
Erdélyi tudósítások2021. február 24.
szerda4

MAGYARÁZATOKRÓL ÉS LEHETSÉGES MEGOLDÁSOKRÓL ÉRTEKEZTEK SZAKEMBEREK A CSÍKSOMLYÓI TŰZESET APROPÓJÁN

Fordulóponthoz érkezett a romakérdés
A mélyszegénység, szegregáció, 
tudatosítás, rasszizmus témaköreit 
járták körül az É rted Talks című 
online beszélgetéssorozat hétfő esti 
adásában a csíksomlyói tűzeset 
apropóján. A meghívott szakemberek 
egyetértettek abban, hogy forduló-
ponthoz érkezett a romakérdés.

 » SIMÓ HELGA

A romakérdésről szerveztek online 
beszélgetést hétfő este szakembe-
rek részvételével az Érted néven 

futó erdélyi magyar közösségépítő és ér-
tékteremtő kezdeményezés részeként. B. 
Szabó Zsolt, az Érted Talks elnevezésű 
sorozat eseményének házigazdájaként 
elmondta, szeretné, ha a sokak által ér-
zékenynek tartott téma inkább érdekessé 
válna. És jó lenne, ha sikerülne megérte-
ni a romakérdést, vagy legalább közelebb 
kerülni a megértéséhez – éppen ezért 
kapta a RomaNorma címet az Érted Fa-
cebook-oldalán online közvetített, visz-
szanézhető beszélgetés.

Kényes téma a romakérdés?
„Két alapvető trendről beszélhetünk. Az 
egyik a politikai korrektség térhódítása, 
amely szerintem nem minden esetben jó. 
Abban az esetben nem jó, ha lehetetlenné 
teszi a különböző problémákról való vitát 
és őszinte beszédet. Második a közösségi 
médiában burjánzó idegenellenesség és 
gyűlöletbeszéd. A közösségi média ezt a 
jelenséget felerősítette, sokkal felszaba-
dultabban nyilvánulnak meg az emberek 
akkor, ha a számítógép mögül teszik ezt” 
– fejtette ki a véleményét Kiss Tamás szo-
ciológus, kisebbségkutató. A kolozsvári 
szakember szerint ugyanis lebomlanak a 
korlátok a közösségi médiában, de ezzel 
szemben a politikai korrektség új korláto-
kat ad. Ennek eredményeképp vagy nem 
tudunk beszélni bizonyos témákról, vagy 
pedig gyűlöletbeszédet generálunk.

A másik meghívott, Andrá s Ló rá nd, a 
mélyszegénység-munkacsoport Hargita 
megyei koordinátora elmondta, hogy a ro-
makérdés önmagában nem probléma, ez-
zel szemben ennek a kontextualizálása vi-
szont érdekes kérdés. Úgy gondolja, hogy 
kulturális, gazdasági, politikai és egyéb 
oldalról is megközelíthető témáról van 
szó. Ugyanakkor az elmúlt hetek esemé-
nyei kapcsán is világossá vált, hogy ez el-
sősorban gazdasági kérdés, hiszen olyan 
társadalmi rétegről beszélünk, amely a 

rendszerváltás óta valamiért nem jutott 
hozzá bizonyos javakhoz.

Neoprotestáns egyházak szerepe
Kiss Tamás kisebbségkutató szerint min-
denfajta integrációs stratégiának az kell 
legyen a kezdete, hogy megkérdezzük a 
helyi roma elitet: ha ebből a jelenlegi, a 
már-már kasztszerű állapotból kikerültek, 
azt milyen stratégiákon keresztül teszik. 
Szeretnének kisebbséget építeni, mint az 
erdélyi magyarok, vagy inkább integrá-
lódni, asszimilálódni. Az erre adott vála-

szok településenként függenek attól, hogy 
milyen intézmények vannak jelen. Itt ki-
emelte a szakember a neoprotestáns egy-
házak szerepét, melyek egyfajta közösségi 
inkubátorházakként működnek. „Ezek az 
egyházak azt mondják, hogy testvérek va-
gyunk az Úrban, van egy új identitásunk. 
Ez jóval szimmetrikusabb viszonyokat 
teremt. Elmosódnak ezáltal az etnikai ha-
tárok. Van olyan adventista gyülekezet, 

ahol az adott közösségen belül megugrik a 
vegyes házasságok száma. Ezzel szemben 
egy színtiszta romákból álló pünkösdis-
ta gyülekezet pedig egy kisebbség- vagy 
nemzetépítési stratégiának lehet az inku-
bátora” – magyarázta Kiss Tamás.

Nem tartható fenn a régi modell
A szociológus úgy véli, hogy bizonyos 
szempontból határponthoz érkeztünk. 
Volt egyfajta konfl iktusmentes együttélési 
modell, ez azonban alá-fölé rendeltségen 
alapult. Ez etnikai kasztrendszernek ne-
vezzük, amellyel a legfőbb probléma az, 
hogy nem tartható fenn. Ennek több oka 
is van. Egyrészt ideológiai okok miatt, hi-
szen az emberi jogoknak, egyenlőségnek 
van egy térnyerése, amely helyi roma akto-
rok cselekvési stratégiáját is meghatároz-
za. Másrészt strukturálisan sem tartható 
fenn. A székelyföldi vagy partiumi falvak-
ban azok a mezőgazdasági tevékenységek 
felbomlottak, ahol a romák napszámosok, 
a nem romák pedig a munkaadóik voltak. 
Ezen gazdasági viszonyok nélkül pedig 
értelmetlen fenntartani az alá-fölé ren-
deltségi viszonyt, és új, az egyenlőségen 
alapuló együttélési modelleket kellene 
találnunk.

A tudatosítás és az oktatás kérdése
A mélyszegénységi munkacsoport koor-
dinátora elmondta, hogy a tudatosítás 
folyamatában az érzékenyítés a legfonto-
sabb. Arra van szükség, hogy megértsük, 
a másik mit akar, és nem kell feltétlenül 
egyetérteni. Ha ez nem történik meg, ak-
kor kell egy magasabb szintű beavatkozás. 

Vagy pedig a kettőnek kell párhuzamosan 
működnie. Eközben a szociológus elvi 
szinten egyetért azzal, hogy az oktatás 
egy alapvető emberi jog, de ettől függet-
lenül ezt a kérdést az adott egyének élet-
történeti kontextusában kell nézni. „Ha 
kutatunk, beszélgetünk roma emberek-
kel, akkor elég ritkán látjuk azt, hogy az 
oktatási rendszer ténylegesen egy reális, 
életstratégiai szempontból releváns dolog 
lenne” – emelte ki a szakember. A legtöbb 
sikeres mobilitási pálya nem az oktatás-
hoz kapcsolódik. De ez nem csupán a 
roma életstratégia problémája, hanem az 
oktatási kínálat gondja is, ez egy általá-
nos probléma. Az oktatási rendszernek is 
alaposan át kell alakulnia, hogy ez reális 
alternatívát tudjon nyújtani.

András Lóránd szerint a telepi reali-
tás, azaz a cigánytelepeken észlelhető 
valóság azonban teljesen más képet mu-
tat, nap mint nap foglalkozni kell velük, 
ugyanis csak aktív, folyamatos jelenléttel 
lehet bármit is elérni. Ezért működnek 
jól a neoprotestáns egyházak és a civil 
szervezetek, amelyek emberfeletti mun-
kát végeznek. A „mezei szocmunkások” 
reggel velük kelnek, este velük fekszenek. 
Ezek az emberek nem fogják megváltani a 
rendszert, hiszen nem látják vagy értik a 
makroszintű és társadalmi folyamatokat, 
mégis fontos a jelenlétük.

Csíksomlyói tűzeset: történelmi 
pillanatot élünk
A koordinátor úgy véli, hatalmas lehető-
ség van a kezükben, ugyanis a január 7-ei 
csíksomlyói tűzeset – amelyben több szá-
zan váltak hajléktalanná – rávilágított egy 
kényelmetlen kérdésre: olyan rendszer-
szintű hiányosságok vannak, amivel nem 
tudnak mit kezdeni, de felhívta a fi gyel-
müket arra, hogy lehet másképp is. Ha-
talmas szolidaritásnak lehettünk tanúi, 
azonban most úgy érzi, hogy ez „lennebb 
ült”, kevesebb az adomány, kevesebb az 
önkéntes, és kevesebb az együttérzés is. 
Ezzel egyidejűleg elindultak a negatív fa-
cebookos megnyilvánulások is. Jelenleg 
126 ember él a csíkszeredai Erőss Zsolt 
Arénában ideiglenesen elszállásolva. 
Mindannyiukra jellemző a hatalmas bi-
zonytalanság. Természetesen vannak el-
képzelések és tervek. Megjelent egy közös 
szándék, hogy szakmai iránymutatással 
kezeljék a helyzetet. Véleménye szerint 
ez a stratégiák időszaka. Csak az isteni 
gondviselés műve, hogy emberi áldozato-
kat nem követelt a tűzeset. Ezzel szemben 
adódott egy lehetőség, hogy 300 ember 
sorsát megváltoztassák.

 » A székelyföldi vagy partiumi 
falvakban azok a mezőgazdasági 
tevékenységek felbomlottak, 
ahol a romák napszámosok, a 
nem romák pedig a munkaadóik 
voltak. Ezen gazdasági viszonyok 
nélkül pedig értelmetlen fenn-
tartani az alá-fölé rendeltségi 
viszonyt, és új, az egyenlőségre 
alapuló együttélési modelleket 
kellene találnunk.

 » SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi bíróság megszüntet-
te az eljárást, amit a 2014-ben a megye-

székhely egyik utcájában történt gázrob-
banás kapcsán indítottak a lakók kérésére 
három magáncég ellen. Az érintett lakók 
számára kedvezőtlen bírósági ítélet elle-
nére biztató hír, hogy a marosvásárhelyi 
városháza nem mondott le manzárdosí-
tási tervéről. Amint arról beszámoltunk, 
2014 decemberében gázrobbanás történt 
a Nagydisznód utca egyik négyemele-
tes tömbházlakásában. Teljesen tönkre-
ment a tömbház negyedik, felső emelete, 

egy tízéves gyermek és nagymamája sé-
rüléseket szenvedett, két személyt pánik-
roham miatt kellett kórházba szállítani. 
Akkor az első vizsgálatok nyomán kide-
rült: gázvezetékcsere történt, a régi ve-
zetékeket azonban nem szerelték le, és 
talán ahhoz csatlakozott valaki, emiatt 
szivárgott a negyedik emeleti lakásban 
a régi vezetékből a földgáz. A kivizsgá-
lások nyomán az ügyben nem történt ér-
dembeli előrehaladás, ezért tíz érintett 
lakó – a használhatatlanná vált negyedik 
emeletről, de az alsóbb emeletekről is – 
ügyvédet fogadott, és kérték, hogy indít-
sanak eljárást a gázszolgáltató vállalat, 

valamint két másik cég ellen, amelyek a 
gázvezetéken munkálatokat eszközöltek. 
Öt év után a fellebbviteli főügyészség 
2020 decembe rében úgy döntött, hogy a 
három cég nem okolható a gázrobbaná-
sért, így megszüntette az eljárást. Ezen 
döntést erősítette meg idén február elején 
a marosvásárhelyi bíróság is. A döntés 
végleges, a lakókat 400 lejes perköltség 
kifi zetésére kötelezték.

Közben a marosvásárhelyi városháza 
megpróbálta megtalálni a törvényes meg-
oldást arra, hogy segíteni tudjon a lakó-
kon, akik közül hat család otthon nélkül 
maradt, de a harmadik emeleten élőknek 

is megkeserítette életét az, hogy úgymond 
tető nélkül maradtak, egy romhalmaz van 
lakásuk felett. Korábban egyik harmadik 
emeleti lakó elmondta, hogy havonta 150 
lejjel nagyobb a téli fűtésszámlájuk, és 
improvizált megoldásokkal próbálják meg-
akadályozni, hogy beázzon a lakásuk. A 
marosvásárhelyi városháza azt a törvényes 
megoldást találta, hogy a lakók átadják a 
tömbház felső, jelenleg romokban levő 
emeletét a városházának, és a hivatal arra 
manzárdlakásokat építtet. Három verseny-
tárgyalást írt ki a hivatal, keresve a kivitele-
zőt, aki elvállalja ezt a munkálatot – eddig 
sikertelenül, de ismét próbálkoznak.

Gázrobbanás: a lakók számára kedvezőtlen bírósági ítélet született
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Másképp kell csinálni. A tűzeset rendszerszintű problémákra világított rá




