkaközösségünkben, az 
ötfős titkárságon dolgozik a jogászunk, aki cigány ember. Ragyogó 
team vagyunk. Ha ezt az ívet tovább húzzuk: sokkal többen jutnak 
tovább, és válik osztálytárssá, munkatárssá, egyetemi kollégává 
egy-egy cigány, és akkor ezek a különbségek eljelentéktelenednek. 
Mi most azt a történelmi esélyt kaptuk meg, hogy ott lenn, egyen-
ként a kis falvakban felállíthatjuk a diagnózist, és az a nagy fele-
lősségünk, hogy lesz-e, aki a hozzá kapcsolódó terápiákat elvégzi. 
Tehát lesz-e védőnő, orvos, lesznek-e családsegítők. Ez is a fordí-
tott integráció, hogy lesznek-e, akik ezt a tudást hajlandóak oda-
vinni, mert enélkül semmi sem történik. 

Nagyon-nagyon szeretném, hogy ha a következő uniós időszakban 
lényegesen kevesebb lenne az elméleti kérdésekre fordítható pá-
lyázat; nem is írattatnék ki bonyolult pályázatokat, hanem egészen 
egyszerűeket. Tehát egyszerűen azt a logikát kövessük, ami az 
egész ségügyben olyan jól működik, hogy aki megsérült, el kell 
látni, és nem állunk meg azon gondolkodni, mennyi kötszert kell 
majd felhasználni. Ott, ahol évente harminc gyerek születik, böl-
csődére van szükség, de erre ne kelljen hosszadalmas pályáztatás. 
És ne legyen a pályázati hiányosságok büntetése az, hogy akkor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen nehézségekről, 
illetve lehetőségekről le-
het még szót ejtenünk? 

143



nem lesz bölcsőde. Kell bölcsőde, és vannak más fontos kérdések is: 
mi a faluban elfoglalt helye, elérhető-e mindenkinek. De fontos 
lenne az is, hogy ezt a diagnózisalapú kezelésmódot meg tudjuk 
őrizni. Ne történjen meg az, ami már sokszor megtörtént, hogy 
megismerjük a problémát, aztán egy év múlva kiírják a pályázatot, 
egy év múlva valahol valakik elbírálják, és a harmadik évben kiu-
talnak majd valami pénzt, amikor a probléma már rég nem 
ugyanaz. Van ezer példánk. De azt is lehet látni, hogy ahol a diag-
nózisalapú rendszert működtettük, ott meg tudtak fordulni a tren-
dek. A veszprémi Pokoli Toronyban, ahol nem fizetett senki a köz-
üzemi szolgáltatásokért, és egy idő után már szolgáltatások sem 
voltak, nemcsak helyreállítottunk mindent, hanem kilenc év alatt 
az adósságokat is kifizették a lakók. A városban később átvettük az 
önkormányzati bérlakások működtetését, és ott is sikerült megfor-
dítani az eladósodást, három év után a mérleg átfordult pozitívba. 
Emberközeli lépéssorozatok szükségesek, ezt nem tudjuk kiváltani 
semmilyen technológiával, az kell, hogy ott legyél, hogy beszélje-
tek, hogy találkozzatok, hogy összeüljetek, hogy egymás szemébe 
nézzetek. Ha valaki valamit nem teljesít, akkor annak lehet írni egy 
tértivevényes levelet, de be is lehet kopogni hozzá és meg lehet kér-
dezni tőle, hogy miben segíthetek. Ezek „fapados innovációk”, de 
a józan paraszti észre hivatkozók, mert van, amikor levelet kell kül-
deni, és van, amikor kopogtatni kell. 

Harminc éve dolgozom egy olyan karitatív szervezetnél, amelynek 
a működése nagyban függ attól, hogy a társadalom milyen vi-
szonyban van vele. Számtalanszor megtapasztaltam, hogy egészen 
elképesztő áldozatokra is képes a magyar társadalom, ha érti, hogy 
miért van rá szükség. Ha jók a célok, átlátható, hiteles megoldáso-
kat kell ajánlani, s akkor a magyar társadalom élni fog velük. Ha 
ezeket jól kommunikálják, ha úgy érzik az emberek, hogy tényleg 
részesei lehetnek valami fontosnak, akkor sokan megmozdulnak. 
Jó véleménnyel vagyok a magyar társadalomról. Azt látom, hogy a 
jó szándékú emberek nagyon szívesen állnak be jó dolgok mögé, 
ez a fajta részvételre épülő, sokkal inkább a közvélemény előtt ját-
szódó, gyakorta a társadalmat megszólító működés, amire mi most 
vállalkoztunk, működni fog. Erről azonban mindig a társadalom 
dönt, és én azt látom, hogy hatalmas tartalékok vannak még.
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