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This book is dedicated to the 450 Roma men, women, and 
children of Gyöngyöspata, Hungary, whose civil liberties and 
human rights were egregiously violated in March and April of 2011 
by uniformed vigilante gendarmes and extremist hate groups at 
the behest of Gábor Vona, chairman of the so-called Jobbik 
Movement for a Better Hungary. 
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1.  An open letter to Gábor Vona, Chairman, Jobbik 
 
                                                                                       May 6th, 2011 
Dear Mr. Zázrivecz: 
  
I know you prefer Vona but Zázrivecz is just so exotic sounding, don't you think?  If I could 
roll my R's better I would change my name to Zázrivecz as Field is so boring, although, as 
English names go, it is relatively easy for Hungarian government officials to pronounce. 
  
Congratulations on the publication of your first book.  Judging from your pronouncements 
over the past three years no doubt it is a work of science fiction horror. 
  
As fate would have it I, too, have published a book of sorts.  The articles I wrote on Roma 
social exclusion and Jobbik terror for the Budapest Times earlier this year are all over the 
internet.  Unfortunately, most of them are in English as I am unable to upload the 
Hungarian translations owing to the fact that my Facebook page is blocked. I must have 
forgotten to renew my subscription!  However, I am pleased to see that many of my articles 
have already been translated into German and French and I'm sure it is only a matter of 
time before they are translated into Hungarian as well. 
  
I wonder how many languages your book will be translated into? 
  
What a coincidence that our respective books should be published at the same time!  What 
are the chances of that happening?  I would say the odds are about the same as, say, the 
Hungarian Red Cross and Tamás Eszes' Véderő ("Defense Force") scheduling their respective 
elective programs--the former a three day Easter weekend for Roma women and children 
(without their husbands and fathers, of course), the latter a military boot camp for 
murderous psychopaths--for the same three day period without any knowledge whatsoever 
of one another's activities. 
  
I must say I was very impressed with the way fellow Jobbik politician Krisztina Morvai 
harangued the audience at your book signing for failing to resist the efforts of 3,000 
policemen to enforce the law. Such a shame she wasn't elected president of Hungary last 
year!  However, I take comfort in the knowledge that your party did manage to send 
Krisztina and two other stark raving lunatics to Brussels the year before that.  
  
I understand that Krisztina is in love.  How wonderful!  So wonderful that I have decided to 
entitle my book Love Letters to a Neo-Nazi.  I hope you like the cover.  Don't you just love 
the little hearts? 
  
I look forward to the day when fundamentally decent, hard working people like András 
Schiffer, Ágnes Osztolykán, and Georg Habsburg are elected to the highest offices in the 
land, and psychopathic criminals like you, Krisztina Morvai, and Csanád Szegedi are put 
behind bars.  
  
All the best, 
  
Richard Field 
 
P.S. The truth will set you free. 
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1. Nyílt levél Vona Gábornak, a Jobbik elnökének                                                                               
 
                                                                                    2011.május 6. 
Kedves Zázrivecz Úr! 
 
Tudom, hogy Ön a Vonát jobban kedveli, de a Zázrivecz olyan egzotikus, nem? Ha jobban 
tudnám kiejteni az ’r’ betűt, megváltoztatnám a nevem Zázrivecz-re, mivel a Field olyan 
unalmas; bár a magyar kormány hivatalnokai viszonylag könnyen ki tudják ejteni. 
 
Gratulálok az első könyve megjelenéséhez. Az utóbbi 3 évben elhangzott kijelentései alapján 
nem kérdéses, hogy ez a munka egy science-fiction – horror könyv.  
 
A sors úgy hozta, hogy én is publikáltam egy hasonló könyvet. A cikkek, amit a romák 
társadalmi kirekesztéséről és a Jobbik terrorjáról ebben az évben korábban a Budapest 
Times-ban publikáltam, sok helyen megtalálhatóak az interneten. Sajnos legtöbbjük angolul 
van írva, mivel a magyar fordításokat a Facebook oldalam blokkolása miatt nem lehet 
feltölteni. Biztosan elfelejtettem megújítani az előfizetésemet! Ugyanakkor örömmel 
tapasztalom, hogy több cikkemet már németre és franciára is lefordították, biztos vagyok 
benne, hogy csak idő kérdése, és magyarra is lefordítják őket. 
 
Kíváncsi vagyok, hány nyelvre lesz az Ön könyve lefordítva? 
 
Micsoda véletlen, hogy figyelemreméltó könyveink ugyanakkor jelennek meg! Mekkora 
ennek a valószínűsége? Azt mondanám, hogy ennek a lehetősége ugyanakkora, mint annak, 
hogy a Magyar Vöröskereszt és az Eszes Tamás vezette „Véderő” fakultatív választható 
programjai – az első a  roma nők és gyerekek "húsvéti kirándulása" Húsvét 
hétvégén (természetesen a férjeik és apáik nélkül), az utóbbi pedig egy katonai kiképzőtábor 
gyilkos pszichopaták számára – ugyanarra a három napra essenek, anélkül, hogy 
bármelyikük előzőleg tudott volna a másik aktivitásáról.  
 
El kell mondjam, hogy nagyon elámultam azon, ahogy a jobbikos politikus-társa, Morvai 
Krisztina az Ön könyve dedikálásakor a közönséget tüzelte azzal kapcsolatban, hogy nem 
tudtak ellenállni annak a 3000 rendőrnek, akik a törvényt akarták betartatni. Milyen kár, 
hogy nem őt választották meg tavaly Magyarország miniszterelnökének.  Bár megnyugtató 
annak a tudata, hogy pártjuknak mégis sikerült egy évvel ezelőtt Krisztinát és két másik 
abszolút dühöngő őrültet Brüsszelbe küldeniük. 
 
Megértem, hogy Krisztina szerelmes. Csodálatos! Annyira csodálatos, hogy elhatároztam, 
hogy a könyvemnek Szerelmes Levelek egy Neonácihoz címet adom. Remélem, hogy tetszeni 
fog a borítója. Hát nem csodálatosak a kis szívek? 
 
Várom azt a napot, amikor az alapvetően tisztességes és keményen dolgozó embereket, 
mint Schiffer Andrást, Osztolykán Ágnest és Habsburg Györgyöt választják meg az ország 
leghatalmasabb hivatalaiba, és a pszichopata bűnözőket, mint Önt, Morvai Krisztinát és 
Szegedi Csanádot rács mögé dugják. 
 
Minden jót, 
 
Richard Field 
 
U. i.: Az igazság szabaddá tesz. 
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2.  A Sinking Ship 
 
Text of speech delivered at a meeting of CEOs in Röjtökmuzsaj on April 1st, 2009. 
 
Good afternoon.  My name is Richard Field.   I was born, raised and educated in the United 
States but have spent the past two decades living and working in Hungary. I am the founder 
of the American House group of real estate development companies. Over the past fifteen 
years American House has built a number of projects in Budapest and the provincial towns 
of Szekesfehervar, Kecskemet, and Szeged, my wife’s home town. We have a one-year-old 
son who was born in Budapest. And it is primarily for his sake that I am speaking to you 
today. Because I am very concerned about the future of this country. 
 
Seven people are sitting in a small boat that is taking on water. 
There are four paddles, but only two are rowing—an 
entrepreneur and a private sector employee. The pensioner 
is too weak and the child is too small to row, so they bail 
water instead. Sitting in the front of the boat is a 
bureaucrat, a state sector employee, and a politician. 
The bureaucrat and the state sector employee are 
drinking coffee and reading a newspaper, occasionally 
looking up to make sure the private sector employees 
are still rowing and to check the level of the water. 
The politician is standing on the bow and pointing in 
whatever direction the boat happens to be going. 
 
When asked why they don’t grab an oar and row the 
bureaucrat asks "Who would make sure all the rules 
are being followed?" and returns to reading his 
newspaper. The public sector employee asks "Who 
would compile statistics regarding the speed and 
direction of the boat and the temperature and level of the 
water?" and returns to drinking his coffee. The politician asks 
"Without someone to point the way, how would you know which way to row?" 
 
After a while the entrepreneur and the private sector employee are fed up. "You have a 
choice. Either grab an oar and start rowing or jump into the water and start swimming." 
"I’ve got a better idea," says the bureaucrat. "Let’s use one of the oars to rig a sail. We can 
secure it by cutting a hole in the bottom of the boat. Give us the shirts off your backs so 
that we can make a sail." The entrepreneur and private sector employee obligingly give the 
shirts off their backs. The boat picks up speed, but not enough to offset the additional water 
pouring in through the hole in the bottom of the boat. "We need to plug the hole" says the 
private sector. "I’ve got a better idea," says the state sector employee. "Let’s try 
redistributing the weight. You come up front and we’ll go to the back." While the seven 
people are changes places the boat slows to a standstill with the result that even more 
water comes on board. "Enough of this nonsense" cries the private sector, "There are four 
oars and only two of us are rowing. Start rowing or we’re all going to drown." The politician 
grabs the two idle oars and casts them into the sea. "What did you do that for," cries the 
private sector "for now we will surely drown!" "Perhaps," responds the politician, "but for 
now the boat is two oars lighter." 
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A country of 10 million in which only two in seven people actually contribute to GDP cannot 
afford 3,200 local governments, 11,000 public sector companies, and 800,000 public sector 
employees. Too many Hungarians depend on the government for a living. For this reason 
the political will to downsize the public sector and rationalise the government is lacking. But 
in the absence of such reforms it is fiscally impossible for the government to reduce the very 
taxes that are discouraging new private sector investment. The Hungarian government and 
society as a whole must decide whether to protect public sector jobs at the expense of 
private sector ones, or to encourage the creation of private sector jobs by eliminating public 
sector ones. To any clear thinking individual the choice is obvious. If the private sector 
continues to contract 1% a month very soon there will be nobody left to tax. 
 
Furthermore, immediate steps must be taken to drastically scale back the bureaucracy. As a 
former economics ministry official recently pointed out to me, apart from the M4 subway 
project, at present no major projects are being build in Budapest. This is primarily due to 
interference on the part of City and District politicians and bureaucrats. 
 
It is up to you, the business community, to send a clear message to your leaders that you 
expect them to implement the reforms necessary to ensure Hungary’s future prosperity and 
success. This includes a radical downsizing of government and the public sector for the 
simple reason that two-sevenths of the country cannot be expected to support the other 
five-sevenths indefinitely. And if your political leaders refuse to lighten your load, I suggest 
you use your oars to knock them into the water. 
 
2. Egy süllyedő hajó 
  
A 2009 április 1-ei vezérigazgatók röjtökmuzsaji konferenciáján elhangzott beszéd szövege 
  
Jó Napot! Richard Field vagyok. Az Egyesült Államokban születtem, nőttem fel és tanultam, 
de az utóbbi két évtizedben Magyarországon éltem és dolgoztam. Alapítója vagyok az 
American House  ingatlanfejlesztési vállalat-csoportnak. Az elmúlt 15 évben az American 
House számos ingatlan-projektben dolgozott Budapesten és más vidéki városokban, mint 
Székesfehérvárott, Kecskeméten és Szegeden - a feleségem szülővárosában. Van egy 1 éves 
kisfiunk, aki Budapesten született. Elsősorban őmiatta történik az, hogy most Önökhöz 
beszélek. Nagyon aggódom ennek az országnak  a jövőjéért. 
  
Hét ember ül egy kis csónakban, amely vízre száll. Négy evező van, de csak ketten eveznek 
– egy üzletember és egy magánszektorban dolgozó ember. A nyugdíjas túl gyenge, a 
gyermek túl kicsi az evezéshez, így ők a vizet merik ki a hajóból.  A csónak elején ül egy 
bürokrata, egy állami dolgozó és egy politikus. A bürokrata és az állami dolgozó kávét iszik, 
újságot olvas, időnként felnéz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a magán-szektorban 
dolgozók még mindig eveznek-e, és hogy ellenőrizze a víz szintjét. A politikus a 
csónakorrban áll és arrafelé mutogat, amerre épp megy a csónak. 
  
Mikor megkérdezik, hogy miért nem fognak meg egy evezőlapátot és eveznek ők is, a 
bürokrata visszakérdez: „Ki biztosítaná különben, hogy minden szabály be legyen tartva?”- 
és visszatér az újságolvasáshoz. A közszférában dolgozó azt kérdezi: „Ki állítaná össze a 
statisztikákat a gyorsaságról,  a hajó irányáról, a hőmérsékletről és a víz szintjéről?” - és 
visszatér a kávézáshoz. A politikus azt kérdezi: „Anélkül, hogy valaki kijelölné az utat, 
honnan tudná, hogy merre kell evezni?” 
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Egy idő után a vállalkozó és  a magánszférában dolgozó 
megelégeli a dolgot: „Választhatsz! Vagy fogsz egy lapátot és 
elkezdesz evezni, vagy ugorj a vízbe és kezdj el úszni!” 
„Van egy jobb ötletem, - mondja a bürokrata – használjuk 
az egyik lapátot árbocnak a vitorlához. Rögzíthetjük úgy, 
hogy lyukat vágunk a hajó alján. Adjátok ide az 
ingeteket, hogy vitorlát készíthessünk!” A vállalkozó és  
a magánszférában dolgozó udvariasan leveszik az 
ingjüket. A hajó felgyorsul, de nem annyira, hogy 
ellensúlyozza a hajó alján lévő lyukon befolyó vizet. 
„Be kell dugnunk a lyukat!” – mondja a 
magánszektorbeli dolgozó. „Jobb ötletem van, - 
mondja  az állami dolgozó – próbáljuk meg 
kiegyenlíteni a súlyelosztást. Ti gyertek előre, mi pedig 
hátra megyünk!” Míg a hét ember helyett cserél, a 
hajó csaknem megáll, melynek következtében még több 
víz lesz a fedélzeten. „Elég ebből a hülyeségből! – kiált a 
magánszektorbeli dolgozó - itt van négy evező, de csak 
ketten evezünk. Kezdjetek evezni, különben mind elsüllyedünk!” A 
politikus megfogja a két nem használt evezőt és bedobja azokat a tengerbe. „Ezt miért 
csináltad?! – kiált a magánszektorbeli dolgozó - Most már biztosan elsüllyedünk!” „Talán - 
válaszol a politikus –, de most már két evezővel könnyebb  a hajó.” 
 
Egy 10 milliós ország, amelyben 7-ből csak 2-en járulnak hozzá a GDP-hez, nem tud eltartani 
3200 helyi önkormányzatot, 11 ezer állami céget és 800 ezer közszférában dolgozót. Túl sok 
magyar megélhetése függ az államtól. Ezért hiányzik az a politikai akarat, hogy csökkentsék 
a közszférát és a kormányt racionalizálják. De ezek nélkül a reformok nélkül gazdasági 
lehetetlenség, hogy a kormány csökkentse azokat az adókat, amelyek megnehezítik az új 
magánbefektetéseket. A magyar kormány és a társadalom egésze el kell, hogy döntse, hogy 
a közszférabeli munkákat védi meg a magánszektorbeli munkával szemben, vagy hogy 
támogatja a magánszektorbeli munkahelyek létesítését azzal, hogy közszférabelieket számol 
fel. Egy tisztán gondolkodó egyénnek nyilvánvaló a választás. Ha a magánszektor folytatja a 
havi 1% zsugorodást, nagyon hamar senki sem lesz megadóztatható. 
  
Továbbá azonnali lépéseket kell tenni a bürokrácia visszaszorítására. Ahogy számomra egy 
volt gazdasági miniszteriumi tisztviselő rámutatott, a 4-es metró projekten kívül semmiféle 
nagyobb építési beruházás nincs jelenleg Budapesten. Ez elsősorban a város és a kerületek 
politikusai és bürokratái közti súrlódásnak köszönhető. 
  
A ti dolgotok, az üzleti közösségé, hogy küldjetek egy tiszta üzenetet vezetőiteknek, hogy 
elvárjátok tőlük, hogy végrehajtsák a szükséges reformokat, melyek biztosítják Magyarország 
jövőbeli felvirágzását és sikerét. Ez tartalmazza a kormány és a közszféra állományának 
radikális csökkentését, azon egyszerű oknál fogva, hogy az ország 2/7-étől nem lehet 
elvárni, hogy beláthatatlan ideig támogassa a többi 5/7-et. És ha  a politikai vezetőitek 
megtagadják, hogy könnyítsenek a terheiteken, azt ajánlom, fogjátok meg  a lapátot, és 
borítsátok be őket a vízbe! 
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3. An open letter to Dr. Krisztina Morvai, Jobbik candidate for President 
 
                                                                                        April 20th, 2010 
Dear Krisztina Morvai: 
 
In your open letter to US Ambassador to Hungary Eleni Kounalakis – outrageously portraying 
her decision not to visit your party headquarters on election night (11 April) as an 
endorsement of communist crimes – you asked American citizens “to express their view in 
writing.”  
 
I am a citizen of the United States who has lived in Hungary for twenty years and here is my 
view in writing: 
 
Sixty-five years ago some 300,000 American soldiers (including my great uncle) died 
liberating Europe from fascism bred of the same hateful demagoguery espoused by you and 
your fellow Jobbik politicians. A number of them are buried in American military cemeteries 
in and around Budapest. 
  
Like the national socialist movements of the 1920s, ’30s, and ’40s on which your movement 
is clearly modelled, the Jobbik Movement for a Better Hungary is intellectually dishonest and 
morally suspect. You complain about a lack of law and order and yet demand members of 
your movement indicted for vandalising property be released without trial. You would defend 
the “human rights” of those who threw cobblestones at policemen and set fire to the state-
owned television building, and yet you openly attack Hungary’s minorities on ethnic and 
religious grounds. Most outrageously, twenty years after the fall of communism – a period 
remarkable for its pronounced lack of political terror – you and your followers claim to be the 
victims of terror, even though as far as I can tell the only terrorising taking place is by your 
party’s paramilitary organisation, the so-called Hungarian Guard (Magyar Gárda), by 
parading in minority communities wearing Arrow Cross insignia and carrying fascist flags. 
 
I think it extraordinary that a women named “Morvai” (literally “of Moravia”, a Slavic land 
never part of Greater Hungary) should claim to be somehow more Hungarian than those 
whose families have lived here for centuries. I also think it extraordinary that a divorced 
anti-Semite should claim to be more Christian than those who actually observe the Catholic 
Church’s proscription against divorce and anti-Semitism. In fact, all Christian faiths condemn 
the kind of hateful bigotry on which your movement is based. 
 
Like most demagogues you do not hesitate to distort the facts to serve your cynical political 
objectives. The socialist values represented by the MSZP or other social democratic parties 
are not responsible for the crimes committed by Stalin, Mao, or other ruthless dictators in 
the name of the working class.  While Josef Stalin may have been the greatest mass 
murderer of all time, Adolf Hitler is a close second, directly or indirectly causing the death of 
14.4 million soldiers and 27.1 million civilians, including patriotic Hungarians like the great 
lyric poet Miklós Radnoti and novelist and literary scholar Antal Szerb, both devout 
Christians. 
 
For Jobbik to deliberately model itself on Hitler’s Nazis and Szálasi’s Arrow Cross is to 
dishonour the victims of fascism, including 290,000 Hungarian civilians of non-Jewish 
descent who died during the Second World War. 
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I studied European history at Columbia University with István Deák, Robert Paxton, and Fritz 
Stern, all of whom witnessed the horrors of fascism and war. They warned me about people 
like you – insecure about their heritage, frustrated by a lack of success in their personal 
lives, determined to prove at any cost what great patriots they are, often at the expense of 
national, ethnic and religious minorities. Adolf Hitler was a failed Austrian artist haunted by 
the spectre of having one Jewish grandparent, eager to prove himself the greatest of all 
Germans. Joseph Stalin was a short, physically deformed, pock-marked former Orthodox 
Divinity student from Georgia who spoke Russian with a strong Georgian accent, driven by a 
murderous inferiority complex to be the greatest of all Soviets. The founder of the 
Hungarian Arrow Cross, Ferenc Szálasi (born Salosjan), was a Hungarian of Armenian, 
Slovak and German descent determined to prove himself a great Hungarian through the 
systematic torture and murder of his fellow Hungarians. 
 
Szálasi was one of many fervent Hungarian nationalists in the 1920s, 30s and 40s of partial 
Hungarian origin, eager to demonstrate their “Hungarianess” through the persecution of 
ethnic and religious minorities. The self-styled “race-protector” Gyula Gömbös, a former 
soldier turned politician who served as prime minister between 1932 and 1936, was the 
grandson of a Hungarian Swabian named Knöpfle. The head of the puppet regime installed 
by Hitler after German troops invaded Hungary in 1944 was Hungary’s ambassador to Berlin, 
General Döme Sztójay (born Stojakovic), a Serb. 
 
And now here are Jobbik leader Gábor Vona (born Zázrivecz) and Krisztina Morvai beating 
their breasts and telling us what great Hungarians they are in a cynical attempt to exploit 
the Hungarian people’s understandable frustration – with political paralysis, corruption and a 
serious downturn in the world economy – for selfish political gain. 
 
Do you know who are great Hungarians? The cancer survivor with a physically handicapped 
child who works at a day shelter for homeless people for minimum wage; the Red Cross 
volunteer who gets up at 5:30 am to distribute food to hungry children; the underpaid, 
overworked teachers who do their jobs without complaining; the Hungarian healthcare 
professionals who turn down foreign job offers to be able to treat their fellow countrymen; 
the many tens of thousands who marched in last Sunday’s commemoration of the victims of 
the Holocaust in peaceful protest against the politics of hatred and resentment responsible 
for so much pain and suffering at home and abroad.  
 
Sincerely yours, 
 
Richard Field 
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3. Nyílt levél Morvai Krisztinának, a Jobbik elnök-jelöltjének 
 
                                                                                          2010.április 20. 
Kedves Morvai Krisztina! 
 
Ön az Eleni Kounalakis amerikai nagykövetasszonynak írt nyílt levelében (melyben 
felháborító módon a döntését, amiért nem ment el Önökhöz a választás estéjén, a 
kommunizmus által elkövetett bűnök jóváhagyásaként mutatja be) megkérte az amerikai 
állampolgárokat, hogy „írják meg álláspontjukat”. 
 
Én amerikai állampolgár vagyok, aki 20 éve él Magyarországon, és az alábbiakban írom le 
álláspontom: 
 
65 évvel ezelőtt mintegy 300.000 amerikai katona (köztük anyai nagybátyám) halt meg az 
Európa fasizmus - mely ugyanabból a gyűlöletes demagógiából fejlődött ki, amit Ön és 
jobbikos politikustársai felvállaltak - alóli felszabadítása során. Sokan közülük a Budapesten 
vagy környékén található katonai temetőkben lettek eltemetve. 
 
Mint az 1920-as, 30-as és 40-es évek nemzetiszocialista mozgalmai, melyeken az Ön 
mozgalma is alapul, úgy az Önök mozgalma is intellektuálisan őszintétlen és erkölcsi 
értelemben véve gyanús. Ön hiányolja a törvényt és a rendet, mégis követeli, hogy a Magyar 
Gárda garázdasággal megvádolt tagjait tárgyalás nélkül engedjék szabadon. Ön megvédené 
azon emberek jogait, akik kockakővel dobálták a rendőröket és felgyújtották az állami 
televízió épületét, és Ön mégis nyíltan etnikai és vallási alapon támadja a magyar 
kisebbségeket. A legvérlázítóbb azonban az, hogy a kommunizmus bukását követően húsz 
évvel – egy olyan időszak után, ami arról emlékezetes, hogy kifejezetten politikai 
terrormentes volt – Ön és követői maguknak követelik a terror áldozatainak szerepét, annak 
ellenére, hogy meglátásom szerint pont az Ön pártjának félkatonai szervezete, az ún. 
Magyar Gárda terrorizál, hiszen kissebségi közösségekben parádéznak fasiszta jelvényeket 
viselve és zászlókat lengetve. 
 
Szerintem különös, hogy valaki, akinek Morvai a neve (a szó értelmét tekintve Moráviai, ami 
egy olyan szláv terület, mely sosem volt a történelmi Magyarország része) magát mondja 
valamiféleképpen inkább magyarnak, mint azt, akinek ősei már évszázadok óta itt élnek. Azt 
is furcsának tartom, hogy egy elvált, antiszemita személy magát keresztényebbnek tartja 
azoknál, akik valóban figyelnek a katolikus egyházi előírásokra a válás és antiszemitizmus 
tekintetében. Valójában minden keresztény vallás elítéli a gyűlöletes szenteskedést, amin az 
Ön mozgalma alapul. 
 
Mint a legtöbb demagóg, Ön és társai sem haboznak eltorzítani a tényeket a saját cinikus 
politikai céljaik érdekében. Az MSZP és más szociáldemokrata pártok által képviselt 
szocialista értékek nem felelősek a Sztálin, Mao, és más kegyetlen diktátorok által a 
munkásosztály nevében elkövetett bűnökért. Bár Sztálin volt a történelem legnagyobb 
tömeggyilkosa, Adolf Hitler szorosan követi őt a második helyen, hiszen közvetlenül ill. 
közvetve okozta 14,4 millió katona és 27,1 millió civil halálát, beleértve olyan magyar 
hazafiakat, mint a nagyszerű költő Radnóti Miklós, vagy Szerb Antal regényíró és 
irodalomtörténész, akiket vallásos keresztényként neveltek. 
 
A Jobbik azáltal, hogy szándékosan Hitler nácijait és Szálasi nyilaskereszteseit veszi 
mintaképül, megszégyeníti a fasizmus áldozatait itthon és külföldön egyaránt, beleértve a 
290.000 nem zsidó származású civil magyart, akik a II. világháború alatt haltak meg. 
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Én az európai történelmet a Columbia Egyetemen Deák Istvántól, Robert Paxtontól, és Fritz 
Sterntől tanultam, mindegyikük megélte a fasizmus és a háború borzalmát. Ők óva intettek 
engem az olyan emberektől, mint Ön, akik bizonytalanok voltak származásukat illetően, 
frusztráltak a magánéletükben elmaradó sikerek miatt, és elszántan, bármi áron bizonyítani 
akarják hazafiasságukat a nemzeti, etnikai, vagy vallási kisebbségek rovására. Adolf Hitler 
egy bukott osztrák művész volt, azzal az átokkal sújtva, hogy egyik nagyszülője zsidó volt, 
azt akarta bebizonyítani, hogy ő a legnagyobb német. Joszif Sztálin alacsony volt, egy 
gyerekkori baleset miatt nyomorék, ragyás, korábban grúz ortodox teológus tanuló, aki 
oroszul erős grúz akcentussal beszélt, és gyilkos kisebbségi komplexusa hajtotta, hogy a 
legnagyobb szovjet legyen. A magyar nyilaskeresztes párt alapítója, Szálasi Ferenc (született 
Salosjan) örmény, szlovák és német felmenőkkel rendelkező magyar volt, aki elszánt volt, 
hogy bebizonyítsa magyarságát azzal, hogy szisztematikusan kínozta és ölte meg magyar 
társait. 
 
Szálasi egyike volt azon 20-as, 30-as és 40-es évekbeli buzgó magyar nacionalistáknak, 
akiknek megkérdőjelezhető volt a magyar származása, és bizonyítani akarta magyarságát a 
nemzeti kisebbség üldözésével. Gömbös Gyula, az önjelölt „fajvédő”, katonából lett politikus, 
aki 1932-1936 között Magyarország miniszterelnöke volt, nagyapja egy Knöpfle nevű magyar 
sváb volt.  Az 1944 márciusában történt német megszállás után a Hitler által felállított német 
bábkormány feje Magyarország Berlini nagykövete, Sztójay Döme tábornok volt, aki 
Stojakovic néven látta meg a napvilágot, ami egy szerb név. 
 
És most a Jobbik elnöke, Vona Gábor (született Zázrivecz), ill. Ön mellüket veregetve azt 
mondják, hogy Önök milyen nagyszerű magyarok, cinikus módon kihasználva az emberek 
frusztrációját, a korrupciót és a világgazdasági hanyatlást önző politikai céljuk érdekében. 
 
Tudja kik a nagy magyarok? Az a rákból felépült asszony, aki rokkant gyermekét neveli és 
minimálbérért dolgozik a hajléktalanok nappali melegedőjén. A Vöröskereszt önkéntesei, akik 
hajnali 5.30-kor kelnek fel, hogy éhes gyermekeknek osszanak ennivalót. Az alulfizetett, 
túldolgoztatott tanárok, akik végzik a dolgukat és nem reklamálnak; az egészségügyi 
dolgozók, akik nem fogadják el a külföldi munkaajánlatokat, mert így saját honfitársaikat 
tudják gyógyítani. Az a több tízezer ember, akik múlt vasárnap békésen demonstráltak a 
holokauszt áldozataira emlékezve, a gyűlöletpolitika és harag ellen tüntetve. 
 
Tisztelettel, 
 
Richard Field 
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4.  The Beginning of the End of Parliamentary Democracy in Hungary  
     (Budapest Times, June 28th, 2010) 
 
Dear Editor, 
 
Two months ago Hungarian voters expressed their dissatisfaction with Gordon Bajnai’s 
minority Socialist government by giving the leading opposition party, the conservative 
Fidesz-KDNP coalition, a two-thirds parliamentary majority despite its refusal to offer any 
specifics as to what it would do once it formed a government. 
 
In his victory speech Fidesz chairman Viktor Orbán claimed his party’s landslide victory was 
nothing short of a “revolution” and that the Fidesz and the Christian Democrats had been 
given a sweeping mandate “to complete the task of building Hungarian democracy.”  
Instead, Fidesz seems intent on dismantling Hungary’s parliamentary democracy. 
One month into the new government it appears Fidesz intends to use its super-majority to 
consolidate its hold on power and impose its will on the country with complete disregard for 
anything the three opposition parties might have to say. 
 
The fact that Fidesz only announced its nominee for president the day before the Hungarian 
parliament was scheduled to debate the subject is characteristic of Viktor Orbán’s high-
handed manner vis-a-vis the political opposition. While the Hungarian presidency is weak in 
comparison to that of other European countries, the president’s signature is required in 
order for legislation to become law. 
 
Last Wednesday Fidesz announced that rather than nominate Hungary’s sitting president, 
László Sólyom – a former chief justice of the Constitutional Court – for a second term it was 
nominating Pál Schmitt, a Fidesz political lackey currently serving as speaker of parliament, 
to the highest office in the land.  In doing so, Fidesz seems intent on undermining one of 
the crucial checks and balances of Hungarian democracy. 
 
Unlike his predecessor, Schmitt, a former communist apparatchik, is unlikely to question the 
wisdom, wording, or constitutionality of legislation adopted by the Fidesz-controlled 
parliament. The first piece of legislation passed by the new parliament granted ethnic 
Hungarians living abroad the right to vote in Hungarian elections providing they have a legal 
address in Hungary.   This was the first and perhaps last piece of legislation to enjoy the 
support of all the parties, including liberal and socialist opposition parties, even though 
ethnic Hungarians living abroad are more likely to support conservative, nationalist parties 
than liberal, progressive ones. 
 
Since then Fidesz has ridden roughshod over the opposition by passing a series of “political 
reforms” clearly intended to impede the ability of the political opposition to contest future 
elections. 
 
In Hungary candidates for public office must collect a certain number of signatures from 
registered voters residing in the electoral district in question for their name to appear on the 
ballot.  Until recently candidates had 35 days from the time the government posts the 
signature forms to registered voters to collect the requisite number of signatures.   
 
Last week the Fidesz-controlled parliament voted to decrease from 35 to 15 days the time 
allotted for collecting signatures, thereby making it virtually impossible for small parties to 
field enough candidates in national and local elections to win at least five per cent of the 
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popular vote – the minimum required in order for a party to send representatives to 
parliament. 
 
Widening the pool of eligible conservative voters and narrowing the field of opposition 
candidates are but two examples of how Fidesz intends to use its two-thirds majority to 
change the rules of the political game to its own advantage. 
 
According to a draft media bill Fidesz plans to introduce in the near future, all Hungarian 
newspapers will be required to report on topics deemed “newsworthy” by the government 
and to refrain from publishing articles or adopting viewpoints “detrimental to the Hungarian 
nation”. Furthermore, newspapers will be required to publish the responses of the 
government officials they criticise. 
 
Such limitation on the freedom of press is tantamount to political censorship. 
   
Orbán makes no secret of the fact that he plans to write a new constitution for Hungary – 
one that would protect Hungary and Hungarians from the “abuses” of the past twenty 
years.  However, if legislation introduced to date is any indication of what Orbán has in mind 
in the way of constitutional reforms, then Hungarian and European democrats alike have 
good reason for concern. 
 
One such constitutional reform proposed by Fidesz is that judges be nominated by the 
government rather than by parliament. While this may not seem all that insidious, denying 
opposition parties the right to nominate judges represents a further erosion of the balance 
of power in a country whose justice system has a poor record of prosecuting and convicting 
white collar criminals with good political connections. 
 
As a foreigner who has lived and worked in Hungary the past twenty years it is difficult to 
see how any of the “reforms” to date serve the economic or social interests of Hungary or 
the Hungarian people.  By postponing any meaningful economic or social reform until after 
the October municipal elections the Prime Minister is missing a key opportunity to restore 
the competitiveness of the Hungarian economy, overhaul education and healthcare, reform 
the tax system, and, most importantly, restore confidence in parliamentary democracy badly 
shaken by years of political paralysis and a series of corruption scandals. 
 
Richard Field 
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4. A Parlamentáris Demokrácia Végének Kezdete Magyarországon 
     (Budapest Times, 2010.június 28.) 
 
Tisztelt Szerkesztő! 
  
Két hónappal ezelőtt a magyar választók kinyilvánították Bajnai Gordon mostani 
kisebbségben lévő szocialista kormánya iránti nemtetszésüket a vezető ellenzéki pártnak, a 
FIDESZ-KDNP koalíciónak 2/3-os többséget adva annak ellenére, hogy ők nem adtak semmi 
pontos információt arról, hogy mit fognak csinálni, ha kormányt alakítanak. 
  
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke győzelmi beszédében azt állította, hogy pártja elsöprő 
győzelme nem volt kevesebb egy „forradalomnál”, illetve hogy a Fidesz és  a Keresztény 
Demokraták ezzel egyértelmű felhatalmazást kaptak „azon feladat teljesítésére, hogy 
felépítsék a magyar demokráciát”. Úgy tűnik, ehelyett a Fidesz feltett szándéka 
Magyarország demokráciájának a leépítése. 
  
Egy hónappal a Fidesz kormányzatra kerülését követően úgy látszik, a Fidesz óriási 
többségét a hatalmának megtartására használja, és ráerőlteti akaratát az országra; teljesen 
figyelmen kívül hagyva bármit, amit a három ellenzéki párt mond. 
  
Az a tény, hogy a Fidesz csupán egy nappal az ezzel kapcsolatban tervezett parlamenti vita 
időpontját megelőzően nevezte meg köztársasági elnök-jelöltjét, jellemzi Orbán Viktor 
fölényes viselkedését a politikai ellenzékkel szemben. Bár a magyar elnökség – 
összehasonlítva más európai országokéval – gyenge, az elnök aláírása viszont szükséges 
ahhoz, hogy a törvényhozásból törvény legyen. 
  
Múlt szerdán a Fidesz kijelentette, hogy ahelyett, hogy a jelenlegi Magyarország köztársasági 
elnökét – az Alkotmánybíróság volt elnökét – Sólyom Lászlót jelölné újra, Schmitt Pált jelölte 
az ország legmagasabb pozíciójába, a Fidesz politikai talpnyalóját, aki jelenleg az 
országgyűlés elnöke. Ezzel úgy tűnik, hogy a Fidesz szándékosan aláássa a magyar 
demokrácia egyik legszükségesebb fékét és egyensúlyát. 
  
Elődjétől eltérően Schmitt, a volt kommunista-apparátus embere valószínűleg nem 
kérdőjelezi meg a Fidesz kontrollálta ház bölcsességét, szavait, vagy a törvényhozás 
alkotmányosságát. Az új parlament első beiktatott törvénye a magyar választásokon adott 
választójogot a külföldön élő kisebbségi magyaroknak, amennyiben van bejelentett 
magyarországi lakcímük. Ez volt az első és talán az utolsó törvény, mely minden párt 
támogatását élvezte, beleértve a liberális és szocialista ellenzéket is; annak ellenére, hogy a 
külföldön élő kisebbségi magyarok valószínűbb, hogy a  konzervatív és nacionalista pártokat 
és nem a liberális, haladóbb pártokat támogatják. Azóta a Fidesz az ellenzéket figyelembe 
sem véve cselekszik, úgy, hogy olyan „politikai reformok” sorozatát viszi végbe,  melyek 
egyértelműen megpróbálják meggátolni a politikai ellenzéket abban, hogy harcba szálljanak 
a következő választásokon. 
  
Magyarországon azoknak, akik a képviselő választásokon akarnak indulni, össze kell 
gyűjteniük az adott választókörzetükben egy bizonyos számú aláírást a regisztrált 
választóktól, hogy a nevük megjelenhessen a szavazócédulán. Az utóbbi időkig a 
pályázóknak 35 napjuk volt onnantól számítva, hogy  a kormány kiadta a regisztrált 
választók számára aláíró íveket, hogy a szükséges mennyiségű aláírásokat összegyűjtsék. 
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A múlt héten a Fidesz-irányította országgyűlés megszavazta, hogy 35 nap helyett csak 15 
nap legyen az előírt idő  az aláírások összegyűjtéséhez; ezáltal tulajdonképpen lehetetlenné 
tették a kis pártok számára, hogy összegyűjtsenek elég jelöltet a nemzeti és helyi 
választásokon ahhoz, hogy megszerezzék a szavazatok legalább 5%-át – ez a minimum, ami 
szükséges ahhoz, hogy egy pártnak képviselői lehessenek a parlamentben. 
  
A konzervatív szavazásra jogosultak táborának szélesítése, továbbá az ellenzéki jelöltek 
táborának  csökkentése két igen jó példája annak, ahogyan  a Fidesz a 2/3-os többségét 
arra szándékozik használni, hogy a politikai játszmák szabályait a saját hasznára fordítsa. 
  
A média-törvénytervezet alapján, amit a Fidesz a közeljövőben kíván előterjeszteni, minden 
magyar újságnak a kormány által „hírértékűnek” tekintett témákról kell hírt adniuk, és 
tartózkodniuk kell a „magyar nemzet számára káros” cikkek vagy nézőpontok publikálásától. 
Továbbá az újságoknak az általuk kritizált kormányzati hivatalnokok válaszait is publikálni 
kell. 
  
A sajtószabadság ilyen fokú korlátozása egyenértékű a politikai cenzúrával. 
 
Orbán nem csinál titkot azon tényből, hogy tervezi Magyarország új Alkotmányának 
megírását – egy olyat, ami megvédené Magyarországot és a magyarokat az elmúlt 20 év 
„visszaéléseitől”. Ugyanakkor, ha az eddig látható törvénykezés egy kicsit is indikátora 
annak, amit Orbán alkotmányos reformoknak vél, akkor a magyar és európai demokratáknak 
egyaránt jó okuk van az aggodalomra. 
  
Az ilyen Fidesz-indítványozta  alkotmányos reformokból az egyik az, hogy a bírókat a 
kormány és ne az országgyűlés nevezze ki. Annak ellenére, hogy nem tűnik alattomosnak az, 
hogy megtagadjuk az ellenzéki pártoktól, hogy bírókat jelöljenek, ez a hatalmi egyensúlynak 
egy újabb pusztítását jelenti egy olyan országban, ahol az igazságügyi rendszer igen 
kevésszer emelt vádat és ítélt el jó politikai kapcsolattal rendelkező fehérgalléros bűnözőket. 
  
Magyarországon 20 éve élő és dolgozó külföldiként nehéz látni azt, hogy néhány eddigi 
„reform” hogyan szolgálja Magyarország vagy a magyar emberek gazdasági vagy szociális 
érdekeit. Bármely fontos gazdasági és szociális reformnak az októberi önkormányzati 
választások utánra való elhalasztásával a miniszterelnök a magyar gazdaság 
versenyképességének visszaállítását, az oktatás és az egészségügy alapos átvizsgálását, az 
adórendszer megreformálásának kulcsfontosságú lehetőségét kockáztatja, és ami a 
legfontosabb, a parlamentáris demokráciában való bizalom helyreállítását, mely nagyon 
megrendült a politikai paralízis és korrupciós botrányok sorozatában. 
  
Richard Field 
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5. Hunger stalks the Hungarian Countryside (Budapest Times, February 8th, 2011) 
 

European Union membership has been a mixed blessing for 
Hungary. While certain sectors of the economy have thrived, 
agriculture has been dying a slow, painful death. Farmers find 
themselves no better able to compete with their Western 
counterparts today than when the import tariffs were first lifted 
seven years ago. Small farmers who traditionally grew produce 
and raised livestock for local consumption have been particularly 
hard hit. 
 

Pictured is a five-year-old Roma boy in Ujszáz who is one of the 
beneficiaries of the daily food aid program the American House 
Foundation set up with the Hungarian Red Cross last year to distribute 
bread and milk to 200 families in nine settlements in the region 
between Jászberény and Szolnok.  A similar program was launched in 
the Encs region of Borsod-Abaúj-Zemplén county last week. 

 
For example it is significantly cheaper for a Hungarian supermarket chain to buy onions from 
Holland than from Makó, once considered to be the onion-growing capital of Hungary. The 
supermarket chains offer “oven-ready” chickens for less than what it costs to raise a chicken 
in this country. For nearly a decade Hungary’s world-famous Pick salami has been made 
from pigs imported from Romania, Slovakia and Poland. 
 
When I first arrived in Hungary 20 years ago nearly everybody kept a small vegetable 
garden or orchard. Most families living in small towns and villages kept chickens and pigs. 
What they didn’t consume they either bartered for other foodstuff or sold at the local 
market. Even today my wife’s cousin, an EU agricultural policy specialist by day, spends his 
summer evenings and weekends growing and selling potatoes. The pig he slaughters once a 
year yields an impressive quantity of sausages and meat. In addition to providing his family 
with a regular source of fresh food, he gains a sense of pride by raising potatoes, chickens 
and pigs. It is an important part of who he is. 
 
Until recently the same could be said of millions of Hungarians living in the countryside. But 
something has gone terribly wrong. 
 
Small-scale agriculture has collapsed with devastating effect on the countryside. Formerly 
prosperous agricultural regions have been laid waste. Not only have smallholders ceased 
producing for local consumers, they’ve stopped producing for themselves as well, preferring 
to work in factories, on construction sites, or simply collect welfare.  Now that the factories 
have closed, the construction industry has collapsed and welfare benefits been slashed, 
many smallholders and former agricultural workers are threatened with starvation.  And if 
anybody doubts that this is the case I encourage them to tour the region between 
Jaszberény and Szolnok. Gorgeous fin-de-siecle buildings and large single-family homes built 
during the last 20 years of communism attest to the former prosperity of this region.   
 
Today the Jász region is a wasteland. You can drive from Jászbereny to Újszáz and back via 
Jaszapáti, Jászkisér, Jászalsószentgyörgy, Alattyán and Jásztelek – a distance of 120 
kilometres – and not see a single chicken or milk cow by the side of the road. You won’t see 
them in people’s backyards either. They were either eaten, stolen or sold off a long time 
ago.  Poverty has reached such levels that people must resort to burning fence ties and 
even their own roof timbers because they can’t afford firewood. In the case of one family I 
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visited the only food in the house was half a head of cabbage. 
 
The reasons for the collapse of small-scale agriculture and animal husbandry in the 
Hungarian countryside are complex. The agricultural cooperatives organised under 
communism employing hundreds of thousands (including many Roma) were wound up in 
the early 1990s.  Many former agricultural workers managed to find work in manufacturing 
and construction, often commuting daily by bus to factories and construction sites in 
neighbouring counties.  Because of the commuting distances involved, many chose to work 
double shifts - rising early in the morning and returning late at night - leaving them with 
neither the time nor the energy to grow crops, tend orchards, raise animals or keep 
gardens. 
 
The last two decades witnessed the gradual adoption of Western lifestyles and the 
emergence of nuclear families. Without at least one live-in grandparent to water the garden 
and feed the animals when the parents and children were away, it was no longer practical to 
grow crops or keep animals.  In economic terms, in the two decades following the collapse 
of communism hundreds of thousands of Hungarians went from producing much of what 
they consumed and selling surpluses at local markets to being industrial wage earners.  
Previously they were relatively insulated from the vagaries of the marketplace – what they 
couldn’t sell they could always eat. Now they can only eat what they can afford to buy. 
 
Part of the problem is that there has been a fundamental breakdown in the system by which 
smallholders can store and sell their produce and livestock.  In the years following EU 
accession scores of non-EU-compliant milk-collection facilities were forced to close down, 
depriving smallholders of the means by which to store and sell their milk.  
 
In a country where virtually anybody can set up a limited-liability company, bankrupt 
companies take years to liquidate, and there are no punitive damages, rapacious middlemen 
bought up entire harvests and flocks without bothering to pay for them, instilling fear and 
distrust among producers. In 2004 one company, Hajdú-Bét, single-handedly destroyed the 
national goose-farming industry by lending its majority shareholder the money it owed 550 
geese farmers shortly before it declared bankruptcy. Facing financial ruin, nine geese 
farmers committed suicide. (Five years later the former CEO of the majority shareholder was 
made prime minister for a year. Go figure!) 
 
Recently there has been some talk about establishing a network of purchasing cooperatives 
much like those set up in the late 1890s to buy from smallholders and sell to grocery stores 
and supermarkets.  This system of distribution worked well until the end of the Second 
World War by which time there were some 700,000 members. But if most smallholders have 
stopped producing, what exactly are the new cooperatives to purchase and from whom?   
Clearly, in order for Hungary to get back on its feet it is not enough to "create one million 
jobs over the next ten years" - one of the avowed goals of the government.   
Some degree of agricultural self-sufficiency must be restored to the countryside. People 
living there must be persuaded to support themselves in part by growing crops and raising 
animals. 
 
In 2010 the central town of Jászkisér provided 80 individuals each with HUF 1,000 (EUR 
3.71) worth of vegetable seed on the condition they agree to plant a 40-square-metre 
garden at home.  The local government organised a competition to see which of the 
participating families grew the nicest gardens.  Participants received nothing in the way of 
fertiliser, pesticide or tools. Their only incentive was the prospect of growing fresh 
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vegetables for themselves and their families and winning the respect of their community. 
The results were extraordinary. Unfortunately, heavy rain and high groundwater destroyed 
some 30 gardens. (Poor people tend to live in lower-lying areas.)  But 50 gardens were 
successful, so successful in fact that a number of participants were able to either barter 
surplus vegetables for other foodstuff or take them to market. 
 
Over half of the program participants were Roma. Apparently Roma households and 
communities living in agricultural areas still possess the knowledge, skills and tools necessary 
to plant and cultivate gardens.  All they need is the seed. And to the extent they have 
forgotten how to grow vegetables, as Ferenc Nemes, agricultural specialist with the Foreign 
Agricultural Service of the United States Department of Agriculture, points out, there is no 
shortage of garden clubs or retired agronomists living in the countryside prepared to advise 
and assist them.   
 
I have asked Ferenc Nemes to figure out a way to replicate this experiment in 50 towns and 
villages this year. Our goal should be to distribute $5 worth of seed each to 8,000 
individuals. The planting season starts in the second half of March and lasts until the middle 
of  May, so that gives us a month to organise it.  If  8,000 gardens can be planted in this 
manner and only 5/8ths of the gardens succeed, as in the case of Jászkisér, the program 
should yield 5,000 vegetable gardens. Assuming administrative costs do not exceed the 
value of the seed to be distributed, the cost per participant should be around $10.  If a 40-
square-metre garden produces just $75 worth of fresh vegetables over the course of a 
summer, an investment of $80,000 should yield at least $375,000 worth of vegetables. 
 
That's a return of nearly five to one. Perhaps successful participants should be required to 
turn over $10 worth of produce for sale or distribution to local schools.  This money, in turn, 
can be used to finance the next year's seed and administrative costs. The following year we 
might expand this to 10,000 or 20,000 individuals and throw some chickens into the mix.  
 
Mr. Nemes points out that once 5,000 individuals in a given region are growing vegetables 
on a regular basis we can persuade local grocery stores and restaurants to buy their 
produce. We might even persuade the large supermarket chains to set aside part of their 
shelf and freezer space for fruits, vegetables and poultry produced in this way. 
 
The planting season begins in six weeks. I look forward to receiving Mr. Nemes' 
recommendations this week and to working out the details with the Hungarian Red Cross 
and local experts next week so that we can roll out the program at the beginning of March. 
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5. Éhség veszélyezteti a magyar vidéket (Budapest Times, 2011.február 8.) 
 

Az európai uniós tagság nem csak áldásokkal járt 
Magyarországon. Míg a gazdaság egyes ágazatai virágzanak, a 
mezőgazdaság lassú és fájdalmas halálának lehetünk tanúi. A 
magyar gazdák ma sem tudnak jobban versenyezni a nyugati 
gazdálkodókkal, mint hét évvel ezelőtt, amikor a mező-
gazdasági védővámok megszűntek. Különösen keményen 
érintette ez a változás a kistermelőket, akik hagyományosan 
helyi fogyasztásra termelnek növényi és állati termékeket. 
 

A képen egy 5 éves roma kisfiú látható Újszászon, aki az egyik 
haszonélvezője annak a tavalyi, naponta élelmiszer segélyt nyújtó 
programnak, amit az  Amerikai Ház Alapítvány létesített a Magyar 
Vöröskereszttel, és amely Jászberény és Szolnok környékén 9 
településen 200 családnak osztott szét kenyeret és tejet. Egy 
hasonló program indult Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encs 
térségében is a múlt héten. 

 
Például egy magyar áruházlánc jóval olcsóbban tud Hollandiából vöröshagymát beszerezni, 
mint Makóról, amely valaha Magyarország hagymatermesztő fővárosának számított. A 
magyar áruházláncok olcsóbban kínálják eladásra a konyhakész csirkét, mint amennyibe 
Magyarországon egy csirke felnevelése kerül.  A világhírű magyar Pick szalámit majdnem egy 
évtizeden keresztül Romániából, Szlovákiából és Lengyelországból importált sertésből 
állították elő. 
 
Amikor húsz évvel ezelőtt Magyarországra érkeztem, majdnem mindenkinek volt 
konyhakertje vagy gyümölcsöse. A kisvárosokban és falun élő családok többsége csirkéket és 
disznót tartott. Amit nem fogyasztottak el, azt elcserélték más élelmiszerekre, vagy a helyi 
piacon értékesítették. A feleségem unokatestvére, aki főállásban az EU mezőgazdasági 
szakértője, nyári estéit és hétvégéit a mai napig burgonyatermesztéssel és értékesítéssel 
tölti. A sertésből, amit évente egyszer vágnak, hatalmas mennyiségű kolbászt és egyéb 
húskészítményt állítanak elő. Amellett, hogy így családjának rendszeresen friss élelmiszert 
biztosít, a burgonyatermesztés, a csirke- és sertéstartás büszkeséggel is eltölti, és fontos 
része a személyiségének. 
 
Nemrég még ugyanez volt jellemző a vidéken élő magyarok millióira. De azóta valami 
szörnyen elromlott. 
 
A magyar mezőgazdasági kistermelés összeomlása pusztító következményekkel járt a vidék 
társadalma számára. A korábban virágzó mezőgazdasági térségek parlagon hevernek. A kis 
területen gazdálkodók nemcsak a helyi piacról szorultak ki, de már saját maguk ellátására 
sem termelnek, helyette inkább gyárakban vagy építkezéseken keresnek munkát, vagy 
egyszerűen segélyből élnek. Most azonban, hogy a gyárak bezártak, az építőipar romokban 
hever, és a szociális segélyek összege is megcsappant, sok kistermelőt és korábbi 
mezőgazdasági munkást az éhezés fenyeget. Ha bárki kételkedne ebben, akkor javaslom, 
hogy járja be a Jászberény és Szolnok közötti területet. Pazar századvégi épületek és a 
kommunizmus utolsó húsz évében épült hatalmas családi házak tanúsítják e régió hajdani 
prosperitását. 
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A Jászság mára pusztasággá változott. Az ember végigautózhat Jászberénytől Újszászig és 
vissza Jászapátin, Jászkiséren, Jászalsószentgyörgyön, Alattyánon és Jásztelken keresztül, 
összesen 120 kilométert anélkül, hogy egyetlen kapirgáló csirkét vagy legelésző tehenet 
látna az út szélén. Ugyanúgy a házak kertjeiben sincsenek. Már régen megették, ellopták, 
vagy eladták őket. A szegénység olyan szinteket ér el, hogy az emberek kénytelenek a 
kerítésléceket, sőt saját tetőléceiket elégetni, mert nem telik nekik tüzelőre. Az egyik 
családnál, ahol jártam, a házban nem volt más élelem, csak egy fél fej káposzta. 
 
A magyar vidék kistermelői gazdálkodásának és állattartásának összeomlásának komplex oka 
van. A kommunizmus idején létrehozott mezőgazdasági szövetkezeteket, amelyek emberek 
százezreit foglalkoztatták (köztük sok roma származásút), az 1990-es évek elején 
felszámolták. Sok korábbi mezőgazdasági munkásnak sikerült gyártó cégeknél vagy az 
építőiparban munkát találni, ami gyakran napi autóbuszos ingázással járt egy szomszédos 
megyében lévő gyárba vagy építési területre. A nagy utazási távolságok miatt sokan dupla 
műszakot vállaltak – kora reggel keltek és késő éjjel értek haza – ami után már sem idejük 
sem erejük nem maradt a gazdaságra, a gyümölcsösre, az állatokra vagy a kertre. 
 
A legutóbbi két évtizedben egyre jobban elterjedt a nyugati életstílus, és megjelent a 
nagyszülők nélküli családi berendezkedés. Legalább egy, a családdal élő nagyszülő 
hiányában, aki tudná öntözni a kertet vagy megetetni az állatokat amikor a szülők és a 
gyerekek távol vannak, a háztáji gazdaság fenntartása és az állattartás nem kivitelezhető. 
Közgazdasági fogalmakban kifejezve a kommunizmus bukása utáni két évtizedben több 
százezer magyar, aki korábban élelmiszerfogyasztásának nagy részét maga termelte meg, a 
felesleget pedig a piacon értékesítette, bérből élő ipari munkás lett. Ezek az emberek 
korábban viszonylag elszigeteltek voltak a piac hirtelen változásaitól – hiszen amit nem 
tudtak eladni, el tudták fogyasztani. Most azonban csak azt tudják elfogyasztani, amit meg 
tudnak vásárolni. 
 
A probléma részben abból is adódik, hogy alapjaiban vált működésképtelenné az a rendszer, 
amelynek keretében a kis területen gazdálkodók tárolni és értékesíteni tudták a terményeiket 
és az állataikat. Az EU-csatlakozást követő években több tucat, az EU szabványoknak nem 
megfelelő tejfelvásárló telep bezárni kényszerült, ami megfosztotta a kistermelőket az általuk 
megtermelt tej tárolásának és értékesítésének lehetőségétől. Egy olyan országban, ahol 
gyakorlatilag bárki alapíthat KFT-t, és a csődbe vitt céget évekig tart felszámolni, és nincs 
büntetőjogi felelősség, a pénzéhes közvetítő vásárolja fel a teljes terményt és állatállományt 
anélkül, hogy fizetne, elültették a termelők közötti félelmet és bizalmatlanságot. 2004-ben 
egy cég, a Hajdú-Bét egymaga tönkretette a nemzeti libatenyésztés iparágát azzal, hogy 
többségi részvénytulajdonosának adta kölcsön azt a pénzt, amivel 550 libatenyésztőnek 
tartozott, röviddel azelőtt, mielőtt csődöt jelentett volna. Nem sokkal ezután anyagi 
nehézsége miatt 9 libatenyésztő öngyilkos lett.  Öt évvel később a cég volt vezérigazgatója 
Magyarország miniszterelnöke lett egy évre.  Ki érti ezt!?  
 
Az utóbbi időben sok szó esett arról, hogy létre kellene hozni egy felvásárló szövetkezetekből 
álló hálózatot, az 1890-es évek végén megalakult szövetkezeti hálózathoz hasonlóan, amely 
a kistermelőktől felvásárolja a terményeket és továbbértékesíti élelmiszerboltok és 
áruházláncok felé. Ez az elosztási rendszer jól működött a második világháború végéig, 
amikor is ez a szövetkezeti hálózat 700.000 tagot számlált. De ha Magyarország legtöbb 
kistermelője mára felhagyott a termeléssel, akkor pontosan mit is kellene ezeknek a 
szövetkezeteknek felvásárolniuk és kitől? 
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Nyilvánvaló, hogy ha Magyarország talpra akar állni, akkor nem elég „egymillió munkahelyet 
teremteni az elkövetkező tíz évben” – ami a jelenlegi kormány meghirdetett célja –, hanem 
vissza kell állítani a magyar vidék valamilyen szintű mezőgazdasági önellátását is. A vidéken 
élőket rá kell bírni arra, hogy a gazdálkodás és az állattartás is szerepet kapjon a 
megélhetésük biztosításában. 
 

2010-ben egy Jászkisér nevű közép-magyarországi település 80 személynek biztosított 
egyenként 1000 Ft értékű zöldség-vetőmagot azzal a feltétellel, hogy vállalják egy 40 m2 
területű konyhakert művelését saját házuk körül. A helyi önkormányzat versenyt hirdetett, 
hogy kiderüljön, hogy a résztvevő családok közül melyik alakítja ki a legszebb kertet. A 
résztvevők műtrágyát, növényvédőszert és szerszámokat nem kaptak. Egyetlen motivációjuk 
az a remény volt, hogy friss zöldséget tudnak majd termelni maguk és családjuk számára, és 
hogy kivívják a közösség megbecsülését. Az eredmények rendkívüliek voltak. Sajnos a sok 
eső és a magas belvíz kb. 30 kertet tönkretett. (A szegényebbek általában az alacsonyab-
ban fekvő területeken élnek.) De 50 kert sikeres volt. Olyannyira, hogy néhány résztvevő a 
megtermelt felesleget még el is tudta cserélni más élelmiszerre, vagy a piacon eladta. 
 

A program résztvevőjének a fele roma származású volt. Úgy tűnik ugyanis, hogy a 
mezőgazdasági térségekben élő roma lakosság még mindig birtokában van a kertműveléshez 
szükséges tudásnak, képességeknek és szerszámoknak. Csupán a vetőmagra van szükségük. 
És ha valamennyire mégis elfelejtették volna, hogyan kell zöldséget termeszteni, akkor, 
ahogy Nemes Ferenc, az USA Mezőgazdasági Minisztériumának Külföldi Mezőgazdasági 
Szolgálatának mezőgazdasági szakértője rámutat, számtalan olyan vidéki kertműveléssel 
foglalkozó klub és nyugdíjas agronómus van, akik készséggel segítenének nekik. 
 

Megkértem Nemes Ferencet, hogy találja ki, hogyan lehetne ezt a kísérletet 50 településen 
megismételni az idei évben. Célunk az lenne, hogy 8000 személynek osszunk ki egyenként 
1000 Ft értékű vetőmagot. A veteményezési időszak Magyarországon március második 
felében kezdődik, és május középéig tart, úgyhogy egy hónapunk lenne megszervezni a 
dolgot. Ha ebben a rendszerben 8000 kertet lehetne létrehozni, és a kerteknek csupán 5/8-
ad része lenne sikeres (mint Jászkiséren), akkor a program 5000 új konyhakertet 
eredményezne. 
 

Feltételezve, hogy az adminisztratív költségek nem haladják meg a kiosztott vetőmag árát, 
akkor az egy főre jutó költség kb. 2000 Ft. Ha a 40 m2-es kert csak 15e Ft friss zöldséget 
termel a nyár folyamán, akkor a 16.000.000 Ft befektetés 75.000.000 Ft értékű zöldséget 
eredményez.  
 

Ez mintegy ötszörös megtérülést jelent. Esetleg a sikeres résztvevőktől meg lehetne 
követelni, hogy 2000 Ft értékű terményt ajánljanak fel eladásra vagy a helyi iskolákban való 
kiosztásra. Ebből a pénzből lehetne aztán a következő évi vetőmagot és adminisztrációs 
költségeket finanszírozni. A következő évben a programot esetleg kiterjeszthetjük 10.000 
vagy 20.000 személyre, és esetleg csirke-neveléssel is bővíthetjük a palettát. 
 
Nemes úr rámutatott, hogy mihelyt egy térségben 5000 ember elkezd rendszeresen 
zöldséget termeszteni, rábírhatjuk a helyi élelmiszerboltokat és éttermeket, hogy vegyék 
meg a terményeiket. Talán még a nagy élelmiszeráruház-láncokat is meggyőzhetjük, hogy 
polcaik és hűtőkapacitásuk egy részét az ilyen módon termesztett zöldség, gyümölcs és 
szárnyas számára tartsák fenn. 
 

A veteményezési időszak hat hét múlva kezdődik. A hét második felére várom Nemes úr 
javaslatait, aztán a következő héten kidolgozzuk a részleteket a Magyar Vöröskereszttel és 
helyi szakértőkkel, és így március elején be tudjuk indítani a programot. 
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6. Hungary’s Roma: The case for affirmative action  
    (Budapest Times, February 22nd, 2011) 
                                                                        
2010 was the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion. And yet Europe’s 
10-12 million Roma found themselves poorer and more socially excluded than ever after the 
Italian and French governments demolished “illegal” Roma settlements and deported 
thousands of Roma in clear violation of their rights as citizens of European Union member 
states. A bill introduced recently in the Romanian parliament to change the official name of 
the Roma people to “Gypsy” so as not to confuse them with ordinary Romanians merely 
added insult to injury. 
 
Mutual distrust 
 
The attitudes on the part of individual Hungarians towards the Roma range from 
paternalistic condescension to vile contempt and even murderous hatred; in 2009 a number 
of Roma were randomly gunned down in their homes. Even educated Hungarians generally 
consider the Roma lazy, unreliable and dangerous. The Roma react to such attitudes on the 
part of their non-Roma neighbours with a mixture of fear, mistrust, and loathing.  
 
Underlying racial stereotypes is a body of anecdotal evidence repeated ad nauseam. One 
hears of gangs of criminals stripping gardens of their vegetables, orchards of their fruit, 
workshops of their equipment, and transformers of their copper wiring; of Roma families 
illegally squatting in outbuildings; of chronic absenteeism from school and work; of Roma 
parents squandering their welfare money on cigarettes and alcohol while their children go 
hungry; of murderous knife-welding Roma gangs roaming the streets; and of local police too 
intimated to do anything about “gypsy crime.” 
 
A wide brush 
 
No doubt Roma are among those committing crimes of this nature. But ask any social 
worker or missionary working with Roma families and they will tell you that the entire Roma 
community is being unfairly blamed for the actions of a few of its members. 
My personal experience dealing directly with some of the Roma community’s poorest families 
is that they are, on the whole, kind and considerate, grateful for whatever assistance they 
receive, willing to work with school and town authorities to ensure their children have access 
to proper education and healthcare, and eager to improve their plight, but that nobody will 
hire them. 
 
Exclusion worsening 
 
The economic disenfranchisement and physical segregation of the Roma has reached the 
point where Hungary’s Roma and non-Roma peoples no longer mix. Hungary’s upper and 
middle classes go to great lengths to ensure that neither they nor their children need ever 
come into contact with Roma. The absence of regular social interaction and meaningful 
dialogue merely serves to reinforce racial stereotypes and fuel prejudice on both sides of the 
divide. 
 
I witnessed a truly shameful spectacle the summer before last. I was invited to attend an 
international Roma music festival hosted at a beautifully renovated castle on a hillside 
overlooking a village whose inhabitants today are nearly all Roma. In the hollow next to the 
castle hill a covered stage was erected. The area for the audience in front of the stage was 
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cordoned off from the rest of the grounds by a 
two metre high circular fence. Those wishing 
to enter or exit had to pass through a metal 
detector. Security for the event was provided 
by a small army of skinheads dressed in 
commando-style uniforms. Being in the 
audience was exactly like being in a high-
security prison yard. Looking around at the 
Roma concert goers, I could see I was not the 
only one uncomfortable with this arrangement. 
Nearby, well-meaning Knights of Malta, 
dressed in medieval outfits, banners waving, 
handed out bags of apples. Only visitors with 

VIP passes were granted access to the castle grounds where they could watch the event 
from the relative “safety” of the castle gardens overlooking the stage. Virtually none of the 
VIPs were Roma. 
 
I was stunned by the event’s non-Roma organisers’ failure to understand that it was wrong 
to treat their Roma guests like inmates in a concentration camp. According to the event’s 
organisers such security precautions were necessary to ensure their celebration of Roma 
culture and music went off without incident. 
 
Apartheid, Hungarian style 
 
State schools throughout Hungary are eager that Roma school children not exceed 10 per 
cent of the student body for fear this will trigger an exodus of “white” students. The fact 
that one in three children born in Hungary today is Roma helps explain why a 
disproportionate number of Roma students are placed in special schools for children with 
slight learning disabilities. School administrators are terrified of their school being labeled a 
“gypsy” school and all this implies. 
 
To see what a typical “gypsy” school looks like visit the Attila József Primary School for Arts 
in Budapest’s District IX. A plaque by the main entrance commemorates the fact that the 
school’s namesake attended the school as a child. One doubts the great 20th-century 
Hungarian poet would recognise it today. The roof has been badly leaking for so many years 
that classes can no longer be held on the top floor. Huge patches of plaster are peeling off 
the walls and ceilings, none of which have been painted in the past 20 years. The building 
reeks of mildew, the result of improperly installed drainpipes. The walls of the sports hall are 
covered with mold. Window panes are missing. Modern ceiling lamps and the occasional 
interactive whiteboard stand in stark contrast to the dilapidated state of the building and 
furnishings. 
 
The neglected state of “gypsy” schools mirrors the poor physical condition of many of the 
students. In neighbouring District VIII (home to one of Europe’s largest concentration of 
Roma) one third of the children attending the Menyhért Lakatos primary school receive little, 
if anything, to eat outside of school. One wonders how they survived to the age of five by 
which time all Hungarian children are required to attend kindergarten providing they meet 
the minimum weight requirement. Many Roma children do not. 
 
The situation in the countryside is even worse. 
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In December, on the eve of Hungary’s assumption of the EU presidency, the United States 
and Norwegian embassies sponsored a day-long symposium at the Hungarian Academy of 
Sciences with the stated objective of compiling a specific set of proposals for improving the 
plight of Hungary’s and, by extension, Europe’s Roma. The conference was attended by a 
number of government representatives as well as various NGOs. While there was general 
agreement that the Roma faced enormous challenges, there was little agreement as to what 
should be done. And despite the organisers’ best intentions, the conference mainly consisted 
of representatives of the government criticising the policies of the previous government 
while trying to explain the current government’s policies which had been formulated and 
were being implemented without consulting any of the NGOs attending the symposium. 
Although providing a useful forum for discussion and debate, the day long conference failed 
to yield any specific proposals. This was not the organisers’ fault. There is little consensus 
among the various stakeholders as to how to go about addressing what is not one problem, 
but a complex series of interrelated problems. 
 
The fall after communism 
 
Under communism the Roma were forced to abandon their itinerant life-style and work 
either in factories or on collective farms. Many of them were settled in the new heavy 
industrial cities of northern Hungary. On the eve of the fall of the Iron Curtain in 1989 some 
90 per cent of working-age Roma were gainfully employed and had been for decades.  
During the 1990s the agricultural cooperatives and heavy industry on which Roma 
livelihoods depended were either wound up or closed down. Former state-owned companies 
frequently emerged from the privatisation process having shed most of their Roma 
workforce. Most of the direct foreign investment in manufacturing during the 1990s took 
place in the western half of the country. The northern and eastern parts of the country, cut 
off from the rest of Hungary by a lack of highways, attracted little foreign investment, 
resulting in persistently high levels of unemployment. 
 
Whereas their grandparents worked on factories and farms, most Roma children today are 
being raised by parents who have never held a regular job. In most of the smaller towns 
and villages near the Slovak and Ukrainian borders the local government is the largest and 
often only employer, providing temporary employment cleaning and maintaining public areas 
six hours a day for up to nine months. Inexplicably, the national government recently 
decided to limit this to four hours a day for three months. One wonders what Hungary’s 
leaders are thinking, or whether they think at all. 
 
What dire poverty looks like 
 
The collapse of the cooperative farms and heavy industry was devastating for Hungary’s 
Roma communities. In the town of Forró just west of Encs one-third of its 120 Roma families 
live in “dire poverty”. One encounters this term frequently when reading about the Roma, 
but what exactly does that mean? 
 
It means living nine or ten people to a room in ramshackle houses without running water or 
sewerage. It means sleeping three or four to a bed with the kitchen table doubling as a bed 
for one or more children. It means children taking turns going to school because there is 
only one pair of shoes. It means subsisting largely on a diet of vakaró (literally scratch) - 
flour mixed with baking soda and water, kneaded into a dough and cooked on the top of a 
wood or coal burning stove. And when the flour runs out towards the end of the month, it 
means going hungry for days or even weeks at a time. 
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It means constantly having to forage for firewood, twigs, roots, fence ties, roof timbers, 
windows, doors: anything that can be chopped up and burnt in the stove. And for those 
caught illegally foraging for wood unable to pay the HUF 50,000 (EUR 185) fine, it means 
spending days, weeks or months in jail while their families freeze, not to mention the 
confiscation by the police of the offending bicycle or wagon used to transport the firewood. 
And according to the Hungarian Civil Liberties Union (TASZ) documentary Without Rights 
(Jogtalanul ) it means continually being harassed by the police. 
 

If one-third of Hungary’s Roma population lives in extreme poverty then somewhere 
between 200,000 and 300,000 Hungarian Roma live under continual threat of starvation and 
exposure. And because of the Roma penchant for large families, one can only conclude that 
between 120,0000 and 200,000 of them are children. 
 
Whites only need apply 
 

Clearly, no one symposium or article can begin to do the topic justice. But the crux of the 
problem can be seen in the following real-life example: After graduating from vocational 
high school, a young Roma adult male answered a work ad placed by a Budapest bakery by 
submitting his resume in person. The bakery continued to advertise the position for another 
month without contacting him. As the representative of the Polgár Foundation for 
Opportunity put it, “only in Hungary do people condemn the Roma for being too lazy to 
work but then refuse to hire them.” Unfortunately, this phenomenon is probably not limited 
to Hungary, as Roma throughout Europe find themselves competing with non-Roma for 
fewer and fewer jobs. 
 

The case of the Roma baker is particularly discouraging because the individual in question 
was exceptional, both in terms of education and marketable job skills. Few Roma complete 
high school and even fewer go on to university. One reason is because most Roma are 
unable to meet the demanding academic requirements necessary to gain admission to pre-
collegiate high schools (gimnázium). Those finishing the first eight years of primary school 
tend to be shunted into vocational schools where they usually end up learning trades for 
which there is little demand. With little prospect of finding a job after graduation there is 
little incentive to finish high school. Besides, one does not need a high school diploma to 
work as a seasonal labourer or perform menial work on construction sites. (The collapse of 
Hungary’s agricultural and construction sectors has deprived tens of thousands of Roma of 
their livelihoods.) 
 

Potential employers justify the decision not to hire Roma on the grounds that they are “too 
unreliable”. While absenteeism may be a problem among new Roma employees, this attitude 
ignores the fact that tens of thousands of Roma work full-time jobs. I recently visited a large 
bakery and dairy in Encs and Forro where a majority of the employees were Roma. 
 

Weakness in numbers 
 

One of the problems confronting well-meaning policy makers is the absence of reliable 
statistics. Many Roma are reluctant to declare themselves Roma for fear that this will be 
grounds for discrimination. According to the 2001 census only 190,046 or 1.8% of 
Hungarians identified themselves as Roma, whereas informed estimates of the number of 
Roma living in Hungary range from 550,000 to 800,000. One wonders whether the census 
scheduled to take place later this year will measure their numbers any more accurately, 
especially as few of the census takers are likely to be Roma and few of the advertisements 
encouraging individuals to participate in the census are likely to feature Roma individuals or 
families. 
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Population time bomb 
 
One thing is clear. Despite their poverty (and perhaps because of it) the Roma are having 
more children at a younger age than the Hungarians. A lot more. At a time when a typical 
Hungarian family has one or two children, a typical Roma family has between three and five 
and often as many as seven or eight. And whereas Hungarian women typically put off 
childbirth until their 30s, Roma women usually start reproducing in their middle to late 
teens. Hungary’s exploding Roma population is one of the main drivers of radical right-wing 
politics. At a recent demonstration by the New Hungarian Guard (successor organisation to 
the banned Magyar Gárda), Jobbik chairman Gábor Vona publicly called on Roma to have 
fewer children. 
 
Cultural factors aside, most Roma women have large families at a young age because this 
represents the highest and best use of their time and energy thanks to Hungary’s generous 
system of state-financed maternity leave and child support. All Hungarian citizens residing in 
Hungary are entitled to three years paid maternity leave, receiving a large percentage of 
their average salary the first two years and a percentage of minimum wage the third year. 
In addition, the State pays HUF 16,000 (EUR 59) a month after each child. Furthermore, by 
law all children from families having three or more children eat at school for free. 
  
For a university-educated woman speaking one or more foreign languages and earning a 
Western salary, these are not strong inducements to start a family. And when she finally 
gets around to having one or two children she has a strong financial incentive to return to 
work as soon as possible. 
 
For Roma women the minimum maternity allowance of HUF 28,500 (EUR 200) a month 
combined with child support is a strong financial inducement to have children. The day the 
government pays unemployed Roma women HUF 50,000 a month not to reproduce they will 
start having fewer children. 
 
Programmes have not worked 
 
It is neither desirable nor politically feasible for the state to pay members of a national 
minority not to have children. Instead, the government needs to do more to ensure that at 
the end of 12 years of public education there are enough decent paying jobs to go around, 
and that at least 10 per cent of these go to Roma. 
 
Unfortunately, Hungarian governments tend to throw money at problems without achieving 
any meaningful or lasting results. At the December symposium Roma politician Flórián 
Farkas declared facetiously that the previous government had spent so much money on 
skills training that by now every working age Roma living in Hungary should have mastered 
at least two trades. One suspects much of this money allocated for this purpose was 
misappropriated. Farkas is one of a mere handful of Roma leaders attempting to define and 
advance a national Roma agenda. Their work is hampered by the fact that the Roma 
community is divided into rival castes and clans and therefore incapable of acting in a 
concerted and unified manner. 
 
The past six decades have witnessed extensive intermarriage between the Roma and non-
Roma, especially in the smaller towns and villages. However, unlike their mulatto 
counterparts in the US who consider themselves members of the African-American 
community with a vested interest in the advancement of the African-American people, often 
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the product of Hungarian-Roma marriages do not consider themselves Roma, even though 
they often find themselves the victims of discrimination at school and at work. 
 
A call to affirmative action 
 
So what is to be done? The government should start by enforcing anti-discrimination 
legislation already on the books and fining firms for refusing to hire qualified Roma 
applicants. And it should vigorously implement EU directives to desegregate its public 
schools.  
 
Ultimately, however, affirmative action is required if Hungary’s Roma are to be 
(re)integrated economically and socially. If Roma make up 10 per cent of the Hungarian 
work-age population then at least 10 per cent of Hungary’s 700,000 government and public 
sector jobs should go to qualified Roma applicants. To the extent there are not enough 
qualified Roma applicants, governments and publicly owned companies should be required 
to recruit and train Roma for future job openings. Private companies over a certain size 
should be required to do the same. 
 
With regard to education, if 15 per cent of school age children are Roma, then at least 15 
per cent of academic high school and university slots should be filled by Roma students 
regardless of test scores. Whatever the merits of the “Harlem Children’s Zone” model of 
minority public education, Hungary must integrate its state schools if Roma and non-Roma 
children are to learn to accept one another. Finally, far greater resources must be devoted to 
identifying and nurturing Roma youth with academic potential and natural leadership skills. 
Only by excelling in professions traditionally reserved for non-Roma and interacting in a 
socially meaningful way with non-Roma can the Roma successfully challenge the racial 
stereotypes too often used to justify depriving them of education, jobs, and civil rights. 
 
Many experts on both sides of the issue do not believe in desegregation, arguing the Roma 
should have their own classes and their own schools where Roma language and culture is 
taught in addition to the usual academic subjects. Certainly, there is a place for Roma 
national minority schools in Hungary just as there is a place for Serbian, Slovak, Croatian 
and Romanian national minority schools (Hungary is far more ethnically and culturally 
diverse than certain right-wing politicians care to admit). But the fact remains that if Roma 
and non-Roma are denied the opportunity to interact as children, then it is difficult to see 
how they will choose to do so as adults. And the only way to ensure they interact as children 
is through the desegregation of public schools. 
  
If the Roma are ever to acquire the education and skills necessary to lift themselves out of 
poverty and establish their own set of professionals, businessmen, politicians and community 
leaders, they must be granted access to elite public schools, universities and government 
jobs in proportion to their numbers. 
 
Europe needs to break down the fence encircling the Roma and admit them to the castle 
grounds. 
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6. A magyar romák: a pozitív diszkrimináció szükségessége  
    (Budapest Times, 2011.február 22.)  
 
2010 a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve volt. És mégis, 
Európa 10-12 milliós roma lakossága szegényebbé és társadalmilag még inkább kirekesztetté 
vált, mint annak előtte volt, miután az olasz és francia hatóságok „illegális” roma telepeket 
romboltak le és romák ezreit deportálták, amivel nyíltan megsértették ezen embereknek mint 
az európai unió polgárainak jogait. Csak tetézte a sérelmeket az a romániai parlamenti 
indítvány, amely a romák hivatalos elnevezését „cigány”-ra változtatná, hogy ne lehessen 
összekeverni őket a románokkal. 
 
Kölcsönös bizalmatlanság 
 
A magyar emberek hozzáállása a romákhoz a leereszkedő atyáskodástól a nyílt megvetésig, 
esetenként a halálos gyűlöletig is terjed; 2009-ben több, véletlenszerűen kiválasztott romát 
lőttek agyon otthonaikban. Még a műveltebb magyarok is általában lustának, 
megbízhatatlannak és veszélyesnek tartják a romákat. Nem-roma szomszédaik ezen 
hozzáállása a romákban félelmet, bizalmatlanságot és utálatot ébreszt.  
 
A faji sztereotípiák mögött egy sor romákkal kapcsolatos, unalomig ismételt mendemonda 
áll. Hallani bűnbandákról, amelyek veteményes kerteket, gyümölcsösöket fosztogatnak, 
műhelyekből viszik el a szerszámokat és transzformátorokból szedik ki a rézhuzalokat; hallani 
melléképületeket illegálisan elfoglaló roma családokról; folytonos hiányzásról az iskolából és 
munkahelyekről; hallani roma szülőkről, akik az államtól kapott segélyeket cigarettára és 
alkoholra költik, míg gyerekeik éheznek; az utcákat járó gyilkos, késelő roma bandákról; és a 
megfélemlített helyi rendőrökről, akik nem mernek tenni a „cigánybűnözés” ellen. 
 
Egy kalap alatt 
 
Kétségtelen, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetői között romák is vannak. De 
kérdezzük meg szinte bármelyik szociális vagy karitatív munkást, aki roma családokkal 
dolgozik, és azt fogják hallani tőle, hogy néhány tagjának tettei miatt az egész roma 
közösséget igaztalanul vádolják. A roma közösség néhány legszegényebb családjával való 
munka során szerzett személyes tapasztalatom az, hogy egészében véve kedves és 
figyelmes emberek, hálásak mindennemű segítségért, amit kapnak, hajlandóak 
együttműködni az iskolai és önkormányzati tisztviselőkkel annak érdekében, hogy 
gyermekeik megfelelő iskoláztatásban és egészségügyi ellátásban részesüljenek, és 
szeretnének javítani kilátástalan helyzetükön, de senki nem hajlandó munkát adni nekik. 
 
Fokozódó kirekesztés 
 
A romák gazdasági jogfosztottsága és fizikai kirekesztése olyan szintet ért el, hogy 
Magyarország roma és nem-roma lakossága már nem keveredik. Magyarország felső- és 
középosztálybeli lakossága mindent megtesz azért, hogy soha ne kelljen sem maguknak, 
sem gyermekeiknek romákkal érintkezni. A rendszeres társas érintkezés és értelmes 
párbeszéd hiánya csak felerősíti a faji sztereotípiákat, és táplálja az előítéleteket a társadalmi 
elkülönülés mindkét oldalán. 
 
Tavalyelőtt nyáron egy igazán szégyenteljes esetnek voltam szemtanúja. Egy nemzetközi 
roma zenei fesztiválra voltam hivatalos, amelyet egy gyönyörűen felújított kastélynál 
rendeztek meg, amely egy olyan falura néz, amit ma szinte csak romák laknak. A 



- 27 - 

Love Letters to a NeoLove Letters to a NeoLove Letters to a NeoLove Letters to a Neo----Nazi / Szerelmes levelek egy NeonácinakNazi / Szerelmes levelek egy NeonácinakNazi / Szerelmes levelek egy NeonácinakNazi / Szerelmes levelek egy Neonácinak 

kastélydomb melletti térségben egy fedett 
színpadot emeltek. A színpad előtti, nézőknek 
szánt tér egy két méter magas kör alakú 
kerítéssel volt elkerítve a kastélykert többi 
részétől. Akik be vagy ki akartak lépni, 
azoknak egy fémdetektoros kapun kellett 
átmenniük, amelyet fegyveres őrök vigyáztak. 
A rendezvényt skinhead kommandós stílust 
viselő kis csapat biztosította. A nézőtéren lenni 
olyan érzés volt, mint egy szigorúan őrzött 
börtönudvaron. A roma koncertlátogatókon 
körbe nézve láttam, hogy nem én vagyok az 
egyetlen, akit zavar mindez. A közelünkben jó 

szándékú máltai lovagok középkori ruhákba öltözve zászlókat lobogtattak és almákat 
osztogattak. A kastélykertbe csak VIP igazolvánnyal érkezők juthattak be, és a koncerteket a 
színpadra néző kastélykert viszonylagos „biztonságából” nézhették. A VIP vendégek között 
szinte egyetlen roma sem volt. 
 
Megdöbbentett, hogy a rendezvény nem-roma rendezői nem értették, hogy miért nem 
helyes a rendezvény roma vendégeit úgy kezelni, mintha egy koncentrációs tábor lakói 
volnának. A rendezvény szervezői szerint mindezek a biztonsági intézkedések szükségesek 
voltak ahhoz, hogy a roma zene és kultúra ünneplése incidens nélkül történhessen. 
 
Apartheid, magyar módra 
 
A magyarországi állami iskolák számára nagyon fontos, hogy ne engedjék a roma tanulók 
arányát 10% fölé emelkedni, mert félnek, hogy ebben az esetben a „fehér” tanulók 
elhagynák az iskolát. Az a tény, hogy ma Magyarországon minden harmadik gyermek roma, 
talán segít megérteni, hogy miért kerül aránytalanul sok roma gyerek speciális, enyhe 
tanulási problémákkal küzdők számára fenntartott iskolába. Az iskolavezetők rettegnek attól, 
hogy iskolájukra rákerül a „cigány iskola” megbélyegző címke, és mindaz, ami ezzel jár. 
 
Hogy az ember megtudja, milyen is egy tipikus „cigány” iskola, érdemes ellátogatni a 
Budapest 9. kerületében található József Attila Művészeti Általános Iskolába. A főbejárat 
mellett elhelyezett emléktábla tanúsítja, hogy az iskola névadója gyerekként ebbe az 
iskolába járt. Nagyon kétséges, hogy ez a nagyszerű 20-ik századi magyar költő ráismerne 
hajdani iskolájára. A tető olyan sok éve beázik, hogy a negyedik emeletet már nem is lehet 
tanításra használni. Hatalmas vakolatdarabok válnak le a falakról és a mennyezetekről, 
amelyeken látszik, hogy az épület húsz éve nem volt kifestve. Az egész épület penésztől 
bűzlik a nem megfelelően felszerelt ereszcsatornák miatt. A tornaterem falait penész borítja. 
Több ablakból hiányzik az üveg. A modern mennyezetvilágítás és az intelligens iskolatáblák 
éles ellentétben állnak az épület és a bútorzat leromlott állapotával. 
 
A „cigány iskolák” elhanyagolt állapota tükrözi az odajáró gyerekek nagy részének rossz 
fizikai állapotát. A szomszédos 8. kerületi (itt található a legkoncentráltabb roma lakosság 
egész Európában) Lakatos Menyhért általános iskolába járó gyerekek egyharmada az iskolai 
étkeztetésen kívül szinte semmit nem kap enni. Az ember elképzelni sem tudja, hogy élték 
túl az 5. életévüket, amikortól kötelesek óvodába járni -- feltéve, hogy elérik az ehhez 
szükséges minimális testsúlyt. Sok roma gyerek bizony nem éri el. 
 
Vidéken még rosszabb a helyzet. 
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Decemberben, Magyarország EU-elnökségének előestéjén az Egyesült Államok és Norvégia 
nagykövetségei egy egynapos konferenciát szerveztek a Magyar Tudományos Akadémián 
azzal a deklarált céllal, hogy egy konkrét javaslatcsomag szülessen a magyarországi, és ezen 
túlmenően az európai romák nehéz helyzetének javítására. A konferencián számos 
kormánytisztviselő volt jelen, valamint különböző roma problémákkal foglalkozó civil 
szervezetek képviselői. Abban általános volt az összhang, hogy a romák előtt hatalmas 
kihívások állnak, abban azonban, hogy mit kellene tenni, szinte semmilyen egyetértés nem 
mutatkozott. A konferencia a szervezők legjobb szándéka ellenére is főleg arról szólt, hogy a 
kormány képviselői kritizálták a megelőző kormány intézkedéseit, miközben igyekeztek a 
jelenlegi kormány már kidolgozott, és a végrehajtás stádiumában lévő intézkedéseit 
bemutatni, amelyek kidolgozásakor a jelen lévő civil szervezetek egyikével sem konzultáltak. 
 
Noha ez az egynapos konferencia hatékony fórumot biztosított a véleménycserére és vitára, 
mégsem eredményezett semmilyen konkrét javaslatot. Ez nem a szervezők hibája volt. Az 
érintettek között minimális az egyetértés abban, hogy hogyan kellene kezelni ezt a komplex, 
egymással összefüggő problémarendszert. 
 
A kommunizmus utáni hanyatlás 
 
A kommunizmus alatt a romák kénytelenek voltak felhagyni vándorló életmódjukkal, és vagy 
gyárakban, vagy mezőgazdasági szövetkezetekben kellett dolgozniuk. Sokan közülük az 
újonnan épült észak-magyarországi nehézipari városokban telepedtek le. A Vasfüggöny 
1989-es leomlásakor a munkaképes korú romák kb. 90%-a már évtizedek óta dolgozott, és 
értékes munkát végzett. 
 
A 90-es években felszámolásra és bezárásra kerültek azok a mezőgazdasági szövetkezetek és 
nehézipari vállalatok, amelyek a romák megélhetését biztosították. Gyakori volt, hogy a 
korábban állami tulajdonban lévő vállalatok a privatizáció során elbocsátották a roma 
munkavállalóik nagy részét. A 90-es években a gyáriparba áramló közvetlen külföldi 
tőkebefektetés zöme Nyugat-Magyarországon történt. Az ország északi és keleti része, az 
autópályák hiányának köszönhetőn, elszigetelt maradt Magyarország többi régióitól, kevés 
külföldi tőkét vonzott, ami fenntartotta a folyamatosan magas munkanélküliséget. 
 
Míg nagyapáik hasznos munkát végeztek a gyárakban és a mezőgazdaságban, a legtöbb 
roma gyereket ma olyan szülők nevelik, akiknek soha nem volt állandó munkája. A szlovák 
és ukrán határszakaszokhoz közel fekvő települések többségében az önkormányzat a 
legnagyobb, gyakran egyetlen munkaadó, amely időszakos jelleggel foglalkoztat helyi 
embereket a közterületek tisztántartására és fenntartására napi hat órában, egy évben 
legfeljebb kilenc hónapig. A jelenlegi kormány ezt a munkát megmagyarázhatatlan módon 
napi négy órára és évi három hónapra korlátozta.  Az ember nem érti, hogyan gondolkodnak 
Magyarország vezetői, illetve hogy gondolkodnak-e egyáltalán. 
 
Mit is jelent a mélyszegénység? 
 
A mezőgazdasági szövetkezetek és a nehézipar összeomlása pusztító következményekkel járt 
Magyarország roma lakosságára nézve. Az Encstől nyugatra található Forrón élő 120 roma 
család egyharmada mélyszegénységben él. Az ember gyakran találkozik ezzel a kifejezéssel, 
amikor romákról olvas, de vajon tudjuk, hogy mit jelent pontosan? A mélyszegénység azt 
jelenti, hogy kilenc-tíz ember jut egyetlen szobára egy rogyadozó házban, ahová nincs 
bevezetve a folyóvíz és szennyvízelvezetés sincs. Azt jelenti, hogy az ember másod-
harmadmagával alszik egy ágyban, és a konyhaasztalon még további két gyerek alszik. Azt 
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jelenti, hogy a gyerekek felváltva járnak iskolába, mert csak egyetlen pár cipő van az összes 
gyerekre. Azt jelenti, hogy az ember alig eszik mást, mint vakarót, ami egy sütőporral és 
vízzel, lisztből dagasztott tészta, amit a fával vagy szénnel főtött kályha tetején sütnek ki. És 
amikor hó vége felé elfogy a liszt, akkor az ember napokig, vagy akár hetekig éhezik.  
 
A mélyszegénység azt jelenti, hogy folyamatosan tüzelőnek valót kell gyűjteni, ágakat, 
gyökereket, kerítéslécet, tetőlécet, ajtó- és ablakdeszkát – bármit, amit fel lehet vágni 
tüzelőnek. És azoknak, akiket illegális fagyűjtésen kapnak, és nem tudják kifizetni az 50.000 
Ft-os bírságot, azt jelenti, hogy napokat, heteket vagy hónapokat kell börtönben tölteni, míg 
családjuk otthon fázik, nem is beszélve arról, hogy a rendőrség elkobozza a fa szállításához 
használt kerékpárt vagy kiskocsit. A Társaság a Szabadságjogokért Jogtalanul című 
dokumentumfilmjének tanúsága szerint a mélyszegénység azt jelenti, hogy az embert 
folyamatosan zaklatja a rendőrség. 
 
Ha a magyarországi roma lakosság egyharmada mélyszegénységben él, akkor kb. 200-300 
ezer magyar roma él az éhenhalás és megfagyás folyamatos veszélyének kitéve. Mivel a 
roma családokban általában sok gyerek van, ez 120-200 ezer veszélyeztetett gyermeket 
jelent. 
 
Jelentkezés csak fehéreknek 
 
Nyilvánvaló, hogy egyetlen konferencia vagy újságcikk nem képes a témában áttörést elérni. 
De a probléma lényegét jól megmutatja a következő megtörtént eset: A szakközépiskola 
elvégzése után egy roma fiatalember jelentkezett egy budapesti sütöde által meghirdetett 
állásra, és személyesen adta át önéletrajzát az illetékesnek. A sütöde ezután még egy 
hónapig hirdette az állást anélkül, hogy felvették volna a kapcsolatot a fiatalemberrel. Ahogy 
a Polgár Alapítvány az Esélyekért megfogalmazta: „csak Magyarországon tapasztalható, hogy 
az emberek lustának bélyegzik a romákat, és aztán nem hajlandóak foglalkoztatni őket.” 
Sajnos, ez a jelenség valószínűleg nem korlátozódik Magyarországra, ugyanis a romák 
Európa-szerte egyre kisebb számú munkahelyért versenyeznek. 
 
A roma pék esete különösen elszomorító, hiszen a szóban forgó személy kivételes volt mind 
képzettségét, mind a munkaerő piacon keresett szaktudását illetően. Kevés roma végez 
középiskolát, és még kevesebben mennek egyetemre. Ennek egyik oka, hogy a romák nem 
tudják teljesíteni azokat a magas tanulmányi elvárásokat, amelyek a gimnáziumba való 
bejutáshoz szükségesek. Azok, akik elvégzik a nyolc osztályt, általában szakmunkásképző 
iskolába kerülnek, ahol olyan szakmákat tanulnak, amire nincs igazi kereslet. Mivel kevés 
reményük van arra, hogy az iskola végeztével munkát találjanak, nincs nagy motivációjuk a 
középiskola befejezésére sem. Ahhoz pedig nem kell középiskolai végzettség vagy érettségi, 
hogy idénymunkásként dolgozzanak, vagy hogy építkezéseken végezzenek alantas munkát. 
(A magyar mezőgazdaság és építőipar összeomlása romák tízezreit fosztotta meg a 
megélhetésüktől.) 
 
A potenciális munkaadók azon az alapon igazolják a romák elutasítását, hogy „túlságosan 
megbízhatatlanok”. Míg a gyakori hiányzások nagyobb száma valóban probléma lehet az új 
roma alkalmazottaknál, ez a hozzáállás figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy romák 
tízezrei teljes munkaidőben dolgoznak. Nemrégiben jártam egy nagy sütödében és 
tejüzemben Encsen és Forrón, ahol a dolgozók többsége roma. 
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A számok sem stimmelnek 
 
Az egyik probléma, ami a jószándékú szakpolitikusok dolgát nehezíti, az a megbízható 
statisztikák hiánya. Sok roma nem szívesen vallja magát romának attól való félelmében, 
hogy ez alapot adhat a megkülönböztetésre. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint csupán 
190.046 magyar állampolgár, azaz a népesség 1,8%-a vallotta magát romának, míg a 
szakértői becslések a Magyarországon élő romák számával kapcsolatban 550.000-től 
800.000-ig terjednek. Kérdés, hogy az idén esedékes népszámlálás vajon pontosabban 
megbecsüli-e a roma lakosság számát, különösen mivel a népszámlálási biztosoknak csak kis 
százaléka roma, és a népszámlálásban való részvételre ösztönző hirdetésekben is 
valószínűleg kevés roma személy vagy család fog szerepelni. 
 
Demográfiai időzített bomba 
 
Egy dolog világos. Szegénységük ellenére (vagy talán éppen annak köszönhetően) a romák 
fiatalabb korban és több gyereket vállalnak, mint a magyarok. Sokkal többet. Manapság, 
amikor az átlagos magyar családnak egy vagy két gyereke van, egy tipikus roma családban a 
gyerekek száma három és öt között van, és nem ritka a hét-nyolc gyerek sem. És míg a 
magyar nők jellemzően harmincas éveikre halasztják a gyerekvállalást, a roma nők már 
tizenöt és húszéves koruk között kezdenek szülni.   
 
Magyarország robbanásszerűen növekvő roma lakossága az egyik fő hajtóereje a magyar 
szélsőjobb politizálásának. Egy nemrégiben tartott demonstráción az Új Magyar Gárda (a 
betiltott Magyar Gárda utódszervezete) vezetője, a Jobbik-elnök Vona Gábor nyilvánosan 
felszólította a magyarországi romákat, hogy kevés gyereket vállaljanak. 
 
A kulturális tényezőkön kívül a legtöbb roma nőnek azért van fiatalon nagy családja, mert 
idejét és energiáját így tudja a legjobban kamatoztatni, köszönhetően a Magyar állam által 
bőkezűen osztott gyermekgondozási segélyek és gyermekgondozási díjak rendszerének 
köszönhetően. Minden Magyarországon élő magyar állampolgár három éven keresztül 
jogosult fizetett gyermekgondozási segélyre, melynek keretében fizetésének egy komoly 
százalékát kapja az első két évben, és a minimálbér bizonyos százalékát a harmadik évben. 
Emellett az állam minden gyermek után 16.000 Ft családi pótlékot fizet havonta. Ezen kívül a 
törvény előírja, hogy a legalább háromgyermekes családban nevelkedő gyerekek számára az 
iskolai étkezés ingyenes. 
 
Egy egyetemet végzett, egy vagy több idegen nyelvet beszélő, nyugati fizetést kereső nőt 
ezek a támogatások nem motiválják a gyerekvállalásra. És amikor végül rászánja magát, 
hogy szüljön egy vagy két gyereket, akkor is erős az anyagi motivációja arra, hogy mielőbb 
visszatérjen dolgozni. 
 
A roma nőknek a havi 28.500 forintos minimális gyermekgondozási segély, és az emellett 
járó családi pótlék komoly anyagi motivációt jelent a gyerekvállalásra. Attól a naptól kezdve, 
hogy az állam havi 50.000 Ft-ot fizetne a munkanélküli roma nőknek azért, hogy ne 
szüljenek gyereket, bizonyosan kevesebb gyereket vállalnának. 
 
Eredménytelen programok 
 
Sem nem kívánatos, sem politikailag meg nem valósítható, hogy az állam azért fizessen egy 
nemzeti kisebbség tagjainak, hogy ne vállaljanak gyereket. Sőt, az államnak az eddiginél 
többet kell tennie azért, hogy biztosítsa, hogy a 12 évnyi iskolába járás után legyen elegendő 
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számú megfelelően fizetett munkalehetőség az iskolából kikerülőknek, és hogy az álláshelyek 
legalább 10%-át romák kapják. Sajnos a magyar kormányok hajlamosak rengeteg pénzt 
kidobni bizonyos probléma kezelésére anélkül, hogy bármilyen kézzelfogható és maradandó 
eredményt produkálnának. A decemberi konferencián Farkas Flórian roma politikus tréfásan 
megjegyezte, hogy az előző kormány annyi pénzt költött szakképzésre, hogy mára minden 
egyes Magyarországon élő munkaképes korú romának legalább két szakmát el kellett volna 
sajátítania. Felmerül a gyanú, hogy az erre a célra szánt pénzt elsikkasztották. Farkas úr 
egyike annak a maroknyi roma vezetőnek, aki megpróbál kidolgozni és megvalósítani egy 
nemzeti roma stratégiát. Az ő munkájukat nehezíti a magyarországi roma közösség rivális 
kasztok és klánok szerinti megosztottsága, ami miatt képtelen összehangoltan és egységesen 
fellépni. 
 
Az elmúlt hat évtizedben nagy volt a vegyes házasságok száma a roma és nem-roma 
népesség között, különösen kisebb városokban és falvakban. Ellentétben azonban az 
Amerikában nekik megfelelő mulatt populációval, akik az afro-amerikai közösség tagjainak 
tartják magukat, és fontosnak tartják az afro-amerikai közösség helyzetének javítását, a 
magyar-roma vegyes házasságokból származók nem tartják magukat romáknak, jóllehet 
gyakran roma voltuk miatt éri őket diszkrimináció az iskolában és a munkahelyen. 
 
A pozitív diszkrimináció szükségessége 
 
Mit kellene tehát tenni? A kormánynak el kellene kezdenie a diszkriminációellenes törvények 
végrehajtását és megbírságolni azokat a vállalatokat, amelyek nem hajlandóak megfelelő 
képzettségű roma jelentkezőket foglalkoztatni. Ezen kívül erős kézzel végre kellene hajtani az 
EU direktíváit és megszüntetni az iskolákban tapasztalható szegregációt. 
 
Végső soron azonban mindenképpen egy pozitív diszkriminációs gyakorlatra van szükség, ha 
szeretnénk elérni Magyarország roma lakosságának gazdasági és társadalmi 
(re)integrációját. Ha a magyar munkaképes korú lakosság 10%-át romák teszik ki, akkor a 
magyar közszférában fenntartott 700.000 állás legalább 10%-át megfelelően képzett roma 
pályázóknak kellene megkapniuk. Ha nem áll rendelkezésre elegendő számú megfelelően 
képzett roma pályázó, akkor a közintézményeket kötelezni kell arra, hogy roma 
munkavállalókat keressenek meg és képeztessenek új álláshelyek betöltésére. Ugyanerre 
kellene kötelezni egy adott foglalkoztatotti létszám felett a magáncégeket is. 
 
Az oktatás területén, ha az iskoláskorú gyermekek 15%-a roma, akkor a gimnáziumi és 
egyetemi helyek legalább 15%-át roma tanulókkal kellene betölteni, függetlenül a felvételi 
vizsgákon elért eredményeiktől. Függetlenül attól, hogy a „Harlem Children’s Zone” modell 
milyen eredményeket tud felmutatni a kisebbségi közoktatásban, Magyarországnak 
integrálnia kell az állami iskolákat, ha azt szeretnénk, hogy a roma és nem-roma gyerekek 
megtanulják elfogadni egymást. Végül pedig sokkal több erőforrást kell biztosítani a 
tanulmányi potenciállal és természetes vezetői képességekkel rendelkező roma gyerekek 
felkutatására és támogatására. A romáknak csak akkor van esélyük leküzdeni a faji 
előítéleteket, amelyeket túl gyakran arra használnak, hogy megfosszák őket az oktatástól, 
munkahelyektől és emberi jogaiktól, ha kiváló teljesítményt tudnak nyújtani a 
hagyományosan nem-romák számára fenntartott szakmákban és hivatásokban, és valódi, 
tartalmas társas érintkezést tudnak folytatni a nem-romákkal. 
 
Számos szakértő a probléma mindkét oldalán kétségbe vonja a deszegregáció jogosságát, 
azzal érvelve, hogy a romáknak kellene, hogy legyenek saját osztályaik és saját iskoláik, ahol 
a roma nyelvet és kultúrát tanítják a szokásos tantárgyak mellett. Valóban, van jogosultsága 
Magyarországon a roma nemzetiségi iskoláknak, ugyanúgy, mint ahogy van jogosultsága a 
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szerb, szlovák, horvát és román nemzetiségi iskoláknak is (Magyarország etnikailag és 
kulturálisan sokkal sokszínűbb annál, mint ahogy azt bizonyos jobboldali politikusok 
hajlandóak bevallani). De ez mit sem változtat azon, hogy ha a romáktól és nem-romáktól 
megtagadják a lehetőséget, hogy gyermekkorban értelmes módon érintkezzenek egymással, 
akkor nehéz elképzelni, hogyan fogják ezt tenni maguktól felnőttként. És az egyelten módja 
annak, hogy gyermekkorban biztosított legyen az érintkezésük, az az iskolák 
deszegregációja. 
 
Ha azt szeretnénk, hogy a romák valaha is megszerezzék azt a műveltséget és képzettséget, 
ami révén ki tudnak emelkedni a szegénységből és ki tudják nevelni saját szakembereiket, 
üzletembereiket, politikusaikat és közösségi vezetőiket, akkor lehetővé kell tenni, hogy 
bejussanak az elit iskolákba, egyetemekre, és számarányuknak megfelelő mértékben 
részesedhessenek az állami munkahelyekből. 
 
Európának le kell bontania a romákat körülvevő kordont, és be kell engednie őket a 
kastélykertbe.
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7.  Hate crime, hate speech and the marginalisation of the Roma  
     (Budapest Times, March 9th, 2011) 
 
"A nation is judged by the way it treats its weakest members” – so wrote Aristotle in the 
third century BC. One wonders what he would make of last Thursday’s conviction and 
sentencing of five Roma and one Hungarian to a total of 29 years in prison for what 
prosecutors said was a racially motivated attack on a Hungarian student. Four of the six 
suspects had been held in detention since their arrest on 23 October 2009 even though their 
victim did not sustain any permanent or life-threatening injuries. If their conviction is upheld 
on appeal, most of them will serve out the balance of their sentences in prisons usually 
reserved for murderers and repeat violent offenders. 
 
To the extent several of the defendants regularly intimidated, assaulted and robbed students 
at a local college they deserve to be punished. What is disconcerting about the verdict is 
that this is the second time in less than half a year Roma have been convicted of committing 
hate crimes against Hungarians when Roma tend to be the victims rather than perpetrators 
of such crime. 
 
Hungary's record on civil rights widely criticised 
 
According to an Amnesty International report last year Violent Attacks Against Roma in 
Hungary, Hungarian prosecutors rarely charge non-Roma assailants with an “assault on 
another person for being part . . . of a national, ethnic, racial, or religious group” under 
Article 174/B of the Hungarian Criminal Code. Figures provided by the Hungarian Civil 
Liberties Union (HCLU) indicate that between 2005 and 2009 there were 24 hate crime cases 
involving the indictment of 38 defendants, all of whom were found guilty of committing a 
crime against a member of a community.  Because Hungarian police are prohibited from 
identifying the ethnicity of defendants in legal proceedings it is difficult to determine to what 
extent hate crime laws have been turned on end and are being used against the very ethnic 
minorities they are intended to protect.  The Amnesty report is one of several documenting 
human-rights abuses in Hungary. Even the tersely worded 2009 Human Rights Report on 
Hungary issued by the United States Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 
devotes ten single-spaced pages to alleged human-rights violations ranging from the 
unlawful detention and forced repatriation of asylum seekers to the use of excessive force by 
the police and limitations on people’s rights of peaceful assembly.  
 
Abuse by authorities too 
 
Many of the human-rights violations cited appear to have been perpetrated by law-
enforcement officers against the very people they are supposed to serve and protect. 
Comparing the findings of these reports with the Human Rights Watch 1996 report Rights 
Denied: the Roma of Hungary, Hungary’s human-rights record does not appear to have 
improved much over the past 15 years despite joining the European Union and being a party 
to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. 
In its 2010 report Attacks Against Roma in Hungary the European Roma Rights Center 
documents at least 48 attacks on Roma between January 2008 and July 2010, including a 
number that were racially motivated. Some of the crimes involve attacks on Roma homes 
using Molotov cocktails and even hand grenades. In at least two highly publicised cases 
shots were fired at the victims as they fled their burning homes, resulting in several 
fatalities.   
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On 22 January 2008 in Szigetvár a Roma and her daughter were violently attacked by five 
individuals wearing steel-tipped boots. Police started investigating a possible racial 
motivation only after the perpetrators confessed to attacking the women because they were 
Roma. Pécs City Court found them guilty of causing bodily harm and public nuisance but 
found no grounds for the crime being racially motivated.  Encouragingly the second-level 
court found the defendants guilty of violence against a member of a community.  
On 15 April 2009 an 18-year-old Roma male and three minors were waiting for a tram in 
front of Budapest’s Keleti train station when they were severely beaten by a group of 
hooded individuals. Here, too, the police are investigating it as an assault on members of an 
ethnic community. 
 
On the night of 22 February 2009 a 27-year-old Roma man and his four-year-old son were 
shot dead as they fled their home that had been set on fire by Molotov cocktails. The initial 
police investigation treated the case as an accident. Only when Viktoria Mohácsi, then a 
Roma Member of the European Parliament, discovered the remains of the Molotov cocktails, 
spent cartridges and lead shot among the victims’ clothing did the local police declare it a 
crime scene, especially as the autopsy found that they had died from bullet wounds and not 
smoke inhalation as originally claimed.   
 
Last September an extended Roma family was celebrating the baptism of its newest member 
when six policemen allegedly attacked the family and guests with tear gas and rubber 
batons. Anyone resisting was arrested and charged with assault on a law-enforcement 
officer. This and other incidents suggest that it is not merely skinheads and members of 
extremist organisations that are responsible for racially motivated attacks on Roma but law-
enforcement officers as well. 
 
Police terror 
 
The theft of a television or lawn-mower often gives police a pretext for raiding Roma 
neighbourhoods, usually late at night. It seems that this frequently involves kicking in the 
front door, inspecting everyone’s identification documents and conducting a room-to-room 
search (often without a warrant). It also regularly involves beatings and arrests. The terror 
lasts for several hours as the police make their way from one house to the next, overturning 
furniture, emptying shelves and cabinets, and physically and verbally abusing the terrified 
Roma inhabitants. 
 
If local police are able to operate with impunity it is because prosecutors and judges will 
nearly always take the word of a police officer over that of a Roma, especially when 
corroborated by a fellow officer. Furthermore, law enforcement agencies are extremely 
reluctant to initiate disciplinary action against their own. Police are rarely suspended and 
almost never discharged. None have been indicted for hate crimes.  Furthermore, it is 
common for police accused of brutality to charge their victims with assault on a police 
officer, thereby sowing confusion and creating legal grounds for taking their accusers into 
preventative custody. Judges often suspend cases brought against individual police officers 
pending the outcome of cases brought by the police against their accusers. 
 
The misery of Ózd 
 
Racially motivated abuse is just one way Roma's civil liberties are violated. I witnessed a far 
more pernicious and insidious example of institutional racism during a recent visit to the 
northern city of Ózd. The hills surrounding Ózd are barren and brown having been nearly 
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completed denuded of their pine forests some 15 years ago. The forestry authorities blame 
the destruction of Ózd's forests on illegal collection of firewood by Roma. The Roma claim 
much of the forest was actually cleared, either legally or illegally, by the county forestry 
authorities who neglected to plant new saplings.  After 15 years of steady erosion the soil is 
too thin to support reforestation.  Much of Ózd's Roma population spend hours every day 
foraging for fuel.  
 

In the neighbouring village of Farkaslyúk (pop. 2,000) 
dozens of families take turns mining the southern rim of 
an enormous mound of rubble for pieces of discarded 
anthracite. The work involves using picks and shovels to 
burrow under the rim and extract hard pieces of coal 
from among the sands, stone and debris removed from 
the nearby mine. The work is dangerous. The overhang 
can collapse at any time and the slopes are precarious 
and steep. But many consider it less risky than 
gathering twigs, saplings or wood of any kind. 

 
In Ózd anyone transporting or possessing firewood must be able to prove he purchased it 
from an authorised dealer. Otherwise the wood in his possession is considered contraband 
subject to confiscation (along with the vehicle used to transport it), and its bearer is subject 
to a minimum fine of HUF 10,000 (EUR 36.66).  
 
At 8pm on the evening of Sunday, 8 October a 40-year-old man was transporting some 
firewood in a cart with his two sons. The younger son of 16 years was pushing the cart 
while his father and older brother pulled. A police cruiser pulled up and two policemen 
demanded to know the source of the wood. When the man was unable to prove he had 
obtained it legally, the police took all three into custody. The three were interrogated at the 
police station. Law permits the interrogation of minors only in the presence of a parent or 
guardian who is not being charged with the same crime, but such niceties are frequently 
overlooked. In addition to charging them with possession of contraband they charged the 
father with endangering the life of a minor. After signing their statements the three were 
taken to Miskolc and held in preventative detention for three days at a cost to Hungarian 
taxpayers of some HUF 100,000 (EUR 366.60). According to police records, the value of the 
"contraband" wood was HUF 3,200 (EUR 12). 
 
In response to demands that the police crack down on so-called “gypsy crime” one of the 
first acts of the Fidesz government last year was to make it possible for police to detain 
suspects for up to 72 hours even in the case of petty theft. Roma tend to commit petty 
thefts making them particularly susceptible. 
 
Papers, please 
 
To be Roma in Ózd is to constantly suffer the indignity of having one’s identity papers 
inspected by the police and being fined HUF 5,000, HUF 10,000 or HUF 15,000 (EUR 18.32, 
36.64, 54.97) for even the slightest infringement. In December 2010 two policemen stopped 
a Roma youth as he was coming out of his own house. Asked what he was doing in the 
house the boy said he lived there. Inspecting his identification, the police noticed that his 
official address was registered at another house in the same town and fined him HUF 16,000 
(EUR 58.64). HUF 16,000 is the amount the government pays families every month after 
each child. And for many Roma children it is the difference between eating once a day or 
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eating only once every second day.  So when police go out of their way to fine Roma they 
are literally depriving them of the means to feed themselves and their children. 
  
Such random checks are not limited to Roma males. In Farkaslyúk police regularly check the 
identification of schoolchildren on their way to and from school and even mothers escorting 
their children to and from kindergarten.  
 
The wheels of injustice 
 
The few Roma affluent enough to afford cars are routinely stopped and searched. 
As it is, most Roma rely on a bicycle for transport.  Soon they won’t be able to afford 
bicycles either because police rarely miss an opportunity to cite Roma cyclists for missing 
reflectors, headlights, bells, brake pads, name tags, winter tyres and any other number of 
minor offences. Often the bicyclist is given the choice of paying a HUF 20,000 (EUR 73.29) 
fine and having the bicycle confiscated or paying HUF 40,000 (EUR 146.59) and keeping the 
bicycle. 
 
The Ózd police are equally strict when it comes to inspecting carts pulled or drawn by hand, 
for many Roma the only means of transporting food and fuel. Last year police fined a Roma 
youth who had set out to cut some grass for his family’s animals HUF 20,000 (EUR 73.32) 
for allegedly brandishing an instrument "threatening to public safety" in the form of a sickle, 
which they promptly confiscated. 
 
Hungarian rust belt 
 
Traditionally a center of mining and agriculture Ózd became home to one of Hungary’s 
largest steelworks in the 1950s despite its remote location in the foothills of the Matras. 
At its peak the steel mill employed 15,000 people with an additional 4,000 working in nearby 
mines. When these closed shortly after the fall of communism over half of Ózd’s adult 
population lost their jobs. Over the next 20 years those who could afford to moved away. 
Today only 37,000 live in a city that in 1989 had 62,000 residents. Here as elsewhere the 
collapse of heavy industry and collective farming system fell on Roma the hardest.  
 
One of the men mining the mound of rubble had previously worked in the mine from the 
age of 16 until its closing in 1989. “In the mines nobody cared if you were a gypsy,” he said. 
“Everyone looked out for one another.” His story is typical, even symbolic, of the plight of 
the nation’s Roma. Regarded as the equal of any other industrial or agricultural worker 
under communism, Hungary's Roma went from being employed full-time in the mines, 
factories and agricultural cooperatives to being unemployed and having to scrounge for coal 
and food. 
 
Under communism miners and steel workers were among the highest-paid professions. All 
that changed in 1989 with the abrupt closure of the steel mill and mines. Former colleagues 
suddenly found themselves competing with one another for a rapidly shrinking pool of jobs. 
 
Today Roma make up over one-third of Ózd’s population. Out of 9,800 working-age Roma 
only 300 are employed by public or private companies. Last year the local government 
employed 400 Roma as public service labourers for six to eight hours a day for up to nine 
months cleaning public areas, repairing roads, clearing drainage ditches and streams, and 
maintaining cemeteries. The opportunity to earn minimum wage for nine months out of the 
year helped to offset drastic cuts in entitlement and social spending. 
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Political price 
 
Recently the Fidesz government limited to four hours a day and to three months the amount 
of public service work local governments may provide the long-term unemployed. These cuts 
in social spending combined with a dramatic increase in the cost of basic foodstuffs 
constitutes a serious threat to Hungary's Roma.  
 
Because of its large industrial workforce, Borsod-Abaúj-Zemplén was the most “proletarian” 
of Hungary’s 19 countries and its residents tended to return Hungarian Socialist Party 
(MSZP) candidates to parliament and local city councils. The second half of the last decade 
witnessed a mass defection of MSZP supporters to the extreme political right, including 
entire institutions such as the police. Today, an estimated 70 per cent of Borsod-Abaúj-
Zemplén county policemen are reputed to support the far-right party Jobbik (even though 
civil servants are prevented from joining political parties or canvassing on their behalf) and 
one of the independent police trade unions representing about 13 per cent of the national 
police force even signed a cooperation agreement with Jobbik in May 2009. 
 
If one considers that the policemen patrolling Roma neighbourhoods are typically between 
18 and 25 years old and coming of age during a period of extreme nationalist and 
xenophobic sentiment not witnessed since the Second World War, it’s easy to understand 
how so many policemen in Ózd would believe all Roma are criminals and treat them 
accordingly, when in fact Roma are no more likely to commit crimes than non-Roma. 
 
Families left destitute 
 
Ordinarily an individual unable to pay a fine is given the option of paying it in installments 
over time or performing public service. In Ózd 90 per cent of such requests are rejected. 
Fines not paid within 15 days of delivery are automatically forwarded to a court receiver’s 
office. Entitled by law to charge fees and penalties on top of the original fine, by the time 
the office issues its first collection notice the total amount of the arrears to be collected has 
usually increased two or three fold. In the case of the youth fined HUF 16,000 in front of his 
home, within two months the office had lifted HUF 47,000 (EUR 172.21) in fines, penalties, 
fees and interest from his account.  Often funds not legally subject to foreclosure, including 
child-support payments, maternity-leave payments and welfare, are remitted by banks to 
court receivers along with whatever income they might have, leaving the families destitute. 
As an authorised collection agent, the court receiver’s office is also authorised to place liens 
on real estate and other property. In Hungary it is not unheard of for court-appointed 
receivers to collaborate with real estate and car crime syndicates. 
 
One wonders why the police issue so many citations. In the case of one unfortunate Roma, 
HUF 400,000 (EUR 1,465) of child-support arrears resulted in the auctioning off of his HUF 8 
million (EUR 29,316) house and HUF 4 million (EUR 14,658) worth of vehicles for less than 5 
per cent of their fair market value. 
 
Perhaps all of this is coincidence and it is unfair to imply there is a conspiracy by law-
enforcement officials, prosecutors, courts and court receivers to systematically dispossess 
Roma of their money and property. Nevertheless, over half of Farkaslyuk’s 300 homes are 
currently the subject of foreclosure proceedings handled by the court receiver’s office on 
behalf of the local government, utility companies and banks. 
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Political failings 
 
In 1996 it was virtually unheard of for any Hungarian politician to publicly attack any 
recognised nationalities, ethnicities or religions. Fifteen years later it has become all too 
common as the direct result of the meteoric rise of Jobbik, the so-called Movement for a 
Better Hungary. It is difficult to understand why political, civic and business leaders have 
countenanced fanatical hate speech from the likes of Jobbik’s Gábor Vona and Krisztina 
Morvai for so long. Part of the problem is that according to law only speech deliberately 
intended to incite violence against a particular community qualifies as hate speech. 
Obviously this is a ridiculous standard, one that parliament needs to change. 
  
There is already plenty of evidence to suggest that Vona’s followers are regularly inspired by 
his fascist rhetoric to terrorise Roma neighbourhoods nationwide. Members of the Magyar 
Garda are frequently identified among those either assaulting Roma or coming to the 
defence of their assailants. 
  
As this article was going to press some 2000 Magyar Garda were converging on the eastern 
village of Gyöngyöspata to attend a rally on Saturday, and were already terrorising the 
inhabitants and assaulting children on their way to and from school, apparently as 
retribution for the attacks on students that was the subject of Thursday's trial. 
  
Former president László Sólyom’s inexplicable reticence with regard to Jobbik sent the wrong 
message to Hungary's political, civic and business leaders. After all, if the president (and 
former chief justice of the Constitutional Court) is not prepared to speak out in defence of 
civil liberties and democratic principles, then why should anyone else? 
   
Apparently the most salient lesson of the 20th century has been lost on Sólyom and the rest 
of Hungary's elite: for evil to triumph it is enough that good people do nothing. 
Fortunately, the good men and women at the Hungarian Civil Liberties Union and other non-
government organisations are doing something.  In response to these conditions, the HCLU 
set up 13 legal advisory offices in Borsod-Abaúj-Zemplén county to inform victims of their 
rights and ensure they have access to competent lawyers. 
 
Unless and until political, civic, business and religious leaders take Hungary’s international 
treaty obligations seriously with regard to protecting the civil liberties of ethnic, national and 
religious minorities, the democratic values underpinning the nation’s fledgling democracy, 
already greatly weakened by ill-considered changes to the Constitution of late, will continue 
to erode and recede until, like the barren brown hills of Ózd, a once-flourishing political, 
ethical and civil culture is reduced to a wasteland. 
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7. Gyűlölet-bűncselekmény, gyűlöletbeszéd és a romák marginalizálodása 
    (Budapest Times, 2011.március 9.) 
 
„Egy nemzetet az alapján ítélnek meg, hogy hogyan bánik legelesettebb tagjaival” – írta 
Arisztotelész az i.e. 3. században.  Az ember elgondolkodik, vajon mit gondolna a múlt 
csütörtöki bírósági ítéletről, amelyben öt roma és egy magyar vádlottat összesen 29 év 
börtönbüntetésre ítéltek egy magyar diák, a vádirat szerint rasszista indítékú megtámadása 
miatt. A gyanúsítottak közül négyen 2009. október 23-i letartóztatásuk óta őrizetben voltak, 
annak ellenére, hogy áldozatuk nem szenvedett maradandó vagy életveszélyes sérüléseket. 
Ha büntetésük jogerőre emelkedik, akkor többségük olyan időtartamot tölt majd börtönben, 
amelyet  általában gyilkosságért  vagy ismétlődően elkövetett  erőszakos cselekményekért 
rónak ki.  
 
Amennyiben a vádlottak közül többen rendszeresen diákokat félemlítettek meg, támadtak 
meg és raboltak ki a közeli főiskola környékén, megérdemlik a büntetést. Ami nyugtalanító 
az ítéletben az az, hogy szűk fél éven belül ez már a második alkalom, amikor romákat 
ítélnek el magyarok elleni gyűlölet-bűncselekmény miatt,  miközben a romák jellemzően 
áldozatai, és nem elkövetői az ilyen bűneseteknek. 
 
Magyarország emberi jogi helyzetét széles körben kritizálják 
 
Az Amnesty International egyik tavalyi, Erőszakos támadások a magyarországi romák ellen 
című jelentése szerint a magyar vádhatóság ritkán vádol meg nem-roma gyanúsítottakat a 
Magyar Büntető törvénykönyv 174/B paragrafusa alapján azzal, hogy egy másik embert 
„nemzeti,  etnikai,  faji  vagy  vallási  hovatartozása  miatt”  támad  meg.  A  Társaság  a 
Szabadságjogokért  adatai  azt  mutatják,  hogy  2005  és  2009  között  24  gyűlölet-
bűncselekmény történt, amelyek kapcsán 38 személyt vádoltak meg, és mindegyikőjüket 
bűnösnek találták a közösség tagja elleni erőszakos bűncselekményben. Mivel a magyar 
rendőrség  számára  tilos  az  igazságszolgáltatási  eljárásokban  résztvevők  etnikai 
hovatartozását azonosítani, nehéz megítélni, hogy milyen mértékben ütnek vissza a gyűlölet-
bűncselekményre vonatkozó törvények éppen azokra az  etnikai kisebbségekre, akiknek 
védelmét hivatottak lennének szolgálni. 
          
Az Amnesty jelentése csupán egy azok közül, amelyek az emberi jogok magyarországi 
megsértésének  eseteit  dokumentálják.  Még  az Amerikai  Egyesült  Államok Demokrácia, 
Emberi Jogi és Munkajogi Hivatala által 2009-ben a magyarországi emberi jogi helyzetről 
készített, tömören megfogalmazott jelentése is tíz, egyes sorközzel írt oldalt szentel az 
emberi jogok megsértésének, melyek közt számos példa szerepel a jogtalan fogva tartásától 
kezdve  a  menedékkeresők  erőszakos  visszatoloncolásán  át  a  rendőrség  indokolatlanul 
erőszakos fellépéséig és az emberek békés gyülekezési jogának korlátozásáig.  
 
Visszaélések a hatóságok részéről is 
 
A jelentésekben említett jogsértések között számos olyan van, amelyeket hatósági személyek 
követnek el éppen azok ellen, akiket szolgálni és védeni hivatottak lennének. Ha összevetjük 
ezen  jelentések  tartalmát  a  Human  Rights  Watch  emberi  jogvédő  szervezet  1996-os 
jelentésével  (Megtagadott  jogok:  a  magyarországi  romák),  azt  tapasztaljuk,  hogy 
Magyarország emberi jogi teljesítménye nem sokat javult az elmúlt 15 évben, dacára európai 
uniós tagságának és annak, hogy aláírta a Nemzetközi Egyezményt a Faji Megkülönböztetés 
Minden Formája Ellen és az Emberi Jogok és Alapvető Szabadság Védelméről Szóló Európai 
Egyezményt. 
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2010-es, Romák elleni támadások Magyarországon  című jelentésében az Európai Roma 
Jogvédő Központ legalább 48 romák elleni támadást sorol fel 2008 januárja és 2010 júliusa 
között, közöttük számos olyat, ami mögött rasszista indítékok álltak. Szerepelnek ezek között 
romák házai ellen intézett Molotov-koktélos, sőt kézigránátos támadások is. Legalább két, 
nagy publicitást kapott esetben fegyverrel lőttek az égő házukból menekülő áldozatokra, 
több halálos áldozatot követelve. 
          
2008. január 22-én Szigetváron egy roma nőt és lányát öten rugdostak össze acélbetétes 
bakancsokkal. A rendőrség csak azután kezdte meg a lehetséges rasszista indíték feltárását, 
hogy az elkövetők bevallották, hogy azért támadták meg áldozataikat, mert azok romák 
voltak.  A  Pécsi  Városi  Bíróság  bűnösnek  találta  őket  testi  sértés  és  a  közrend 
megzavarásában, de a faji indítékot nem találta megalapozottnak. Biztató dolog, hogy a 
másodfokú  bíróság  bűnösnek  mondta  ki  őket  közösség  tagja  elleni  erőszak 
bűncselekményében. 
          
2009. április 15-én egy 18 éves roma férfi és három kiskorú egy villamosra várt a budapesti 
Keleti pályaudvar előtt, amikor súlyosan bántalmazta őket egy csuklyákat viselő csoport. A 
rendőrség itt is etnikai csoport tagja elleni támadás ügyében nyomoz. 
          
2009. február 22-én éjszaka egy 27 éves roma férfit és négyéves kisfiát lőtték agyon, amikor 
Molotov-koktéllal  felgyújtott  házukból  menekültek.  A  rendőrségi  nyomozás  kezdetben 
balesetként  kezelte  az  ügyet.  A  rendőrség  csak  akkor  nyilvánította  bűncselekmény 
helyszínévé a területet, amikor Mohácsi Viktória, az Európai Parlament roma származású 
képviselője megtalálta a Molotov-koktélok maradványait, a töltényhüvelyeket és a golyókból 
származó ólomnyomokat az áldozatok ruháján – arról nem is beszélve, hogy a boncolás 
megállapította, hogy lövedék okozta a halálukat, nem pedig füstmérgezés, mint ahogy azt 
korábban megállapították. 
 
Múlt év szeptemberében egy nagy roma család ünnepelte legifjabb tagjának keresztelőjét, 
amikor az állítások szerint hat rendőr könnygázzal és gumibotokkal támadt a családra és 
vendégeikre. Aki ellenállt, azt letartóztatták, és intézkedő hivatalos személy elleni erőszakkal 
vádolták. Ezek és más esetek azt mutatják, hogy nem csupán a skinheadek és szélsőséges 
szervezetek tagjai felelősek a romák elleni faji indíttatású támadásokért, hanem a végrehajtó 
hatalom képviselői is. 
 
Rendőr terror 
 
Egy TV készülék vagy egy fűnyíró eltulajdonítása gyakran szolgál ürügyként a rendőrségnek, 
ahhoz, hogy roma negyedekben razziázzon, általában késő éjszaka. Ilyenkor a rendőri 
gyakorlat része a bejárati ajtó berúgása, a lakásban tartózkodók személyazonosító iratainak 
ellenőrzése  és  a  lakás  átkutatása  (gyakran  házkutatási  parancs nélkül).  Rendszeresen 
visszatérő elem ezen kívül a verés és a letartóztatás. A terror órákig is eltart, mivel a 
rendőrség házról házra jár, felborogatja a bútorokat, lesöpri a polcokat, kiborítja a fiókokat, 
valamint szóban és tettleg is bántalmazza a rémült roma lakókat. 
          
Hogy a helyi rendőrség mindezt büntetlenül megteheti, annak köszönhető, hogy az ügyészek 
és bírák  szinte minden esetben nagyobb hitelt  adnak egy rendőr szavának, mint egy 
romáénak, különösen, ha azt egy másik rendőr is megerősíti. Továbbá a végrehajtó hatalom 
szervei rendkívül ritkán hajlandóak fegyelmi eljárást indítani övéikkel szemben. Rendőröket 
nagyon ritkán függesztenek fel, és szinte soha nem bocsátják el a rendőrség kötelékéből. 
Egyetlen rendőrt sem vádoltak még gyűlölet-bűncselekménnyel. Általános gyakorlat továbbá, 
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hogy a brutalitással gyanúsított rendőrök áldozataikat vádolják meg hivatalos személy elleni 
erőszakkal, ezzel zavart keltenek, és jogi alapot teremtenek arra, hogy vádlóikat előzetes 
letartóztatásba helyezzék. A bírák a rendőrök ellen folyó ügyeket gyakran felfüggesztik 
mindaddig, amíg a rendőrök által az áldozataik ellen indított ügyek le nem zárulnak.  
 
Ózd nyomorúságos helyzete 
 
A rasszista indítékú bűncselekmények a romák szabadságjogai megsértésének csak egyik 
módját jelentik. Nemrégiben magam is tanúja voltam az intézményesített rasszizmus egy 
sokkal  veszélyesebb  és  alantasabb  példájának,  amikor  az  észak-magyarországi  Ózd 
városában jártam. Az Ózd körüli dombok barnák és kopárak, mivel kb. 15 évvel ezelőtt szinte 
teljesen kivágták a korábban ott lévő fenyőerdőt. Az erdészet szerint az ózdi erdők kiirtásáért 
a romák illegális tüzelőgyűjtő tevékenysége a felelős. A romák szerint az erdő nagy részét, 
legálisan vagy illegálisan, a megyei erdészet vágta ki, akik elmulasztották azt újratelepíteni. 
15 év folyamatos eróziójának köszönhetően a talaj ma már túl vékony az újraerdősítéshez. 
          

Ózd roma lakosságának nagy része órákat tölt naponta 
azzal, hogy tüzelő után kutat. A szomszédos, kétezres 
lélekszámú  Farkaslyuk  településen  családok  tucatjai 
felváltva bányásznak egy hatalmas salakhányás déli 
peremén, antracit darabok után kutatva. Csákányokkal 
és lapátokkal beásnak a perem alá, hogy kiszedegessék 
a  széndarabokat  a  környékbeli  bányából  kihordott 
homokos-köves törmelék közül. Ez a munka nagyon 
veszélyes: a kiálló peremrész bármikor leomolhat, a 
meredek lejtő talaja pedig igen laza. De sokan még ezt 

is kevésbé kockázatosnak tekintik, mint gallyakat, ágakat, vagy bármilyen más fát gyűjteni. 
 
Ózdon bárkinek, aki tűzifát  szállít  vagy birtokol,  igazolni kell  tudni, hogy azt hivatalos 
kereskedőtől  vásárolta.  Máskülönben  a  tulajdonában  lévő  fa  lopottnak  tekintendő  és 
elkobzásra kerül (a fa szállítására használt járművel együtt), a fát szállító személy pedig 
legalább 10.000 Ft-os bírságot köteles fizetni. 
            
Október 8-án vasárnap este 8 órakor egy 40 éves férfi tűzifát szállított két fiával egy kocsin. 
A fiatalabb, 16 éves fiú tolta a kocsit, az apa és az idősebb fiú húzta. Egy rendőrjárőr megállt 
mellettük és a két rendőr követelte, hogy mondják meg, honnan való a fa.  Mivel a férfi nem 
tudta bizonyítani, hogy legálisan szerezte a fát, a rendőrök mindhármójukat őrizetbe vették.  
            
A három embert a rendőrőrsön kihallgatták. A törvény szerint kiskorút csak olyan szülő, vagy 
gyám jelenlétében lehet kihallgatni, akit nem vádolnak ugyanazzal a cselekménnyel, de az 
effajta finomságokat gyakran figyelmen kívül hagyják. Amellett, hogy lopott áru birtoklásával 
vádolták őket, az apát még kiskorú életének veszélyeztetésével is megvádolták. Miután 
vallomásukat aláírták, Miskolcra szállították őket, ahol három napig előzetes letartóztatásban 
voltak – ami a magyar adófizetőknek 100.000 forintjába került.  A rendőrségi jegyzőkönyv 
szerint a „lopott” fa értéke 3.200 Ft volt. 
            
Válaszul  azokra  a  követelésekre,  hogy  a  rendőrség  csapjon  le  az  úgynevezett 
„cigánybűnözésre”, a Fidesz-kormány által hozott egyik legelső törvény lehetővé teszi a 
rendőrség számára, hogy akár 72 órán át is fogva tarthassa a gyanúsítottakat még kis 
értékű lopás esetén is. A romák jellemzően kis értékű lopásokat követnek el, így ez a 
szabályozás különösen védtelenné teszi őket. 
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Igazolványokat kérjük ellenőrzésre 
 
Ózdon romának lenni azzal a folyamatos megaláztatással jár, hogy a rendőrség ellenőrzi az 
ember iratait, és a legkisebb szabálytalanság esetén is 5.000, 10.000 vagy 15.000 forintra 
bírságolja. 2010 decemberében két rendőr megállított egy roma fiatalt, aki éppen távozóban 
volt saját házából. Amikor megkérdezték, mit csinált a házban, a fiú azt mondta, hogy ott 
lakik. Iratainak ellenőrzése során a rendőrök észrevették, hogy a fiú hivatalos lakóhelye 
ugyanabban a városban egy másik házban volt, és 16.000 forintra bírságolták. 16.000 Ft az 
egy gyermek után járó családi pótlék összege Magyarországon. Sok roma gyereknek ezen az 
összegen  múlik,  hogy  naponta egyszer,  vagy csak  kétnaponta egyszer  jut  élelemhez. 
Úgyhogy amikor a rendőrség nagy igyekezettel bírságolja a romákat, akkor szó szerint a napi 
betevőtől fosztja meg őket és gyermekeiket. 
          
Ezek  a  véletlenszerű  igazoltatások  nem  korlátozódnak  a  roma  férfiakra.  Farkaslyuk 
településen a rendőrök rendszeresen igazoltatják az iskolás gyerekeket iskolába jövet-menet, 
és még a gyerekeket kísérő anyákat is.  
 
Az igazságtalanság malmai 
 
Azt a néhány romát, akiknek telik autóra, rutinszerűen megállítják és ellenőrzik a rendőrök. A 
legtöbb roma számára a kerékpár jelenti a járművel való közlekedést. Hamarosan azonban 
már arra sem fogja futni nekik, mert a rendőrség ritkán szalasztja el az alkalmat, hogy be ne 
idézze a roma biciklistákat egy-egy hiányzó lámpa, fényvisszaverő prizma, csengő, fékbetét, 
névtábla, téli gumi és számtalan egyéb jelentéktelen kihágás miatt. A kerékpárost gyakran 
választás elé állítják: 20.000 Ft bírságot fizet, és elkobozzák a kerékpárt, vagy 40.000 Ft 
bírságot fizet, és megtarthatja a kerékpárt. 
          
Az ózdi rendőrök ugyanilyen szigorúak, amikor kézi vontatású kocsik ellenőrzéséről van szó, 
ami sok  roma számára az  egyetlen  eszköz az  élelem és tüzelő  szállítására. Tavaly a 
rendőrség 20.000 Ft-ra bírságolt egy roma fiatalt, aki füvet szedni indult a család által tartott 
állatok számára; az iratok szerint hadonászott egy „közbiztonságot veszélyeztető” tárggyal, 
ami nem más volt, mint egy sarló, amit azon melegében el is koboztak tőle. 
 
A magyar rozsdaövezet 
 
A  korábban  bányászati  és  mezőgazdasági  központ  szerepét  betöltő  Ózdon létesítették 
Magyarország legnagyobb acélművét az 1950-es években, dacára kieső elhelyezkedésének a 
Mátra hegység lábánál. 
 
Történetének csúcsán az acélmű 15.000 embert foglalkoztatott, amihez jött még a közeli 
bányákban foglalkoztatott 4000 bányász. Amikor nem sokkal a kommunista rezsim bukása 
után  ezek  az  üzemek  bezártak,  Ózd  felnőtt  lakosságának  fele  elveszítette  állását.  A 
következő 20 évben azok, akik megtehették, mind elköltöztek innen. Ma csupán 37.000 
ember él a korábban 62.000 főt számláló városban. 
          
Itt  is,  mint  más  helyeken,  Magyarország  nehéziparának  és  mezőgazdasági  termelő-
szövetkezeti rendszerének összeomlása a romákat sújtotta leginkább. Az egyik salakdombon 
gyűjtögető férfi korábban a bányában dolgozott, 16 éves korától annak 1989-es bezárásáig. 
„A bányában senkit nem érdekelt, hogy cigány vagy” – mondta. „Mindenki vigyázott a 
másikra.” Az ő története tipikus, sőt, talán szimbolikus is az ország roma lakosságának 
sanyarú  helyzetére  nézve.  A  kommunizmus  idején  az  iparban  és  mezőgazdaságban 
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egyenlőként kezelt magyar romák, akiket teljes állásban foglalkoztattak a bányákban és 
mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, most munkanélküliként tengődnek, szén és élelem 
után guberálva. 
 
A kommunizmus alatt a bányászok és acélipari dolgozók a legjobban fizetett munkások 
között voltak. Ez 1989-ben megváltozott, amikor váratlanul bezárták az acélműveket és a 
bányákat. Akik korábban kollégák voltak, most hirtelen versenyezni kényszerültek a gyors 
ütemben szűkülő munkalehetőségekért. 
          
Ma Ózd népességének több mint egyharmadát a romák teszik ki. A 9800 munkaképes korú 
romából  csupán  300-at  foglalkoztat  valamilyen  állami  vagy  magáncég.  Tavaly  az 
önkormányzat 400 romát foglalkoztatott közmunka keretében napi 6-8 órában, legfeljebb 
kilenc hónapon át: a közterületek tisztántartását, útjavításokat, lefolyóárkok és vízfolyások 
tisztítását és temetők rendben tartását végezték. Az a lehetőség, hogy ezek az emberek évi 
kilenc hónapon át minimálbért kereshettek, segített ellensúlyozni a segélyek és szociális 
kiadások terén tapasztalható drasztikus megszorításokat. 
 
A politika ára 
 
Nemrégiben a Fidesz kormány napi négy órára és évi három hónapra csökkentette az 
önkormányzatok  által  a  tartósan  munkanélküliek  számára  biztosítható  közmunka 
mennyiségének felső határát. A szociális kiadások ilyetén csökkentése, valamint az alapvető 
élelmiszerek  árának  drámai  emelkedése  súlyos  veszélyt  jelent  a  magyarországi  romák 
számára.  
 
Magas ipari foglalkoztatottsága miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt Magyarország 19 
megyéje  közül  a  „legproletárabb”,  lakói  jellemzően a Magyar  Szocialista  Párt  jelöltjeit 
támogatták a parlamenti és önkormányzati választásokon. Az elmúlt évtized második felében 
az emberek tömegesen pártoltak el az MSZP-től, és választották a szélsőjobb erőket, és ez 
igaz volt teljes intézményekre, mint pl. a rendőrségre is. Ma a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
rendőrség becslések szerint 70 százaléka a szélsőjobboldali Jobbikot támogatja (jóllehet 
köztisztviselők nem lehetnek politikai pártok tagjai és nem korteskedhetnek pártok mellett), 
sőt 2009 májusában az egyik független rendőr-szakszervezet, amely a rendőri állomány 13 
százalékát tömöríti, még együttműködési megállapodást is kötött a Jobbikkal. 
          
Ha belegondolunk, hogy a roma városrészekben járőröző rendőrök jellemzően 18 és 25 év 
közötti fiatalok, akik a második világháború óta nem tapasztalt  extrém nacionalista és 
idegengyűlölő légkörben élik meg a felnőtté válást, akkor nem nehéz megérteni, hogy miért 
gondolja sok ózdi rendőr azt, hogy minden roma bűnöző, és kezeli őket ennek megfelelően, 
annak ellenére, hogy a romák nem bűnöznek nagyobb gyakorisággal, mint a nem-romák.  
 
Nélkülöző családok 
 
Ha  valaki  nem  tud  egy  bírságot  kifizetni,  általában  lehetőséget  kap  arra,  hogy  azt 
részletekben  fizesse  meg,  vagy  közmunkával  kiváltsa.  Ózdon  az  effajta  kérelmek  90 
százalékát  elutasítják.  A  15  napon  belül  ki  nem  fizetett  büntetés  automatikusan 
végrehajtóhoz kerül. Mivel a törvény lehetővé teszi, hogy az eredeti bírságot különböző 
díjakkal és büntetőkamatokkal terheljék, mire a hivatal kibocsátja az első fizetési felszólítást, 
a tartozás összege már általában két-háromszorosa az eredetinek. A saját háza előtt 16.000 
forintra bírságolt fiatalember esetében a hivatal két hónap elteltével már 47.000 forintot 
emelt le a számlájáról bírság, büntetés, ügyintézési díj és kamatok formájában. Gyakran 
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megesik, hogy a bankok a törvény szerint nem végrehajtható kifizetéseket – mint pl. a 
családi pótlék, gyes és szociális segély – is átutalják a végrehajtónak az összes többi 
esetleges  jövedelemmel  együtt,  ami  teljes  nélkülözésbe  taszítja  a  családot.  Hivatalos 
végrehajtási  joggal  rendelkezőként  a  bírósági  végrehajtó  jogosult  jelzálogot  bejegyezni 
ingatlanra és más tulajdontárgyakra. Magyarországon nem példa nélküli, hogy a bíróság által 
kijelölt  végrehajtó  összejátszik  ingatlanok  és  autók  megszerzésére  specializálódott 
bűnbandákkal. 
            
Az ember nehezen érti, miért ad ki a rendőrség ilyen sok idézést. Egy szerencsétlenül járt 
roma esetében 400.000 forintnyi gyerektartási díj hátralék miatt elárverezték a 8 millió forint 
értékű házát, és 4 millió forint értékű járműveit a valós piaci ár 5 százalékáért. Elképzelhető, 
hogy mindez a véletlen műve, és nem szép dolog azt feltételezni, hogy ilyen esetekben a 
végrehajtó  hatalom emberei,  ügyészek,  bírók  és végrehajtók  játszanának össze annak 
érdekében, hogy a romákat megfosszák pénzüktől és vagyonuktól. Farkaslyuk 300 házának 
több  mint felén a bírósági végrehajtó jelenleg jelzálog érvényesítési eljárást folytat  az 
önkormányzat, a közműszolgáltatók és bankok megbízásából.   
 
Politikai hiányosságok 
 
1996-ban gyakorlatilag nem volt olyan eset, hogy magyar politikus nyilvánosan támadott 
volna bármilyen hivatalosan elismert nemzeti, etnikai vagy vallási csoportot. Tizenöt évvel 
később ez már szinte megszokottá vált, a Jobbik – Mozgalom egy Jobb Magyarországért – 
rendkívül gyors térnyerése közvetlen következményeként. Nehéz megérteni, hogy a politikai, 
civil  és  üzleti  szféra  vezetői  hogyan  tolerálhatták  ennyi  időn  keresztül  a  fanatikus 
gyűlöletbeszédet a jobbikos Vona Gábor és Morvai Krisztina féléktől. A probléma részben 
abból  ered,  hogy  a  törvény  szerint  csak  egy  konkrét  közösség  elleni  erőszakra való 
szándékos  felbújtást  tartalmazó  beszéd  minősül  gyűlöletbeszédnek.  Ez  nyilvánvalóan 
nevetséges meghatározás, amit a parlamentnek módosítania kell.  
 
Már bőséges bizonyíték áll rendelkezésre, ami azt mutatja, hogy Vona fasiszta retorikája 
rendszeresen sarkallja követőit arra, hogy roma lakóövezeteket terrorizáljanak országszerte. 
A volt Magyar Gárda tagjait gyakran felismerik a romákat megtámadók, vagy a romákat 
megtámadók segítségére sietők között. 
            
Amikor  ez  a  cikk  nyomdába  kerül,  kb.  2000  Magyar  Gárda  tag  gyülekezik  a  kelet-
magyarországi Gyöngyöspata faluban, hogy részt vegyen egy szombati nagygyűlésen, és 
már most terrorizálják a lakosokat és zaklatják az iskolába és onnan haza tartó gyerekeket, 
állítólag azon diákok elleni támadásokat bosszulva meg, amelyek a csütörtöki bírósági ítélet 
tárgyát képezték. 
            
Sólyom László korábbi köztársasági elnök hallgatása a Jobbikkal kapcsolatban rossz üzenetet 
küldött Magyarország politikai, civil és üzleti vezetőinek. Ha az államelnök (aki korábban az 
Alkotmánybíróság elnöke volt) nem szólal fel a polgári szabadságjogok és demokratikus 
elvek védelmében, akkor miért tenné ezt bárki más?  
 
Úgy tűnik, Sólyom László és az elit-körök Magyarországon nem értették meg a 20. század 
legnyilvánvalóbb tanulságát: a gonosz győzedelmeskedéséhez elegendő, ha a jó 
emberek nem cselekszenek. Szerencsére a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és más 
civil szervezetekben tevékenykedő jó emberek tesznek is valamit. A kialakult helyzetre adott 
válaszul a TASZ 13 tanácsadó irodát állított fel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, amelyek 
feladata,  hogy tájékoztassák  az  áldozatokat jogaikról,  és biztosítsák, hogy lehetőségük 
legyen megfelelő ügyvédekhez eljutni. 
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Ha és ameddig  a politikai,  civil  és üzleti vezetők nem veszik komolyan Magyarország 
nemzetközi  szerződésekben  foglalt,  az  etnikai,  nemzeti  és  vallási  kisebbségek  polgári 
szabadságjogainak  védelmére  vonatkozó  kötelezettségeit,  addig  Magyarország  szárnyait 
bontogató  demokráciájának alapértékei,  amelyeket  súlyosan megtépázott  az  alkotmány 
közelmúltbeli szerencsétlen megváltoztatása, egészen addig erodálódnak és hanyatlanak, 
amíg az ország egykor virágzó politikai, morális és civil kultúrája ugyanúgy pusztasággá nem 
változik, mint az Ózd mellett emelkedő kopár, barna dombok. 
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8. It never rains but it pours: the great ground water flood of 2010-2011  
    (Budapest Times, March 19th, 2011) 
 

During the 1970s and 1980s Hungary was rightly 
considered the breadbasket of Eastern Europe. A thriving 
agricultural sector employed 14.8 percent of the national 
workforce, accounted for 8 percent of gross domestic 
product and operated in a manner that was 
environmentally sustainable. Over the past 22 years the 
sector has experienced upheaval and contraction, in large 
part due to the winding-up of the cooperative farm system. 
The situation has been aggravated by meteorological 
phenomena associated with global warming. 

 

Flood protection 
 
After a decade of near-drought conditions Hungary experienced severe flooding at the turn 
of the century, particularly along the river Tisza and its tributaries. In response the 
government adopted the so-called Vásárhelyi plan, named after Pál Vásárhelyi, the 19th 
century engineer credited with correcting the course of the Tisza and building what remains 
to this day Europe’s largest flood-protection system. 
 
The Vásárhelyi plan provided for river embankments to be raised and widened along the 
course of the Tisza and the creation of six huge water-retention basins, each capable of 
retaining enough water to fill Lake Velence several times over. This water was then to be fed 
into rivers, streams, irrigation canals, and fish ponds once the spring flooding season had 
passed. 
 
Mission creep 
 
The HUF 135 billion (EUR 491.81 million) project was adopted over the objections of 
numerous water management experts who pointed out that a more cost-effective approach 
would be to widen the country’s extensive network of arterial stormwater drainage canals. 
Originally scheduled for completion by 2007 the Vásárhelyi plan was touted at the time by 
the Gyurcsány government as “one of the great civil engineering works” involving an 
“unprecedented degree of inter-agency cooperation”. This may explain why as of 2008 only 
one of the six water-storage facilities had been completed, albeit without many of the 
attendant improvements to regional water and sanitary sewer systems originally called for. 
One reason for the delay was that only 25 percent of the project qualified for European 
Union structural financing, which meant the Hungarian state had to come up with 75 
percent of the total investment – a whopping HUF 101.25 billion (EUR 371.58 million). 
Another reason was mission creep: as rising groundwater levels came to pose a greater 
threat than floodwater to national agriculture and rural development, the scope of the 
Vasarhelyi plan was broadened to include a variety of stop-gap groundwater protection 
measures, none of which adequately addressed the root cause of high ground water levels, 
namely the poor physical state of some 50,000 km of tertiary drainage canals. 
 
Groundwater rising 
 
At the turn of the century periodic torrential rainfall caused large swathes of Hungary to be 
inundated with standing groundwater. However, flooding was usually localised to one or two 
regions at any given time and the volume of water to be pumped into local streams and 
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rivers by regional water-management authorities was manageable, albeit costly 
(groundwater drainage operations cost the Hungarian government HUF 19 billion (EUR 
69.73 million) in 2010 alone). To the extent it was occasionally necessary to evacuate 
individual homes or even entire villages and victims tended to be Roma families living in low-
lying areas, nobody really cared about the threat posed by groundwater to life and property. 
  
Extreme weather conditions 
  
The incidence and extent of groundwater flooding increased dramatically during the second 
half of the first decade of this century as the result of unusually high levels of precipitation 
during the winter months combined with extreme temperature fluctuations. In January 
temperatures actually spiked 40 degrees centigrade before dropping back to below freezing.   
 
Whereas historically much of the snow falling between December and February accumulated 
on the fields and did not melt until the end of February, most of the snowfall over the past 
six years has melted within one or two weeks, resulting in standing pools of surface 
groundwater. In addition to interfering with the harvest of autumn corn and damaging 
winter wheat, when groundwater freezes it damages the soil by compacting it, thereby 
reducing its porosity. Further, frozen groundwater tends to accumulate in and block the very 
same drainage ditches whose poor maintenance is the main reason storm-water has not 
been draining from the fields in the first place. 
 
Usually, in such cases new trenches are dug, hoses and pumps are deployed and the excess 
water is pumped into nearby rivers via a network of drainage canals. However, in spring 
2010 two back-to-back cyclones completely overwhelmed the nation’s arterial stormwater 
drainage system. 
 
When it rains, it pours 
  
Between 15 and 18 May cyclone Sofia drenched Hungary with up to 200 mm of rainfall in 
some parts of the country. After four days of torrential rain 150,000 hectares were under 
water. The impact on agriculture throughout the country was immediate and severe. 
In Bekes county surface water prevented farmers from sowing one quarter of their crops. In 
Borsod-Abaúj-Zemplém the Bódva river burst its banks, inundating towns and closing roads. 
In Csongrad county 20 per cent of arable land was under water. In Fejer county, where all 
low-lying pasture was under water, the Dunaújváros region was pelted with hailstones the 
size of golf balls. In Győr-Moson-Sopron county, as elsewhere, storms caused heavy damage 
to corn whose shoots had only recently appeared. In Hajdú-Bihár county entire fields of 
alfalfa were blown over where, lying in standing pools of surface groundwater, it quickly 
rotted. In Jász-Nagykun-Szolnok, still struggling with high groundwater from the previous 
winter, strong winds blew over one-third of the wheat and half the barley crop. In 
Komárom-Esztergom county the sunflower crop was badly damaged. In Veszprém county 
120-140 km/hour winds damaged vines and fruit trees and flattened fields of barley, wheat 
and hay. 
 
As in the past, regional water-management authorities responded by digging new drainage 
trenches, deploying hoses and pumping millions of litres of water into nearby rivers and 
streams. However, hopes of saving the 2010 harvest were dashed when only two weeks 
later hurricane Angela unleashed an additional 100-200mm of rain over five days, making it 
the wettest spring on record since 1901. 
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Winter flooding 
  
Since then water-management authorities have been fighting a losing battle against nature. 
By the end of December 2010 some 378,000 hectares were under water. Of these, 237,000 
hectares were under cultivation, including 100,000 hectares of winter wheat and 81,000 
hectares of autumn corn which could not be harvested. Heavy year-end snowfall melted in 
the first week of January only to freeze again the following week. As of 9 January 446,000 
hectares were under water, including 244,000 hectares of winter wheat. Altogether, 876,000 
hectares--roughly one-fifth of Hungary’s arable land--were affected by high groundwater 
levels in 2010. 
  
Surface groundwater persists 
  
Driving from Kecskemét to Dunaföldvár in early February I was amazed by the sheer volume 
of surface water.  It was as though a series of shallow lakes had sprung up on either side of 
the road. Many of the areas drained by water-management authorities in the second half of 
January, February and the first half of March flooded again this weekend after three days of 
unseasonably heavy rain. 
 
The impact of all this water on agriculture, already reeling from years of under-investment 
and neglect, has been nothing short of disastrous. In January the Ministry for Rural 
Development estimated the total groundwater damage last year to be HUF 150-180 billion 
(EUR 546.46-655.75 million). Many small farmers have been completely wiped out financially 
and physically as high groundwater undermines building foundations, floods septic tanks and 
contaminates wells. 
  
Clogged drainage ditches 
  
Under enormous pressure by the European Union and international financial markets to 
reduce government expenditures, and faced with a huge drop in tax revenues due to the 
introduction of the 16 per cent flat income tax last year, on 8 March the national 
government decided it would only compensate farmers 11 per cent of the value of the crop 
lost – the minimum permitted by Hungarian law – which, on the basis of claims filed as of 
that date, was around HUF 37.2 billion (EUR 143.99 million). 
 
How did this situation come about and what is to be done?  The basic problem lies in the 
fact that national and regional water authorities nominally responsible for the upkeep and 
maintenance of drainage canals only manage one-third of the stormwater drainage network. 
Twelve thousand kilometres worth of primary drainage channels are owned and managed by 
the national water-management authority. An additional 36,000 km worth of secondary 
drainage channels are managed by regional water-management authorities. Local 
governments are responsible for maintaining tertiary networks draining fields and 
transporting groundwater runoff to the secondary drainage canals. Whereas previously this 
was the responsibility of the now defunct agricultural cooperatives, local governments have 
neither the financial nor human resources to do a proper job. Many of the tertiary drainage 
canals ended up in private hands over the course of privatising government- and 
cooperative-owned farmland. 
 
During the near-drought conditions of the 1990s, when stormwater removal was the last 
thing on farmers’ minds, many drainage ditches and low-lying areas functioning as natural 
retainage basins were filled and planted without regard for the impact of this on local or 
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regional stormwater drainage systems. According to the Ministry for Rural Development 
some 50,000 km of tertiary drainage canals are in urgent need of maintenance and repair. 
Furthermore, an ambitious program of highway construction during the last decade 
disrupted the stormwater drainage network in many areas, especially west of Szeged where 
groundwater flooding is so severe that firemen spend most of their time these days draining 
water from cellars and living rooms and evacuating people from collapsing buildings. 
  
Voluntary schemes have failed 
  
Under the Gyurcsány administration emphasis was placed on voluntary groundwater 
prevention and management schemes involving a level of cooperation between local 
governments, farm associations and private land owners which, unfortunately, does not 
exist.  It also involved co- and pre-financing requirements beyond the means of the very 
towns and villages worst affected by flooding. In the case of state-funded public work 
schemes, local governments were willing to provide temporary employment cleaning and 
maintaining drainage ditches in and around towns but rarely put public service employees to 
work cleaning drainage ditches falling on privately owned land. Nor was there any way for 
local governments or regional water management authorities to compel private owners to 
properly maintain stormwater drainage ditches situated on their property. 
  
Moved under one umbrella 
  
Legislation recently adopted by the Fidesz government provides for the establishment of a 
new national water-management agency to direct and oversee the activities of the regional 
ones. More importantly it gives government authorities the legal means with which to 
compel private landowners to cooperate, even if this involves the condemnation and 
(re)appropriation of part of their lands. Some HUF 64 billion (EUR 233.15 million) has been 
allocated this year for public-works programs including the repair and maintenance of 
stormwater drainage ditches and canals. 
 
The Ministry of Rural Development estimates the cost of rebuilding Hungary’s system of 
drainage canals and related flood-protection measures at HUF 220 billion (HUF 801.48 
million). While this may seem like a lot, if we consider the damage caused by high 
groundwater in 2010 alone it’s actually a bargain. And to the extent it would create tens of 
thousands of jobs in the very rural areas where they are most needed, it would do much to 
raise rural living standards. 
  
High time to address root cause 
  
The European Union can help by agreeing to finance up to 80 percent of this within the 
framework of the current Regional Operational Programs in force through 2013 (although 
this might involve diverting EU structural funds away from other worthwhile programs). 
Hopefully Hungary’s leaders will see the great groundwater flood of 2010-2011 not as a 
fluke of nature (like the earthquake and tsunami that devastated Japan on 11 March) but a 
taste of things to come and resolve to finally address the root cause of the problem 
whatever the cost. Otherwise Prime Minister Viktor Orbán risks being remembered as the 
leader who fiddled with the Constitution while the country drowned. 
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8. Ha esik, akkor zuhog: Belvíz-katasztrófa Magyarországon 2010-2011-ben  
    (Budapest Times, 2011.március 19.) 
 

Az 1970-es és 80-as években Magyarországot joggal tartották 
Kelet-Európa éléskamrájának. A virágzó mezőgazdasági 
szektor az ország munkaerejének 14,8 százalékát 
foglalkoztatta, a bruttó hazai össztermék 8 százalékát 
termelte meg, miközben környezetvédelmi szempontból 
fenntartható módon működött. Az elmúlt 22 évben az ágazat 
korábbi rendje felbomlott, mérete összezsugorodott, 
nagyrészt a termelőszövetkezeti rendszer felbomlásának 
köszönhetően. A helyzetet súlyosbították a globális 
felmelegedéssel kapcsolatba hozott időjárási jelenségek. 

 
Árvízvédelem 
 
Tíz év aszályos időjárása után az ezredfordulón Magyarország súlyos árvízkárokat 
szenvedett, különösen a Tiszán és mellékfolyóin. Ezekre válaszul a kormány kidolgozta a 19. 
századi mérnökről, Vásárhelyi Pálról elnevezett Vásárhelyi-tervet, akinek nevéhez fűződik a 
Tisza szabályozása és Európa mai napig legnagyobb árvízvédmi rendszerének megépítése. A 
Vásárhelyi-tervben szerepelt a Tisza vonalán a gátak megemelése és kiszélesítése, és hat 
akkora víztározó megépítése, amelyek egyenként a Velencei tó vízmennyiségének 
többszörösét tudták volna befogadni. Ezt a vízmennyiséget az árvízi időszak elmúltával 
azután folyókba, patakokba, öntözőcsatornákba és halastavakba engedték volna. 
 
A program túlburjánzik 
 
A 135 milliárd forintos projektet számos vízügyi szakember tiltakozása ellenére fogadták el, 
akik rámutattak, hogy sokkal költséghatékonyabb megoldást jelentene az ország nagy 
kiterjedésű esővíz elvezető csatornarendszerének kiszélesítése. Az eredetileg 2007-ben 
befejezni tervezett Vásárhelyi-tervet a Gyurcsány kormány akkoriban úgy aposztrofálta, mint 
egy „nagyformátumú közműfejlesztési projektet”, amely „soha nem látott mértékű tárcaközi 
együttműködésben” valósul meg. Ez talán megmagyarázza, hogy 2008-ig a hat közül miért 
csak egy víztározó épült meg, az is a kapcsolódó regionális víz- és szennyvízrendszer 
tervezett fejlesztése nélkül. 
 
A késés egyik oka az volt, hogy a projekt csak negyedrészben kaphatott támogatást az 
európai uniós strukturális alapokból, ami azt jelentette, hogy a magyar államnak kellett a 
teljes beruházási összeg 75 százalékát, nem kevesebb, mint 101,25 milliárd forintot 
biztosítani.  A másik ok a terv túlburjánzása volt: mivel az egyre emelkedő talajvízszintek az 
árvizeknél is nagyobb veszélyt jelentettek a mezőgazdasági termelésre és a vidék 
fejlődésére, a Vásárhelyi-terv kibővült számos olyan tűzoltó-jellegű, belvízvédekezési 
intézkedéssel, amelyek egyike sem jelentett valódi megoldást a magas belvízszintek valódi 
okára: Magyarország összesen mintegy 50.000 km hosszúságú harmadrendű vízelvezető 
csatornahálózatának rossz állapotára. 
 
Emelkedő belvíz 
 
Az ezredfordulón tapasztalt gyakori özönvízszerű esőzések következményeként Magyarország 
hatalmas területei kerültek víz alá. Az elöntött területek azonban egyszerre általában csak 
egy-két régióra korlátozódtak, és bár igen költségesen, mégis kezelhető volt az a 
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vízmennyiség, amit a regionális vízügyi hatóságoknak a helyi patakokba és folyókba kellett 
átemelni (a talajvíz elvezetési munkák csak 2010-ben 19 milliárd Ft-ba kerültek a magyar 
kormánynak). Előfordult, hogy egyes családokat, néha egész falvakat kellett kitelepíteni, és 
mivel az érintettek általában a mélyebben fekvő területeken élő roma családok voltak, az 
emberek biztonságát és tulajdonát fenyegető belvízzel senki sem foglalkozott. 
 
Szélsőséges időjárási jelenségek 
  
Az ezredforduló utáni első évtized második felében tapasztalt szokatlanul magas téli 
csapadékmennyiség és szélsőséges hőmérséklet-ingadozások következtében drámaian 
megnőtt a magas belvíz gyakorisága és az elöntött területek nagysága. Januárban előfordult 
a hőmérséklet 40 fokos emelkedése, majd ismét fagypont alá zuhanása. Míg korábban a 
december és február között leesett hó nagy része megmaradt a földeken, és csak február 
végén olvadt el, az utóbbi hat évben lehullott hó tetemes része egy-két héten belül elolvadt, 
ami miatt nagy területek kerültek víz alá. Amellett, hogy a belvíz nehezítette az őszi kukorica 
betakarítását és károsította az őszi búzát, a belvíz megfagyása rontja továbbá a termőföld 
minőségét is, mivel tömörebb lesz, és csökken a porozitása. A megfagyott belvíz ráadásul 
felgyülemlik és eltömíti azokat az amúgy is rosszul karbantartott csatornákat, amelyek rossz 
állapota miatt az esővíz eredetileg sem tudott megfelelően lefolyni. 
 
Ilyenkor általában új árkokat kell ásni, tömlőkkel és szivattyúkkal a vízleeresztő árkokon 
keresztül a felesleges vizet a közeli folyókba átemelni. 2010-ben azonban két egymást 
követő ciklon teljesen elárasztotta az ország csapadékvíz-elvezető csatornarendszerét. 
 
Ha esik, akkor zuhog 
 
Május 15 és 18 között a Zsófia ciklon érkezett Magyarország fölé, melynek során helyenként 
200 mm csapadék hullott. Négynapi özönvízszerű esőzés következtében 150.000 hektár 
került belvíz alá. Ennek azonnali és rendkívül súlyos hatása volt a mezőgazdaságra az ország 
egész területén.  Békés megyében a belvíz miatt a gazdák a vetés egy negyedét nem tudták 
elvetni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Bódva folyó kilépett medréből, városokat öntött 
el és utakat zárt le. Csongrád megyében a vetésterület 20 százaléka volt víz alatt. Fejér 
megyében, minden alacsonyan fekvő legelő-terület víz alatt volt, a dunaújvárosi körzetben 
egy jégeső során golflabda nagyságú jégdarabok potyogtak. Győr-Moson-Sopron megyében, 
és máshol is, a vihar komoly károkat okozott a kukoricában, amelynek hajtásai éppen 
akkortájt jelentek meg. Hajdú-Bihar megyében teljes lucernamezőket döntött le a szél, 
amelyek így víz alá kerülve hamar elrothadtak. Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol még 
az előző évi magas belvízzel küzdöttek, a búzaterület harmadát és az árpaterület felét 
döntötte le a szél. Komárom-Esztergom megyében a napraforgótermést érte hatalmas kár. 
Veszprém megyében a 120-140 kilométeres szél a szőlőben és gyümölcsösökben végzett 
hatalmas pusztítást, árpa- és búzamezőket, valamint szénát döntött le. 
 
Mint korábban is, a regionális vízügyi hatóságok új elvezető árkokat ástak, tömlőkkel és 
szivattyúkkal sok millió liter vizet szivattyúztak a közeli patakokba és folyókba. A 2010-es 
termés megmentésének reménye azonban végleg szertefoszlott, amikor két héttel később az 
Angéla ciklon öt nap alatt további 100-200 mm esővel árasztotta el az országot, így 1901 óta 
ez volt a legcsapadékosabb tavasz Magyarországon. 
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Belvíz télen 
 
A vízügyi hatóságok azóta egy eleve elvesztett harcot vívnak a természettel. 2010 
decemberére mintegy 378.000 hektár került víz alá. Ebből 237.000 hektár művelt terület 
volt, ebből 100.000 hektár őszi búza és 81.000 hektár kukorica, amit már nem lehetett 
betakarítani. Az év végén leesett nagy mennyiségű hó január elején elolvadt, majd a 
következő héten megint megfagyott. Január 9-én már 446.000 hektár volt víz alatt, amiből 
244.000 hektár őszi búza volt. 2010-ben összesen 876.000 hektár területet, Magyarország 
megművelt területének durván egyötödét érintette a belvíz magas szintje. 
 
A belvíz marad 
 
Kecskemétről Dunaföldvár felé autózva megdöbbentett a földeken álló belvíz hatalmas 
mennyisége. Olyan volt, mintha az út mindkét oldalán tórendszerek képződtek volna. Azon 
területek többségét, amelyeket január második felében, februárban és március első felében 
leszivattyúztak a vízügyi hatóságok, ezen a hétvégén ismét víz alá kerültek az ebben az 
évszakban szokatlanul heves 3 napos esőzésnek köszönhetően. 
 
Ennek a vízmennyiségnek a hatása az amúgy is tőkehiánytól szenvedő és a kormányzat által 
elhanyagolt mezőgazdaságra szó szerint katasztrofális volt. A Vidékfejlesztési Minisztérium a 
belvíz által a tavalyi évben okozott károkat 150-180 milliárd forintra becsülte. Sok kistermelő 
teljesen csődbe ment, nem csak pénzügyileg, hanem fizikailag is, hiszen a magas belvíz 
alámossa az épületek alapzatát, elárasztja és kimossa az emésztőtartályokat, és megfertőzi a 
kutakat. 
 
Eldugult vízelvezető árkok 
 
Az Európai Uniónak és a nemzetközi pénzpiacoknak a kormányzati kiadások csökkentésre 
irányuló hatalmas nyomása és a tavaly bevezetett egységes 16 százalékos személyi 
jövedelemadó okán nagymértékben csökkenő bevételek miatt a kormány március 8-án úgy 
döntött, hogy a gazdákat csak az elvesztett termés értékének 11 százalékáig – azaz a 
magyar törvényekben meghatározott minimális mértékben – kompenzálja, ami az addig 
benyújtott kérelmek alapján 37,2 milliárd forint körül volt. 
 
Mi vezetett idáig, és mit kell tenni ebben a helyzetben?  Az alapprobléma abban rejlik, hogy 
az országos és regionális vízügyi hatóságok, amelyek névlegesen felelősek a vízelvezető 
csatornák fenntartásáért és karbantartásáért, csupán az esővíz-elvezető hálózat 
egyharmadát kezelik. 12.000 km hosszúságú elsőrendű vízelvezető csatornahálózat a 
nemzeti vízügyi hatóság tulajdonában és kezelésében van. További 36.000 km hosszúságú 
másodrendű vízelvezető csatornahálózatot a regionális vízügyi hatóságok kezelnek. A helyi 
önkormányzatok pedig a harmadrendű hálózatok fenntartásáért felelősek, amelyek a 
földekről vezetik el a vizet, illetve a talajvíz-felesleget vezetik el a másodrendű 
csatornahálózatba. E feladat megfelelő ellátására, amelyet korábban a ma már nem működő 
mezőgazdasági szövetkezetek végeztek, a helyi önkormányzatoknak sem anyagi, sem humán 
erőforrásuk nincs. A harmadrendű vízelvezető csatornák nagy része ráadásul magánkézbe 
került az állami és szövetkezeti tulajdonú földterületek privatizációja során. 
 
Az 1990-es évek aszályos éveiben, amikor az esővíz-elvezetés problémája volt a legutolsó 
dolog, ami aggasztotta a gazdákat, nagyon sok vízelvezető árkot és természetes 
víztározóként funkcionáló alacsonyan fekvő területet feltöltöttek és beültettek, tekintet nélkül 
arra, hogy mindez milyen következményekkel jár a helyi vagy térségi vízelvezető rendszerek 
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működésére nézve. A Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint mintegy 50.000 km 
harmadrendű vízelvezető csatorna szorul sürgős karbantartásra és javításra. Ezen felül az 
utóbbi évtized ambiciózus autópálya-építései sok helyen megszakították a vízelvezető-
rendszer folytonosságát, főleg Szegedtől nyugatra, ahol a belvíz elöntöttség olyan súlyos 
szintű, hogy a tűzoltóság emberei mást sem csinálnak, mint lakóházak pincéiből és 
nappalikból szivattyúzzák a vizet, és veszélyessé vált épületekből menekítik ki az embereket. 
 
Az önkéntes programok nem működtek 
 
A Gyurcsány-kormány idején hangsúlyt kaptak az önkéntes belvíz-megelőzési és védekezési 
programok, amelyek az önkormányzatok, gazda-szervezetek és földtulajdonosok közötti, 
sajnos a valóságban nem létező együttműködésre alapoztak. Része volt továbbá a 
projekteknek egy olyan mértékű elő- és társfinanszírozási követelmény, amely éppen azon 
városok és falvak lehetőségeit haladta meg, amelyeket a belvíz legjobban sújtott. Az állami 
finanszírozású projektek esetében a helyi önkormányzatok hajlandóak voltak alkalmi 
munkásokat biztosítani a vízelvezető árkok kitisztítására és karbantartására, de ritkán 
biztosítottak közalkalmazottakat a magánkézben lévő területek vízelvezető árkainak 
kitisztítására. Arra sem volt semmilyen eszköze a helyi önkormányzatoknak és a vízügyi 
hatóságoknak, hogy a magántulajdonú területek tulajdonosait kötelezzék a területükön lévő 
esővíz elvezető árkok megfelelő karbantartására. 
 
Egy kalap alá 
 
Egy nemrégiben a Fidesz-kormány által bevezetett szabályozás egy olyan új országos vízügyi 
hatóságot hív életre, amely irányítja és felügyeli a regionális vízügyi igazgatóságok munkáját. 
Ennél is fontosabb, hogy a kormányszerveknek jogi lehetőségük lesz együttműködésre 
késztetni a földtulajdonosokat, még ha ez a tulajdonukban lévő földterület egy részének 
kisajátítását és állami tulajdonba (vissza)vételét is jelentheti. Erre az évre mintegy 64 milliárd 
Ft-ot szán a kormány közműprogramokra, melyek között szerepel az esővíz elvezető árkok és 
csatornák javítása és karbantartása. A vidékfejlesztési minisztérium becslése szerint 
Magyarország vízelvezető csatorna-rendszerének újjáépítése és a kapcsolódó belvízvédelmi 
intézkedések költsége mintegy 220 milliárd Ft lenne. Bár ez  meglehetősen soknak tűnhet, 
ha arra a kárra gondolunk, amit a belvíz magas szintje csupán 2010-ben okozott, ez akkor is 
csak aprópénz. És amennyiben mindez több tízezer munkahelyet teremtene 
Magyarországnak éppen azokon a vidéki területeken, ahol erre a legnagyobb szükség van, 
akkor ez a pénz nagymértékben emelné a vidéken élők életszínvonalát is. 
 
Itt az ideje a valódi okok kezelésének 
 
Az Európai Unió támogathatja ezt a programot a költségek legfeljebb 80 százalékának 
erejéig a jelenlegi, 2013-ig futó Regionális Operatív Program keretében (jóllehet ez azt is 
jelentheti, hogy bizonyos összegek más fontos programoktól kerülnének átirányításra). 
Remélhetőleg Magyarország vezetői nem úgy tekintenek a 2010-2011-es nagy belvíz-
katasztrófára, mint egy ritka természeti jelenségre (mint például a Japánban március 11-én 
pusztító földrengés és szökőár), hanem mint ízelítőre abból, amivel gyakran fogunk találkozni 
a jövőben, és végre elkezdik a probléma valódi okát elhárítani, bármi legyen is annak 
költsége. Ha nem így lesz, Orbán Viktor miniszterelnök azt kockáztatja, hogy úgy vonul be a 
történelembe, mint a vezér, aki az alkotmánnyal bíbelődött, miközben az ország vízbe 
fulladt. 
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9. A Call to Alms (Budapest Times, March 26th, 2011) 
 
Society must address the underlying cause of political extremism and social exclusion: rural 
poverty. 
 
On 1 July 1863 in a remote corner of Pennsylvania scouting parties of two great armies 
exchanged fire in a skirmish that became the Battle of Gettysburg, the turning point in the 
battle for the heart and soul of 19th-century America known as the Civil War. At issue was 
whether slavery should continue to be tolerated. A century later another battle for the hearts 
and minds of Americans was fought in Selma, Alabama, and towns throughout the American 
South. This time the issue was whether 100 years after their emancipation African-
Americans should remain second-class citizens or be permitted to enjoy the same civil rights 
as whites. 
 
The siege of Gyöngyöspata 
 

A similar battle for the hearts and minds of 
Hungarians is being fought in towns like 
Gyöngyöspata (population 2,800) where three 
weeks ago between 300 and 800 uniformed 
vigilante gendarmes laid siege to a poor 
neighbourhood that is home to 115 Roma 
families including 200 children. At the behest 
of Jobbik chairman Gábor Vona, the so-called 
"Civil Guard for a Better Future", one of 
several successor organisations to the 
officially banned "Hungarian Guard" (Magyar 

Gárda), occupied the town to allegedly protect its non-Roma inhabitants from “gypsy terror”. 
 
Accompanying the black-clad vigilantes were skinhead auxiliaries who terrorised 
Gyöngyöspata’s Roma inhabitants with whips and pit bulls while the “civil guard” formed a 
human cordon sanitaire sealing off the Roma quarter from the rest of the town. According to 
eyewitness reports, the local police looked on while uniformed vigilante gendarmes 
intimidated Roma women and children on their way to and from school and spat on 
members of parliament who dared crossed the siege lines to meet local Roma leaders. 
 
The siege lasted for two and a half weeks. During this time most Roma families, fearing for 
their lives and the lives of their children, confined themselves to the relative safety of their 
homes. 
  
Roma ghetto 
 
According to extreme-right-wing publication Barikád, owned by leading Jobbik politicians 
Gábor Vona and Csanád Szegedi and edited by Jobbik politician Sándor Pörzse, the causus 
belli  for this unprecedented action was the suicide of an elderly Gyöngyöspata resident who 
was allegedly distressed by the prospect of a Roma family moving into his neighbourhood. 
The family was one of three whose homes had been badly damaged during last year’s 
flooding of the stream along whose banks the Roma quarter is situated. Exaggerated claims 
of “gypsy crime” notwithstanding, the actual “crime” for which Gyöngyöspata’s Roma were 
being punished was one of its households having the temerity to purchase a house on 
higher ground outside the Roma ghetto with funds provided by the Hungarian Red Cross. 
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Playing the crime card 
 
Once again Vona and his fellow right-wing ideologues justify the unjustifiable by claiming 
that Gyöngyöspata suffered from an inordinate amount of “gypsy crime”. The fact that local 
law enforcement officials confirm crime is no higher here than elsewhere is an inconvenient 
truth conveniently discounted by Vona and his co-conspirators, having long ago mastered 
the art of distorting facts and manipulating legitimate public concerns for their own selfish 
political purposes. 
 
A week ago I visited the Roma quarter of Gyöngyöspata on foot. I was twice stopped by 
police and asked to show identification. As I was reviewing the two-page real estate sales 
agreement that caused such a stir a police cruiser pulled up. Four policemen got out and 
signalled to a 15-year-old Roma youth to step away from the crowd of people standing on 
the pavement around me, whereupon the four policemen surrounded and proceeded to 
interrogate him. 
 
His “crime” was the innocent prank of crossing over the Gyöngyöspata stream on a pipe 
instead of a nearby bridge. As they were leaving, one of the policemen told me he and his 
colleagues had acted out of concern for the safety of the youth. To say that he was being 
facetious is a gross understatement. It is clear to me that local police are accessories to the 
persecution of Gyöngyöspata’s Roma. 
 
Were this to happen in the United States the police officers in question would be 
reprimanded and/or suspended from duty pending a full investigation. However, because 
this is Hungary where police are often said to commit acts of violence against Roma, victims 
of police harassment know to keep their mouths shut. 
 
Vona’s vicious publicity stunt was more than a cowardly, unprovoked attack on a defenceless 
community. It was an attack on the Hungarian Red Cross and any NGO or individual seeking 
to improve the plight of Hungary’s impoverished Roma. Vona’s message is clear: Jobbik (the 
so-called Movement for a Better Hungary he founded) will frustrate any attempt to help 
Roma by laying siege to their communities and publicly vilifying anyone coming to their 
assistance. 
  
State indirectly funding terror 
 
By now it should be perfectly obvious that Vona and his companions are actively directing 
and financing the various successor organisations to the banned Hungarian Guard. They are 
doing so with over HUF 448 million (EUR 1.66 million) of state funds Jobbik receives each 
year as a political party occupying 12 per cent of the seats in parliament, having received 17 
percent of the popular vote in last year’s elections. 
 
If Jobbik politicians and their supporters can commit such outrageous acts with impunity it is 
because Jobbik sympathisers fill the ranks of local police forces. It is also because national 
political and civic leaders have inexcusably refused to denounce Jobbik rhetoric and strong-
arm tactics reminiscent of the 1930s national socialist movements on which the Movement 
for a Better Hungary is modelled. Despite legislation prohibiting hate crime and hate speech, 
police are reluctant to investigate instances and prosecutors are reluctant to indict people. 
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Less talk, more action 
 
In Gyöngyöspata a line was crossed with frightening implications for national, ethnic and 
religious minorities. It is no longer sufficient for decent Hungarians to limit their actions to 
expressions of grave concern. If Hungary is to avoid becoming a pariah among civilised 
nations the Hungarian people must send a clear message to their political leaders here and 
now that hate crime, hate speech, neo-fascist political movements and paramilitary 
organisations are not to be tolerated. 
  
Ban Jobbik and other hate groups 
 
The government should start by banning the Jobbik party and all affiliated paramilitary 
organisations complicit in the egregious violation of the human rights and civil liberties of 
Gyöngyöspata’s Roma inhabitants. It should ban Barikád, www.kuruc.info and other print 
and on-line media advocating the persecution of any national, ethnic or religious minorities. 
It should revise hate-crime legislation so as to clearly outlaw attacks on members of 
communities regardless of whether this involves incitement to physical violence. And it 
should vigorously prosecute any and all individuals, including government and law-
enforcement officials, violating the civil liberties or human rights of any citizen. Parliament 
should immediately lift the immunity of Vona and other Jobbik politicians from prosecution 
for such crimes. 
 
But this is not enough. It is time for Hungarian civil society to redress the cause lying at the 
root of both Roma social exclusion and right-wing extremism: rural poverty. 
 
Sowing seeds of hope 
 
Recently the American House Foundation and the Hungarian Red Cross provided plant seed 
to 8,000 families in Borsod-Abaúj-Zemplén and Jász-Nagykun-Szolnok counties. Agricultural 
experts and Red Cross volunteers are teaching thousands of impoverished families how to 
garden. If this program yields the hoped-for results it will pave the way for the Hungarian 
Red Cross to launch a national rural development program in 2012. 
 
Within the framework of this program the US foundation Americans for Hungarians has 
offered to provide 20,000 baby chicks which hopefully will be the first step in reintroducing 
livestock in parts of the country where animal husbandry has all but vanished. 
  
Lifting up the poor 
 
While a small step in the right direction, this is clearly not enough. A concerted effort must 
be made to feed, clothe and educate an estimated 300,000 children who are living in dire 
poverty, including growing numbers of non-Roma children. (The biggest lie told to the 
Hungarian people is that the poor deserve their fate because they are all Roma.) 
  
Enlightened self-interest 
 
As always education is crucial and should focus on instilling practical 21st-century work skills 
such as computer programming, IT management, nursing and other fields where there is a 
shortage of qualified personnel. The numerous technology and pharmaceutical companies 
can and must play a more active role in extending the benefits of practical education and 
technical skills training to the countryside. Furthermore it is in their own interest that they do 
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so as more and more computer and scientifically literate Hungarians take jobs abroad. New 
endowments need to be set up that will grant thousands of full and partial scholarships 
making it possible for promising youth from impoverished rural areas to attend academic 
high schools and universities. 
 
Work, not welfare 
 
But even that is not enough. Civil society must pool its resources to create jobs in rural 
communities such as Gyöngyöspata. Every able-bodied man I met there told me the same 
thing – they want jobs, not welfare. Such jobs could include public work to raise and 
reinforce river banks and clear some 50,000 kilometres in stormwater drainage ditches, as 
well as traditional cottage industries such as basket-weaving or embroidery whose 
proprietors should be taught how to market their products globally on eBay and other 
websites. 
 
The government should make state-owned agricultural land and grants available to new 
agricultural cooperatives specialising in the cultivation of labour-intensive crops. Supermarket 
chains must be persuaded to set aside shelf and refrigerator space for Hungarian fruits, 
vegetables and meat products so that consumers wishing to purchase quality Hungarian 
products can do so. 
  
No time to lose 
 
Left to their own devices neither the government nor the private sector can be expected to 
create the hundreds of thousands of rural jobs over the next two or three years required to 
avert wide-scale civil unrest. 
 
The battle lines are drawn. At stake is whether Hungary will take its rightful place among the 
enlightened, prosperous nations or whether it will descend into madness and chaos as it did 
70 years ago to the inestimable harm of its citizenry. There can be no more sitting on the 
fence hoping the next government will be less feckless than the previous one. To the 
thousands of investors and companies active in the country I say that if you are not part of 
the solution you are part of the problem. Those prepared to do the right thing and give 
something back to Hungary in the form of material or financial aid, skills training or job 
creation are encouraged to contact me or any other non-government organisation actively 
fighting the war on poverty and social exclusion. 
 
On Thursday afternoon the Hungarian Red Cross delivered nearly two tonnes of food, 
washing powder and diapers to the persecuted Roma families. Now it is your turn to do 
something about rural poverty, social exclusion, and the rise of political extremism. 
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9. Rossztett helyébe jót...  (Budapest Times, 2011.március 26.) 
 

A civil társadalomnak orvosolnia kell a politikai szélsőségek és a társadalmi kirekesztettség 
valódi okát: a vidéki szegénységet. 
 

1863. július 1-jén Pennsylvania állam egy eldugott szegletében két hatalmas hadsereg 
felderítő csapatai tüzet nyitottak egymásra egy kisebb összetűzés során. Ez az incidens 
indította el a Gettysburg-i csatát, amely fordulópontot jelentett abban a harcban, amely a 
19. századi Amerika szívéért-lelkéért folyt, és amit a világ Amerikai Polgárháború néven 
ismer. A tét akkor az volt, hogy továbbra is el kell-e, el lehet-e tűrni a rabszolgaság 
intézményét. Egy évszázaddal később az Alabama állambeli Selma városában és szerte a déli 
államokban egy másik csatát is megvívtak az amerikai emberek szívéért és lelkéért. A tét 
ezúttal az volt, hogy 100 évvel az egyenjogúságuk megszerzése után a néger emberek 
továbbra is másodrendű állampolgárok maradnak-e, vagy ugyanazokat az emberi jogokat 
élvezhetik, ami a fehéreknek jár. 
 

Gyöngyöspata ostroma 
 

Egy hasonló csata zajlik jelenleg a magyarok 
szívéért és lelkéért az olyan településeken, mint 
a 2800 lelket számláló Gyöngyöspata, ahol 
három héttel ezelőtt egy 300 és 800 fő közötti 
létszámú félkatonai szervezet gyakorlatilag 
megostromolt egy 115 roma család, köztük 200 
gyermek által lakott szegény lakónegyedet. Vona 
Gábor Jobbik-elnök felhívására az ún. „Szebb 
Jövőért Polgárőr Egyesület”, a hivatalosan 
betiltott Magyar Gárda utódszervezete elfoglalta 

a települést, hogy úgymond megvédje azok nem-roma lakosait a „cigány-terrortól”. 
 

A feketébe öltözött önjelölt „polgárőrök” társaságában megjelent bőrfejűek korbácsokkal és 
pitbullokkal terrorizálták Gyöngyöspata roma lakosságát, míg a „polgárőrök” egy biztonsági 
kordonnal zárták el a roma negyedet a település többi részétől. Szemtanúk szerint a helyi 
rendőrök szemet hunytak afelett, hogy a gárdatagok roma gyerekeket és asszonyokat 
félemlítenek meg iskolába menet, és parlamenti képviselőket köpnek le, akik át merészelték 
lépni az ostromvonalat, hogy a helyi roma vezetőkkel találkozzanak. 
 

Az ostrom két és fél hétig tartott. Ezalatt a legtöbb roma család, maguk és gyerekeik életét 
féltve, bezárkóztak otthonaikba, ahol viszonylagos biztonságban érezhették magukat. 
 

Roma gettó 
 

A jobbikos Vona Gábor és Szegedi Csanád tulajdonában lévő, és a szintén jobbikos Pörzse 
Sándor által szerkesztett szélsőjobboldali Barikád című újság szerint ennek a példa nélküli 
akciónak a kiváltó oka egy idős gyöngyöspatai lakos öngyilkossága volt, akit állítólag lesújtott 
az a tény, hogy egy roma család költözik majd a közelébe. Ez a roma család egyike volt 
azoknak, akik otthonait súlyosan megrongálta a roma negyed szomszédságában folyó patak 
tavalyi áradása. Az untig emlegetett és messze eltúlzott „cigánybűnözésről” most nem 
beszélve a tulajdonképpeni „bűn”, amiért Gyöngyöspata roma közösségének bűnhődnie 
kellett, nem más volt, minthogy az egyik család volt olyan vakmerő, hogy házat merészelt 
vásárolni a roma gettón kívüli, magasabban fekvő területen abból a pénzből, amit a Magyar 
Vöröskereszt erre a célra biztosított számukra. 
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Előkerül a bűnözési kártya 
 
Vona és szélsőjobbos ideológus-társai ismét azzal magyarázzák a magyarázhatatlant, hogy 
Gyöngyöspata rengeteget szenvedett a rendezetlen „cigánybűnözés” miatt. Az a tény, hogy 
a településen a bűnözés a helyi végrehajtó szervek szerint sem magasabb, mint máshol, 
kényelmetlen igazság, amit Vonának és társainak kényelmesebb figyelmen kívül hagyniuk, 
ami nem meglepő, hiszen már régóta mesterei a tények eltorzításának és annak, hogy az 
emberek jogos aggodalmát saját önző politikai céljaik érdekében manipulálják. 
 
Egy héttel ezelőtt gyalog meglátogattam Gyöngyöspata roma negyedét. A rendőrség 
ottlétem során két alkalommal is igazoltatott. Miközben a felfordulást okozó kétoldalas 
adásvételi szerződést tanulmányoztam, egy rendőrautó állt meg a közelemben. Négy rendőr 
szállt ki, és odahívtak magukhoz egy 15 éves roma fiatalt a körülöttem összegyűlt emberek 
közül, majd a négy rendőr körülvette és vallatta. 
 
Mint kiderült, a fiatal bűne az az ártalmatlan csínytevés volt, hogy a gyöngyöspatai patakon 
a víz fölött haladó csövön lépkedve kelt át, nem pedig a közeli hídon. Távozóban az egyik 
rendőr elmondta, hogy őt és kollégáit a fiatalember biztonságáért való aggodalmuk késztette 
fellépésre. Ha azt mondom, hogy bohókás kedvében volt az illető, akkor nagyon finoman 
fogalmaztam. Világos számomra, hogy a helyi rendőrség is részese a gyöngyöspatai romák 
üldözésének. 
 
Ha ez az Egyesült Államokban történik, akkor a szóban forgó rendőrök elmarasztalásban 
részesülnének és/vagy felfüggesztik őket a szolgálatból mindaddig, amíg részletesen ki nem 
vizsgálják az ügyet. Mivel azonban az eset Magyarországon történt, ahol a rendőrség 
gyakran maga követ el erőszakos cselekményeket a romák ellen, a rendőrség zaklatásának 
áldozatai tudják, hogy jobban teszik, ha befogják a szájukat. 
 
Vona alattomos PR-akciója több volt, mint gyáva és indokolatlan agresszió egy védtelen 
közösség ellen. Az akció támadás volt a Magyar Vöröskereszt és minden olyan civil szervezet 
és magánszemély ellen, akik javítani szeretnének a szegénységben élő romák kilátástalan 
helyzetén. Vona üzenete világos: a Jobbik minden, a romák megsegítésére irányuló 
kezdeményezést ellehetetlenít, méghozzá úgy, hogy ostrom alá vonja a közösséget és 
megrágalmaz mindenkit, aki azok segítségére siet. 
 
A terror közvetett állami támogatása 
 
Mára már tökéletesen nyilvánvalónak kellene lennie mindenki számára, hogy Vona és társai 
aktívan irányítják és pénzelik a betiltott Magyar Gárda különböző utódszervezeteit. Teszik ezt 
abból az évi 448 millió forintból, amit a képviselői mandátumok 12 százalékát birtokló 
parlamenti pártként a Jobbik az államtól kap, miután a tavalyi választásokon a szavazatok 17 
százalékát szerezte meg. 
 
Ha a Jobbik politikusai és támogatóik büntetlenül megtehetnek ilyen felháborító dolgokat, az 
annak köszönhető, hogy a helyi rendőri erők állományában Jobbik szimpatizánsok vannak. 
Köszönhető továbbá annak, hogy az ország politikai és civil vezetői megmagyarázhatatlan 
módon nem hajlandóak visszautasítani a Jobbik retorikáját és erős-kéz taktikáját, ami 
nagyban emlékeztet az 1930-as évek nemzeti szocialista mozgalmaira, amelyek mintájára 
egyébként a Szebb Jövőért mozgalom is szerveződik. Annak ellenére, hogy Magyarországon 
törvény tiltja a gyűlölet-bűncselekményt és a gyűlöletbeszédet, a rendőrség nem hajlandó az 
ilyen eseteket felderíteni, az ügyészek pedig nem hajlandók ezek elkövetőit eljárás alá vonni. 
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Kevesebb beszéd, több cselekvés 
 
Gyöngyöspatán valakik átléptek egy határt, aminek riasztó üzenete van a nemzeti, etnikai és 
vallási kisebbségek számára. A jóérzésű magyaroktól többé nem elegendő az, ha hangot 
adnak mélységes aggodalmuknak. Ha Magyarország el akarja kerülni, hogy a civilizált 
országok páriaként tekintsenek rá, akkor a magyar embereknek itt és most egyértelműen 
meg kell üzenniük politikai vezetőiknek, hogy a gyűlölet-bűncselekmény, a gyűlöletbeszéd, a 
neofasiszta politikai mozgalmak és a félkatonai szervezetek többé nem tolerálhatók. 
 
Tiltsák be a Jobbikot és más gyűlöletkeltő szervezeteket  
 
A kormánynak először is be kellene tiltania a Jobbikot, és minden hozzá kapcsolódó 
félkatonai szervezetet, amelyek bűnrészesek a gyöngyöspatai roma lakosok emberi- és 
szabadságjogainak példátlan és elképesztő megsértésében. Be kellene tiltania a Barikádot, a 
www.kuruc.info oldalt, és a többi olyan nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumot, amely 
bármely nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbség üldözését hirdeti. Felül kellene vizsgálnia a 
gyűlölet bűncselekményre vonatkozó törvényi szabályozást, hogy az világosan 
törvényellenessé tegye bármely közösség tagja elleni támadást függetlenül attól, hogy 
megvalósul-e az erőszakra való felbujtás. A törvény szigorával kellene fellépnie minden 
magánszemély, köztisztviselő és a végrehajtó hatalom azon tagjai ellen, akik megsértik 
bármely állampolgár emberi vagy szabadságjogait. Az országgyűlésnek pedig azonnal vissza 
kell vonnia Vona és a többi jobbikos politikus mentelmi jogát, hogy eljárás indulhasson 
ellenük az említett bűncselekményekben. 
 
Ez azonban még nem elég. Itt az ideje, hogy Magyarország civil társadalma orvosolja a 
romák társadalmi kirekesztettségének és a jobboldali szélsőségek valódi okát: a vidéki 
szegénységet. 
 
A remény magvai 
 
Nemrégiben az Amerikai Ház Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt 8000 család számára 
biztosított vetőmagot Borod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben. A 
program keretében mezőgazdasági szakemberek és vöröskeresztes önkéntesek 
elszegényedett családok ezreit tanítják meg kertészkedni. Ha ez a program meghozza a tőle 
várt eredményeket, akkor a Magyar Vöröskereszt 2012-ben egy országos vidékfejlesztési 
programot indíthat. A program keretében az amerikai székhelyű Amerikaiak a Magyarokért 
Alapítvány 20.000 db kiscsibét is felajánlott, ami a reményeink szerint az első lépés lesz 
afelé, hogy sikerüljön újra népszerűvé tenni az állattartást az ország azon területein, ahol ez 
a tevékenység kis híján teljesen eltűnt. 
 
A szegények felemelése 
 
Ez a program egy kis lépés a helyes irányba – de nyilvánvalóan nem elegendő. Összehangolt 
erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élő kb. 300.000 
gyermek, köztük egyre több nem-roma gyermek számára a szükséges élelmet, ruházatot és 
iskoláztatást biztosítani lehessen. (A legnagyobb hazugság, amit a magyarokkal próbálnak 
elhitetni, hogy a szegények megérdemlik a sorsukat, mert mind romák.) 
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Felvilágosult önérdek 
 
Mint mindig, az oktatás ma is kulcsfontosságú, és olyan, a 21. századi munkavégzéshez 
szükséges képességeket kell megcéloznia, mint a számítógép-programozás, informatikai 
menedzsment, betegápolás, és egyéb olyan területek, ahol hiány van a képzett 
munkaerőből. A számos technológiai és gyógyszergyártó cég tudna, és kellene is, hogy 
aktívabb szerepet játsszon a gyakorlatias oktatás és szakoktatás előnyeinek vidékre való 
eljuttatásában. Ez ráadásul saját jól felfogott érdekük is, hiszen egyre több számítógép-
ismerő és természettudományokban képzett magyar vállal munkát külföldön. Olyan új 
alapokat kell létrehozni, amelyek több ezer, elszegényedett vidéki térségekből származó 
tehetséges fiatalnak nyújtanak teljes vagy részleges ösztöndíjat annak érdekében, hogy 
gimnáziumokban és egyetemen tanulhassanak. 
 
Segély helyett munkát 
 
De még ez sem elegendő. A civil társadalomnak össze kell fognia, hogy munkahelyeket 
teremtsen Gyöngyöspatához hasonló térségekben. Minden egészséges ember, akivel ott 
találkoztam, ugyanazt mondta: munkát szeretnének, nem segélyt. Ilyen munka lehet például 
a folyók árvízi töltéseit megemelő és megerősítő közmunka, vagy az ország 50.000 
kilométernyi vízelvezető csatornarendszerének kitisztítása, valamint az olyan hagyományos 
kézműves tevékenységek, mint a kosárfonás vagy a kézimunka, amelynek művelőit meg 
kellene tanítani arra, hogy hogyan értékesítsék termékeiket világszerte pl. az eBay-en vagy 
más internetes oldalakon. 
 
Az állami tulajdonban lévő termőföldeket azon új mezőgazdasági szövetkezetek 
rendelkezésére kellene bocsátania az államnak, amelyek munkaintenzív gazdálkodást 
folytatnak. Az áruházláncokat rá kell venni, hogy külön polcterületet és hűtőkapacitást 
biztosítsanak a magyar zöldségnek, gyümölcsnek és húskészítményeknek, hogy azok a 
vásárlók, akik minőségi magyar termékeket kívánnak vásárolni, ezt megtehessék. 
 
Nincs vesztegetni való idő  
 
Pusztán a maga erejéből sem a kormánytól, sem a magánszférától nem várható, hogy az 
elkövetkezendő két-három évben megteremtse azt a több százezer vidéki munkahelyet, 
amely szükséges ahhoz, hogy elkerülhető legyen a lakosság széleskörú elégedetlensége. 
 
A frontvonalak már világosan látszanak. A tét az, hogy Magyarország képes lesz-e elfoglalni 
az őt megillető helyet a felvilágosult, sikeres nemzetek között, vagy káoszba és őrületbe 
süllyed, mint történt 70 évvel ezelőtt, felbecsülhetetlen károkat okozva polgárainak. Nem 
lehet tovább ülni a kanapén és várni, hogy a következő kormány talán kevésbé lesz 
gondatlan, mint az előző volt. 
 
A Magyarországon érdekelt több ezer befektetőnek és vállalatnak azt üzenem, hogy ha nem 
vagyunk részei a megoldásnak, akkor a problémának vagyunk részei. Mindazok, akik készek 
a helyes cselekvésre és hajlandóak valamit visszaadni Magyarországnak természetbeni vagy 
pénzügyi segítség, képzés vagy munkahelyteremtés formájában, kérem lépjen kapcsolatba 
velem vagy bármely más olyan civil szervezettel, amely aktívan harcol a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés ellen. 
 
Csütörtökön a Magyar Vöröskereszt élelmiszert, mosóport és pelenkákat juttatott el a 
cikkben szereplő 115 roma családhoz. Most rajtad a sor, hogy tégy valamit a vidéki 
szegénység, a társadalmi kirekesztés és a politikai szélsőségek térhódítása ellen. 
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10. Food Security: Rethinking the EU’s Common Agricultural Policy  
       (Budapest Times, April 2nd, 2011). 
 
High interest rates, high unemployment, high fuel costs and now high grocery bills.  Rising 
food costs are hitting Hungarians where they feel it the most: in their stomachs.  And yet 
Hungarian agricultural production is at its lowest level in decades.  What gives?  According 
to the Central Statistical Office (KSH) food prices have risen 7.4 percent over the past 12 
months with the price of certain staple products such as flour (44.1 percent), sugar (28.2 
percent) and vegetable oil (18.9 percent) skyrocketing. In February alone the price of flour 
and sugar increased 9.3 percent and 15.7 percent, respectively, causing Minister of Rural 
Development and Agriculture Sándor Fazekas to launch an official investigation into high 
sugar prices and propose the European Union lift sugar production quotas. 
 
Volatility and speculation 
  
Rising food prices are only half the story. The past five years have seen large volatility in the 
price of agricultural inputs such as animal feed and fertiliser as well as agricultural 
commodities such as wheat whose price has been fluctuating between USD 380 and USD 
1,200 per tonne. (Three weeks ago the price of wheat fell 8.6 per cent in a single day!) 
Increasing price volatility can be attributed to a number of factors. Agricultural commodities 
are traded globally. Much of the trade takes place electronically, with traders buying and 
selling millions of tonnes of grain and meat every day depending on the price of oil, weather 
forecasts, and the status of harvests from Canada to Australia. Increasingly they are doing 
so with money provided by pension and hedge funds. 
 
French President Nicolas Sarkozy recently called on G20 ministers to act in a coordinated 
manner to regulate markets in order to minimise the impact of speculation on agricultural- 
and food-related commodities. However, all markets are speculative by nature and thus it is 
not clear what Sarkozy has in mind. European states know from attempts to regulate the 
price of a range of agricultural commodities in the 1980s that it can be ruinously expensive. 
Furthermore most experts agree that it is not so much speculation as a series of actual and 
prospective crop failures and higher energy costs that is driving market volatility. 
 
A global market 
  
The meteoric rise in food prices experienced over the past several months has less to do 
with poor harvests of Hungarian winter wheat and corn than with the failure of last year's 
Russian wheat harvest, drought conditions across northern China and Australia, and 
excessive rain in Canada and Indonesia. As stocks of domestically produced cereals run low, 
millers have no choice but to purchase from foreign producers at prevailing world market 
prices. This often involves purchasing Hungarian grain from foreign traders as large scale 
Hungarian agriculture is nearly entirely export oriented. 
 
Plummeting agricultural yields 
  
Hungarian agriculture has been undergoing a painful structural adjustment over the past 20 
years. Wheat production fell from its 1988 peak of just under 7 million tonnes to 3,764,000 
tonnes in 2010.  Sugar beet production has fallen from its peak of 5.3 million tonnes in 1989 
to well under a million tonnes in 2010 – the result of EU sugar production quotas mentioned 
earlier and the collapse of the Hungarian sugar-refining industry. Potato production, which 
peaked in 1991 at just over 1.2 million tonnes, fell steadily to 440,000 tonnes in 2010. Bean 
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production has plummeted from its peak of 6,267 tonnes in 1991 to 1,659 tonnes in 2008, 
yielding a mere 937 tonnes in 2009. Pea production has decreased from its peak of 405,000 
tonnes in 1989 to 32,516 tonnes in 2009, its lowest for 50 years. Production of red pepper 
and onions (staple crops of the Great Hungarian Plain) has plummeted to roughly one-third 
their pre-1989 levels.  Apple production fell from its peak of 1,242,928 tonnes in 1986 to 
575,368 tonnes in 2009. Pear, cherry, plum and apricot production is presently at 40 percent 
of 1989 levels. Only sour cherry and peach production remain comparable to pre-1989 
levels. 
 
Falling crop yields reflects a shift from the production of cereals and other traditional crops 
to bio-fuels like the mustard-coloured rapeseed which has come to dominate much of the 
Hungarian countryside. It also reflects Hungary’s transition from a largely agricultural to a 
service economy. But mostly it reflects the inability of smallholders to compete with large-
scale farming operations at home and abroad. 
 
As the price of oil continues to rise, more and more corn will end 
up in people’s fuel tanks rather than their stomachs.  Corn 
production, which had fallen to 4 million tonnes in 2007 from its 
peak of 9 million tonnes in 2005, resurged to 9 million tonnes in 
2010 despite adverse weather and high ground water wiping out 
much of the crop (with farmers reaping 3 per cent more corn from 
10% less land than in 2009). The substitution of bio-fuel crops for 
food crops will continue as more ethanol refineries come on line. 
 
No living in livestock 
  
Egg production has steadily fallen from its 1990 peak of 4,879 million units to 2,741 million 
units in 2009. Milk production, which peaked in 1989 at 2,779 million litres, fell steadily to 
1,712 million litres in 2009 due to the wide-scale closure of non-EU-compliant milk collection, 
storage and processing facilities. 
 
National livestock producers have fared even worse. While poultry production declined a 
mere 16 percent between 1988 and 2009, pork production has fallen 60 percent from 
634,300 tonnes in 1989 to 287,100 tonnes in 2009. Beef production has plummeted 85 
percent from its 1985 peak of 201,800 tonnes to a mere 30,200 tonnes in 2009. Apart from 
the high cost of animal feed, the main reasons for the decline of the Hungarian pig and 
cattle industries is the high cost of EU compliance (veterinary certification, cost of manure 
storage and handling, etc.) and inability to satisfy the needs of Hungarian slaughterhouses 
for a steady year-round supply of fattened animals. 
 
Chickens coming home to roost 
  
In the rush to privatise cooperative and state-owned land in the 1990s cooperative farms 
(which supplied small farms with chicks, piglets, animal feed and access to markets) were 
largely stripped of farmland on which they previously grew their own animal feed (alfalfa 
production is currently at one-third of 1989 levels). The loss of farmland deprives livestock 
growers of EU agricultural subsidies and forces them to purchase animal feed at a huge 
premium over what it previously cost to grow it themselves. 
 
Increases in the price of animal feed relative to the price of poultry, pork and beef are a 
major factor in the decline of the livestock industry. Another major factor is that, whereas in 
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the years leading up to EU accession Hungarian livestock producers benefited from heavy 
state subsidies, the European Union’s system of agricultural subsidies – the so-called 
Common Agricultural Policy (CAP) – places greater emphasis on the cultivation of cereals, 
fruits and vegetables, which it supports in the form of direct payments to farmers based on 
the number of hectares under cultivation. In exchange, farmers are required to follow EU 
guidelines with regard to tillage, water management, manure handling and the use of 
pesticides. 
 
Small plots, fewer subsidies 
  
Hungarian farmers cultivating at least one hectare receive direct payments and other 
subsidies which in 2007-2008 amounted to 50 percent of all agricultural factor income. 
Hungarian farmers still receive considerably less than their EU-12 counterparts and, in any 
case, their operations tend to be smaller and more specialised, rendering them relatively 
inefficient and vulnerable to the vagaries of the international marketplace. Low return on 
investment (five to six percent in a good year) is a major obstacle to capital investment 
necessary to meet stringent EU standards and achieve economies of scale necessary to 
compete with western European producers. Unfortunately, the risk of full or partial crop 
failure due to extreme weather conditions discourages investment in agriculture at a time 
when it is most needed. 
 
The growing need to feed 
  
In the long run, Hungary’s generous natural endowments – 5.8 million hectares of fertile 
farmland (62 per cent of the total national land area), year-round sunshine and ample water 
(Hungary is watered by 23 rivers) – mean that farmers and the economy stand to benefit 
enormously from greater worldwide demand for quality agricultural products. 
 
The Earth’s population is projected to increase from 7 billion to 9 billion over the next 40 
years. The food needed to feed an extra 2 billion mouths has to be grown on land currently 
under cultivation as all but the most mountainous and densely forested areas have already 
been put to the plough. Furthermore, as their countries begin to emerge from decades of 
self-imposed poverty, some 2.5 billion Chinese and Indians are starting to eat properly and 
acquiring an appetite for meat requiring four times more grain to produce than bread. (I 
was astonished to learn several years ago that Kentucky Fried Chicken sells more chicken in 
China than in the United States). 
 
Mother Nature strikes back 
  
Hungarian agriculture is challenged by rising temperatures, falling overall levels of 
precipitation and soil erosion. Between 1901 and 2009 the nation’s mean temperature 
increased nearly 1 degree Celsius from 9.5 to 10.4 degrees. This is likely to increase another 
degree or so over the next 40 years due to global warming. During the same period annual 
precipitation decreased seven percent from 620 mm to 570 mm. Changes in the seasonality 
of precipitation and extreme temperature fluctuations have adversely affected the ability of 
farmers to cultivate and harvest crops in winter. 
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Hungary showing leadership 
  
Hungary has used its EU Presidency to launch a water-management initiative. This is 
sensible considering flood plains make up 25 percent of the country’s area and 25 percent of 
the population lives in reclaimed floodplains. The country is also using its Presidency to 
advocate a policy of greater food security and transparency. Believing the quality of its 
agricultural product to be superior to that of other countries, Hungary wants EU consumers 
to be informed of the origin of the food they eat so that those prepared to pay a premium 
for quality Hungarian goods can do so. (How Hungarian agricultural wholesalers are to be 
prevented from selling repackaged Chinese lettuce and other imported fruits and vegetables 
as Hungarian products remains to be seen.) 
 
There is much merit to this proposal. The country’s agricultural goods tend to be “organic” in 
that they are produced with minimal use of harmful pesticides. While Hungarian farmers 
may not possess the most modern or sanitary of animal storage or processing facilities, at 
least they haven’t been bathing livestock in harmful chemicals, injecting them with excessive 
antibiotics or giving them dioxin-laced feed. 
 
Higher food prices may be bad news for Hungarian consumers (and Arab dictators) but it is 
actually good news for the nation’s farmers who now have an additional incentive to plant 
crops. Two weeks ago Minister Fazekas chaired a meeting of the Agriculture and Fisheries 
Council in Brussels to discuss the conclusions of the commission paper The CAP towards 
2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Taken 
together with a series of “Agricultural Policy Perspective Briefs” released earlier this year, this 
remarkable 14-page document prepares the ground for the legal proposals to be adopted by 
the Commission this year. 
  
EU food security 
  
According to the European Commission the main challenge EU agriculture faces is to “retain 
and enhance competitiveness in a world characterised by increasing globalisation and the 
rising price volatility while maintaining agricultural production across the whole of Europe”. 
 
It proposes to do so by “unlocking the full potential of European agriculture, particularly in 
the New Member States” in a manner that is economically efficient and environmentally 
sustainable. Towards this end the commission proposes future first-tier direct payments to 
farmers be tied to “specific environmental and conservation issues intended to promote 
biodiversity and reduce soil erosion and greenhouse gas emissions”, and that second-tier 
programs “help governments better manage natural resources and promote the 
development of high value added, export driven, food processing industries”. 
 
If Hungary succeeds in forging a consensus among EU member states on issues vital to the 
future of European (and Hungarian) agriculture, it will be a major accomplishment. 
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10.  Élelmiszerbiztonság: Európa közös agrárpolitikájának újragondolása  
        (Budapest Times, 2011.április 2.) 
 
Magas kamatok, magas munkanélküliség, magas üzemanyag árak és most a magas 
élelmiszerárak. Az egyre emelkedő élelmiszerárak ott sújtják leginkább a magyarokat, ahol a 
legjobban érzik: a gyomrukban. Ennek ellenére a magyar mezőgazdasági termelés 
alacsonyabb szinten van, mint az utóbbi évtizedekben valaha. Mi lehet itt a probléma?  A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint az élelmiszerárak 7,4 százalékkal emelkedtek az 
elmúlt 12 hónapban, miközben néhány alapélelmiszer ára még ennél is jóval nagyobb 
mértékben emelkedett: a liszt 44,1%-kal, a cukor 28,2%-kal és az étolaj 18,9%-kal. Csak ez 
év februárjában a liszt és cukor ára 9,3 illetve 15,7 százalékkal emelkedett, ami miatt 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hivatalos vizsgálatot indított a magas cukor árak 
okainak tisztázására, és javasolta, hogy az Európai Unió emelje fel a cukorra vonatkozó 
termelési kvótákat. 
 
Ingadozás és spekuláció 
 
Az élelmiszerárak emelkedése csak a történet egyik fele. Az utóbbi öt évben rendkívül 
ingadozó volt a mezőgazdasági alapanyagok, pl. a takarmányok és műtrágyák, valamint a 
mezőgazdasági alaptermékek, pl. a búza ára. Ez utóbbi tonnánkénti ára 380 és 1200 dollár 
között mozgott. (Három héttel ezelőtt a búza ára egyetlen nap alatt 8,6 százalékot zuhant!) 
Az áringadozás számos tényezőnek tulajdonítható. A mezőgazdasági árukkal a világ 
árutőzsdéin kereskednek. A kereskedés nagy része elektronikusan zajlik, a kereskedők nap 
mint nap több millió tonna gabonát és húst adnak-vesznek, függően az éppen aktuális 
olajártól, időjárási előrejelzésektől, és attól, hogy milyen termés várható Kanadától 
Ausztráliáig. Az árutőzsdéken mozgó pénz egyre növekvő mértékben a nagy 
nyugdíjalapokból és az ún. fedezeti alapokból (hedge fund) származik. 
 
Nicolas Sarkozy francia miniszterelnök nemrégiben felszólította a G20 minisztereit, hogy 
összehangolt fellépéssel próbálják szabályozni a piacokat annak érdekében, hogy 
minimalizálni lehessen a mezőgazdasági és élelmiszer jellegű termékekre irányuló spekuláció 
hatásait. Természetéből adódóan azonban minden piac spekulatív jellegű, ezért nem teljesen 
világos, hogy Sarkozy mire is gondolt pontosan. Az európai államok tudhatják saját korábbi 
próbálkozásaikból, amikor az 1980-as években egy sor mezőgazdasági áru árát próbálták 
szabályozni, hogy ennek katasztrofálisan magas költségei lehetnek. A legtöbb szakértő 
abban is egyetért továbbá, hogy a piac volatilitását nem is annyira a spekuláció, sokkal 
inkább a már bekövetkezett vagy várható terméskiesések, illetve a növekvő energiaárak 
okozzák. 
 
Globális piac 
 
Az élelmiszeráraknak az utóbbi néhány hónapban tapasztalt rendkívüli emelkedése kevésbé a 
gyenge magyarországi őszi-búza terméssel, mint inkább a tavalyi rossz oroszországi 
búzaterméssel, az Észak-Kínában és Ausztráliában tapasztalható aszállyal és a Kanadában és 
Indonéziában esett rendkívüli mennyiségű esővel magyarázható. Amikor egy országban a 
hazai gabonatermés kifogyóban van, a malmoknak nincs más választásuk, külföldről kell 
beszerezniük az alapanyagot, méghozzá az éppen aktuális világpiaci árakon. Emiatt gyakran 
előfordul, hogy magyar malmok külföldi kereskedőktől veszik meg a magyar búzát, mivel a 
nagy volumenű magyar mezőgazdasági termelés szinte teljesen export-orientált. 
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A mezőgazdasági termelés mélyrepülése 
 
A magyar mezőgazdaság fájdalmas strukturális átalakuláson esett át az utóbbi 20 évben. A 
búzatermelés az 1988-as, csaknem 7 millió tonnás csúcsról 2010-re 3.764.000 tonnára esett 
vissza. A cukorrépa termelés az 1989-es, 5,3 millió tonnás csúcsról jóval 1 millió tonna alá 
esett vissza 2010-re, köszönhetően az EU korábban említett cukorkvótáinak és a 
magyarországi cukorgyártás összeomlásának. A burgonyatermelés, amely 1991-ben érte el 
csúcsát 1,2 millió tonnával, folyamatos csökkenés mellett 2010-re 440.000 tonnára 
zsugorodott. A szárazbab termelés az 1991-es, 6.267 tonnáról 2008-ra 1.659 tonnára esett 
vissza, és 2009-ben már csupán 937 tonnás termést produkált. A zöldborsótermelés az 1989-
es, 405.000 tonnás csúcsról 2009-re 32.516 tonnára esett vissza, ami 50 éves mélypontnak 
felel meg. A pirospaprika és hagymatermelés (az Alföld meghatározó mezőgazdasági 
terményei) az 1989 előtti termelési szintek egyharmadára esett vissza. 
 
Az almatermesztés az 1986-os 1.242.928 tonnáról 2009-re 575.368 tonnára esett vissza. A 
körte, cseresznye, szilva és sárgabarack termelés jelenleg az 1989-es termelési szintek 40%-
át éri el. Csupán a meggy- és őszibaracktermés mennyisége maradt összehasonlítható az 
1989 előtti szintekkel. A csökkenő termés-mennyiségek azt mutatják, hogy a gabonafélék és 
más hagyományos termények termesztéséről a hangsúly egyre inkább a bioüzemanyag 
alapanyagokra helyeződött, mint pl. a mustársárga virágú repce, amely domináns növénye 
lett a magyar táj nagy részének. Másrészt mutatják Magyarország átalakulását is egy erősen 
agrárjellegű országból egy szolgáltató jellegű gazdasággá. De leginkább mégis azt mutatják, 
hogy a kistermelők nem képesek versenyezni a nagymérető hazai és külföldi gazdaságokkal. 
 
Ahogy tovább emelkedik az olaj ára, a megtermelt kukorica egyre 
nagyobb része kerül az emberek hasa helyett autóik üzemanyag-
tartályába. A kukoricatermelés, ami 2007-ben 4 millió tonnára esett 
vissza a 2005 évi 9 millió tonnás csúcsról, újra 9 millió tonnára ugrott 
2010-ben annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás és a magas belvíz 
a termés nagy részét tönkretette (mégis a gazdák összesen 3%-kal több 
kukoricát takarítottak be 10%-kal kisebb területről, mint 2009-ben). Az 
élelmiszernövények termesztését egyre inkább felváltja a bioüzemanyag 
alapanyagok termesztése, köszönhetően az egyre szaporodó számú bioetanol finomítóknak. 
 
Az élőállatból nem lehet megélni 
 
A tojástermelés, ami 1990-ben volt a legmagasabb, 4.879 millió darab, folyamatosan 
csökkent, és 2009-ben 2.741 millió volt. A tejtermelés folyamatosan csökkent az 1989-es, 
2.779 millió literes csúcsról 1.712 millió literre 2009-ben. Ez nagy részben köszönhető az EU 
szabványainak nem megfelelő tejbegyűjtő, tároló és feldolgozó állomások széles körű 
bezárásának.  
 
A hazai állattartók még rosszabbul jártak. Míg a baromfitermelés csupán 16%-kal esett 
vissza 1988 és 2009 között, addig a sertéstermelés 60 százalékkal, az 1989-es 634.300 
tonnáról 2009-re 287.100 tonnára esett vissza. A szarvasmarha-termelés az 1985-ös 
csúcsról, 201.800 tonnáról 85 százalékot zuhant, és 2009-ben csupán 30.200 tonnát ért el. A 
takarmány magas ára mellett a magyar sertés és szarvasmarha-tenyésztés hanyatlásának fő 
okai az EU követelményeknek való megfelelés magas költsége (állatorvosi igazolások, a 
keletkező trágya tárolásának és kezelésének költségei, stb.) és hogy a tenyésztők nem voltak 
képesek megbízhatóan és egész évben egyenletesen kielégíteni a magyar vágóhidak hízott-
állat iránti igényét. 
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Aki szelet vet, vihart arat 
 
A szövetkezeti és állami tulajdonban lévő földek 1990-es évekbeli sietős privatizációja 
nyomán a mezőgazdasági szövetkezetek (amelyek korábban a kistermelőket is ellátták 
csibékkel, malacokkal, takarmánnyal, valamint segítették a kistermelők piacra jutását) 
elveszítették földterületeik nagy részét, ahol korábban saját felhasználásra termesztettek 
takarmánynövényeket (jelenleg a lucernatermelés az 1989-es szintek harmadát éri el). A 
termőterületek elvesztése megfosztja az állattenyésztőket az EU mezőgazdasági 
támogatásaitól, és kénytelenek a takarmányt jóval magasabb áron megvásárolni, mint amibe 
nekik annak megtermelése korábban került. 
 
Az állattenyésztés hanyatlásának egyik legfontosabb oka a takarmányáraknak a szárnyasok, 
valamint a sertés- és marhahús árához képesti növekedése. Egy másik fontos tényező az, 
hogy míg az EU-csatlakozást megelőző években a magyar állattenyésztők komoly állami 
támogatásban részesültek, az EU mezőgazdasági támogatási rendszere, az ún. Közös 
Agrárpolitika (KAP) nagyobb hangsúlyt helyez a gabonafélék, zöldségek és gyümölcsök 
termesztésére, amit a gazdáknak juttatott közvetlen kifizetések formájában támogat a 
művelés alatt álló terület nagyságának függvényében. Cserébe a gazdák kötelesek betartani 
az EU szabványait a művelés, vízgazdálkodás, trágyázás és növényvédőszerek használata 
tekintetében. 
 
Kisebb birtokok, kevesebb támogatás 
 
A legalább egy hektárt művelő magyar gazdák közvetlen kifizetéseket kapnak, és egyéb 
támogatásokban részesülnek, melyek összértéke 2007-2008-ban elérte a mezőgazdasági 
tevékenységből származó bevételek 50 százalékát. A magyar gazdák azonban még így is 
jóval kevesebb támogatást kapnak, mint az EU-12-ben gazdálkodó társaik, ráadásul 
gazdaságaik átlagban kisebb méretűek és specializáltabbak, ami relatíve kevésbé hatékonnyá 
és a nemzetközi piaci hatásokkal szemben védtelenebbekké teszi őket. Az alacsony 
tőkemegtérülés (egy jó évben is csupán öt-hat százalék) komoly akadálya a szektorba 
irányuló tőkebefektetésnek, ami pedig szükséges lenne a szigorú EU-s követelmények 
betartásához és a nyugat-európai termelőkkel való versenyképesség szempontjából 
elengedhetetlen méretgazdaságosság eléréséhez. Sajnos a szélsőséges időjárás miatt a 
termés részleges vagy teljes elvesztésének kockázata éppen akkor riasztja el az ágazatba 
potenciálisan befektetőket, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. 
 
Növekvő élelmiszer-szükséglet 
 
Hosszú távon Magyarország kiváló természeti adottságai – 5,8 millió hektár gazdag 
termőterület (az ország területének 62 százaléka), egész évben tartó napsütés és bőséges 
vízellátás (Magyarországnak 23 folyója van) – azt jelentik, hogy a gazdák és az ország 
gazdasága nagymértékben profitálhatna a jó minőségű mezőgazdasági termékekre irányuló 
egyre növekvő globális keresletből. A Föld népessége az elkövetkezendő 40 évben 7 
milliárdról várhatóan 9 milliárdra nő. A további 2 milliárd ember élelmezéséhez szükséges 
élelmiszert a jelenlegi mezőgazdasági termésterületeken kell megtermelni, hiszen a 
hegyvidéki és sűrű erdők borította területek kivételével már minden földterület művelés alá 
került. Továbbá miután Kína és India lassan kiemelkedik a szegénységből, e két ország 2,5 
milliárdos lakossága elkezd rendesen étkezni, sőt húst fogyasztani, aminek előállításához 
négyszer annyi gabonafélét kell termeszteni, mint amennyi a kenyér előállításához 
szükséges. (Döbbenten hallottam néhány évvel ezelőtt, hogy a Kentucky Fried Chicken több 
csirkét ad el Kínában, mint az Egyesült Államokban.) 
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A Természet visszavág 
 
A magyar mezőgazdaságot komoly kihívás elé állítja az emelkedő hőmérséklet, az átlagos 
csapadékmennyiség csökkenése és a termőföld eróziója. 1901 és 2009 között az ország 
átlaghőmérséklete közel 1 Celsius fokkal nőtt, 9,5 fokról 10,4 fokra. Ez a következő 40 évben 
várhatóan további kb. egy fokkal nő majd a globális felmelegedésnek köszönhetően. 
Ugyanebben az időszakban az évi csapadékmennyiség 620 mm-ről 570 mmre csökkent. A 
csapadék eloszlásában bekövetkezett változások és a hőmérséklet szélsőséges változásai 
negatívan befolyásolják a növények téli időszakban való termesztését és betakarítását. 
 
Magyarország utat mutat 
 
Magyarország a soros EU elnökségből adódó pozícióját kihasználva kezdeményezte egy 
közös vízgazdálkodási program megvalósítását. Ez okos dolog, tekintve, hogy az ország 25 
százaléka árvíz vagy belvíz által érintett terület, és a lakosság 25 százaléka él a folyók 
korábbi öntésterületén. Magyarország az elnökség idején szorgalmazza továbbá az 
élelmiszerbiztonsági politika szigorítását és az élelmiszerek származásának átláthatóbbá 
tételét. Mivel Magyarország hisz abban, hogy mezőgazdasági termékei magasabb 
minőségűek, mint más országok termékei, a kormány szeretné, ha az európai fogyasztók 
tájékoztatást kapnának az általuk fogyasztott élelmiszer eredetéről, hogy azok, akik 
hajlandóak többet fizetni a minőségi magyar termékekért, ezt megtehessék. (Hogy hogyan 
fogják a magyar mezőgazdasági nagykereskedőket meggátolni abban, hogy a kínai salátát 
és egyéb importált zöldségeket és gyümölcsöket átcsomagolva magyar áruként értékesítsék, 
az egy teljesen más kérdés.) 
 
Ennek a javaslatnak komoly érdemei vannak. Az ország mezőgazdasági termékei jórészt 
„bio” termékek, amennyiben minimális mennyiségú káros növényvédőszert használnak az 
előállítás során. Bár a magyar gazdák nem a legmodernebb állategészségügyi, állattartási és 
húsfeldolgozási technológiákat alkalmazzák, legalább nem fürösztik az állatokat káros 
vegyszerekben, nem nyomják őket tele antibiotikumokkal és nem adnak nekik dioxinnal 
szennyezett takarmányt. 
 
Az élelmiszerárak emelkedése lehet, hogy rossz hír a magyar fogyasztóknak (és az arab 
diktátoroknak), de éppenséggel jó hír a magyar gazdáknak, akiknek most valamivel jobban 
megéri növényt termeszteni. Két héttel ezelőtt Fazekas miniszter úr vezette Brüsszelben a 
Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülését, amely tárgyalta az Európai Bizottságnak a KAP 
jövője 2020-ig: az élelmezési, a természeti erőforrásokat érintő és a területi kihívások 
kezelése című jelentését és levonta az abból adódó következtetéseit. Ez a 14 oldalas, 
tekintélyes dokumentum, kiegészülve egy sor, az idei évben kiadott „Agrárpolitikai 
jelentéssel”, lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság még ez év folyamán elfogadhassa a 
szabályozási javaslatokat. 
 
Az EU élelmiszer-biztonsága 
 
Az Európai Bizottság szerint az EU mezőgazdasága előtt álló legfőbb kihívás az, hogy 
„megőrizze és erősítse versenyképességét egy globalizálódó világban, ahol az árak egyre 
jobban ingadoznak, miközben Európában mindenhol fenntartja a mezőgazdasági termelést.” 
A javaslat szerint ennek módja „az európai mezőgazdaság teljes potenciáljának kiteljesítése, 
különösen az újonnan csatlakozott tagállamokban”, méghozzá gazdaságos és környezetileg 
fenntartható módon. Ennek megvalósítása érdekében a bizottság javasolja, hogy a 
gazdáknak fizetett elsőszintű közvetlen kifizetéseket a jövőben kössék bizonyos 
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„környezetvédelmi szempontokhoz, amelyek a biodiverzitás növelését, valamint a termőföld 
eróziójának és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célozzák”, a második 
szintű programok pedig „segítsék, hogy a nemzeti kormányok hatékonyabban 
gazdálkodjanak természeti erőforrásaikkal és előmozdítsák a magas hozzáadott értékű, 
export-orientált élelmiszeripar fejlődését.” 
 
Ha Magyarországnak sikerül konszenzust kovácsolni az EU tagállamai között az európai (és a 
magyar) mezőgazdaság életbevágó kérdéseiben, az elismerésre méltó eredmény lesz. 
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11.  The Incredible Shrinking Hungary! (Budapest Times, April 10th, 2011) 
 

It’s official. The population is at its lowest in 50 
years, having fallen steadily from 10,709,000 in 
1980 to 9,986,000 in January. The decline is now a 
record 0.5 percent a year. Unless immediate steps 
are taken to increase birth rates and encourage 
immigration there will be well under 8 million 
people living in Hungary by 2050, with twice as 
many (one in three) over the age of 65. Of the 27 
European Union member states Hungary now 
ranks last in terms of natural population growth. 
Between January 2001 and April 2010 some 
333,000 fewer Hungarians were born than died. 
Net immigration in this period helped to offset the 
figure by some 150,000 individuals, but these days 

Hungary is more of a transit country for immigrants than a final destination. 
 
Sawing brides in half 
  
Only half as many Hungarian women are getting married today as 30 years ago. Twenty 
years ago 77 percent of women married at least once in their lifetime. By 2007 this number 
had dropped to 44 percent. The number of marriages has decreased an astonishing two-
thirds from 103,775 in 1975 to 35,520 in 2010. The number of live births has decreased 
accordingly from 194,240 in 1975 to 90,350 in 2010, of which 40 percent were born to 
unmarried couples or single mothers.  Whereas in 2007 15 per cent of households were 
headed by cohabitating couples, increasingly couples are not even bothering to set up 
house, preferring to live separately in a phenomenon known as “Living Apart Together”. 
 
The gypsy fortune teller 
  
For all their beauty Hungarian women have remarkably low fertility rates – at present 
around 1.2 live births per woman. If we exclude the Roma population this figure drops to 
0.8, far below the 2.1 live births per woman needed to maintain the nation’s non-Roma 
population. 
 
In 1990 the typical blushing bride was 22 years old. By 2007 she was 28 when donning her 
first wedding gown. Fewer marriages mean fewer children. Hungarians born in the mid-
1970s are having half as many children as their parents did (18.4 births per thousand in 
1975 versus 9.6 in 2010). 
 
One does not require the services of a gypsy fortune teller to see where all of this is leading. 
An ageing population puts an increased financial burden on the state even as a decreasing 
workforce starves it of tax revenues. The meteoric growth of Hungary’s Roma population 
relative to its non-Roma population is the main driver of extreme right-wing politics. (Rather 
than blaming Roma for having too many children, Jobbik leader Gábor Vona should be 
blaming Hungarians for not having enough children.) 
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Sleight of hand 
  
At first glance the fact that the number of divorces has remained more or less constant over 
the past 20 years is reassuring. Last year 23,800 couples officially called it quits, 200 fewer 
than in 1975. But upon closer inspection one finds that after adjusting for the sharp drop off 
in marriages (one third as many marriages were registered in 2010 as in 1975), the divorce 
rate has actually increased some 50 per cent from 31 percent in 1990 to 45 percent in 2007.  
The past 20 years has witnessed a near doubling of those divorcing after ten years of 
marriage. In 1990 the average age of a woman at the time of divorce was 34. Today it’s 38. 
Statistically, a 38-year-old woman is far less likely to remarry and have children than one 
who is four years younger.   
 
The bearded woman 
  
Low birth rates and internal migration is depopulating the countryside. Of the seven regions 
that make up Hungary, the only one to experience an increase in overall population over the 
past ten years is Central Hungary, home to Budapest and its environs, thanks to higher than 
average birth rates and migration from the countryside. Between 2006 and 2009 23,000 
more people a year moved to Budapest than moved away. The other six regions have 
experienced a pronounced decrease in people under the age of 64, especially the poor north 
and southeast. Most of the non-Roma households I visited during a recent tour of villages 
outside of Encs and Jászberény consisted of widows in their 70s and 80s (including one with 
an abundance of facial hair). 
 
The invisible man 
  
Official population figures do not reflect a significant wave of emigration that has taken place 
since the 2001 census. According to the Central Statistical Office (KSH) between 2001 and 
2008 the number of Hungarians officially residing in other European countries increased 
from 91,162 to 121,267 (125,000 including Ireland).  A year of heightened political, 
economic and social tensions in the nation, 2007 witnessed a 25 per cent increase in the 
number of Hungarians travelling abroad over the previous year. Although officially only 367 
Hungarians emigrated in 2007, that same year 34,000 Hungarians registered themselves as 
migrants in other EU countries. The big question is, of those residing abroad at present, how 
many plan to return one day? According to an article in the 17 March edition of weekly news 
magazine HVG around 187,000 Hungarians have registered themselves abroad as migrants 
since 2001. If only one in three bothered to register, then the actual number of Hungarian 
nationals living and working abroad in Europe is around 560,000. 
 
Now you see it, now you don’t 
  
If just ten percent intend to settle abroad permanently then come this October Hungary’s 
census takers are likely to discover some 56,000 15- to 64-year-olds are missing. If half of 
those residing abroad do not return, then the 2010 population figures overestimated by 
280,000 or 5 percent the actual working-age population.  Anecdotal evidence suggests that 
as many as 200,000 Hungarians left the country over the past three years. If true that 
would make it the largest outward migration since 1956. As the nation’s economic and social 
situation worsens, increasing numbers of university graduates will choose to live and work 
abroad. Most EU countries still limit the number of foreigners from the countries that joined 
the bloc after 2004 that may seek work in their country, but this is about to change.  
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Taking volunteers 
 
Last week Germany and Austria announced that any EU citizen wishing to work there may 
do so from 1 May of this year. Because Germany and Austria have always been the 
destination of choice for Hungarian emigrés, the already sizable stream of Hungarians 
migrating abroad threatens to turn into a flood. Germany is projecting an influx of some 
100,000 workers from Eastern and Central Europe. A good number of these are likely to be 
Hungarian, including many healthcare professionals and information technology workers.   
 
Look deep into my eyes . . .   
  
Apart from the prospect of gainful employment, aspiring emigrés are eager to escape the 
country’s mounting social, political and economic problems.  I know very few parents who 
are not advising their children to leave and settle abroad. Given the central importance of 
family to Hungarians there can be no greater testament to the deep pessimism of the middle 
class about their country’s future. For the nation’s youth the lure of living and working 
abroad is nothing short of hypnotic. 
 
Pick a number, any number 
  
The 2010 figures released this month confirm that things are going to get a lot worse before 
they get better. The good news is that GDP grew 2.4 percent in 2010 thanks to a surge in 
exports. The number of employed rose 0.7 percent to 3,745,000.  The bad news is that 
household consumption fell 2.1 percent on average last year. Agriculture (-15 percent) and 
residential construction (-17 percent), on which many Hungarians depend for a living, 
contracted sharply. Last year was the first time in two decades that fewer residential 
building permits were issued than occupancy permits.   
 
The vanishing welfare state 
  
During the first two months of this year government revenues fell 3.6 percent while 
government expenditures grew 8.3 percent, with social security funds experiencing a HUF 75 
billion deficit (EUR 283.53 million), HUF 35 billion (EUR 132.31 million) higher than one year 
ago.  Desperate to reduce entitlement spending, the government recently slashed disability 
pensions, hoping this will induce many of the 500,000 officially disabled people to return to 
work. Short of introducing new taxes it is difficult to see how the government can avoid 
cutting the pensions of some three million people already hard-pressed to survive on HUF 
60,000 (EUR 226.83) a month. Add to this the fact that local governments are finding it 
increasingly difficult to finance schools and provide basic services, and one is left with a grim 
picture of an unsustainable social welfare state on the verge of collapse.  
 
A disappearing trick 
  
January saw the number of live births decrease 5.1 percent year-on-year and the birth rate 
drop to its lowest ever from 9.4 to 8.9 live births per thousand. Accompanied by a slight 
increase in deaths, the population declined 4,200 in January, 19 percent more than a year 
ago.  Prime Minister Viktor Orbán’s call earlier this month for Europeans to start having more 
children, however well-intended, smacks of wishful thinking. Even if every woman of child-
bearing age were to start having children it would be another quarter of a century before 
most of them entered the workforce. After 50 years of steadily declining birth rates the 
nation is not only running out of population – it is running out of options.  
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Pulling a rabbit out of a hat 
  
Hungary could shore up public finances and encourage couples to have more children by 
introducing a modest real-estate tax of HUF 20,000-100,000 (EUR 76.5-378) per bedroom 
per annum depending on the current market value of the home. Families with three or more 
children should be exempt from paying the tax after their primary place of residence. 
Families with one or two children should be exempt from paying the tax after one or two 
bedrooms, respectively.  In this way a couple living in a three-bedroom flat in Districts II or 
XII would have a HUF 100,000 annual inducement per child to have up to three children. 
Married couples agreeing to have two or three children over a period of three to five years 
would be exempt from paying the tax providing the children are actually born. Otherwise at 
the end of the third of fifth year the bedroom tax would be payable with retroactive effect. 
 
A magic wand 
  
Throughout its history Hungary has encouraged immigration from abroad as a means of 
shoring up its population. Many immigrants came from the east. The Cumans (Kun) and the 
Jassic (Jász) settled by King Béla IV on the Great Hungarian Plain originated from Turkey 
and Persia. As late as the 1980s Hungary admitted guest workers from Mongolia. If the 
nation is to restore public finances to health it must compensate for falling birth rates by 
admitting at least 50,000 immigrants every year for the next 20 years. Potential immigrants 
include an estimated 2.5 million ethnic Hungarians living in neighbouring countries. Rather 
than give them the right to vote, the country should be encouraging working-age ethnic 
Hungarians living abroad to move here. However, now that Romania and Slovakia have 
joined the EU there is little incentive for ethnic Hungarians to choose Hungary over 
Germany, Austria or England.   Another potential source of immigrants is Turkey. With 26.5 
percent of its 72 million people under the age of 14 Turkey has young people to spare. But 
they are unlikely to come unless there are jobs waiting.  The past decade has seen a steady 
stream of immigrants from China, mainly small investors and entrepreneurs.   
 
Smoke and mirrors 
  
Not long ago east-central European emigrés had to brave the forfeiture of their property and 
severance of family ties. This is no longer the case. As EU member states honour their treaty 
obligations to remove barriers to the free movement of peoples, they will find themselves 
competing more and more for a limited pool of skilled workers.  If Hungary is to avoid a 
mass exodus of the product of its universities, its government must immediately dispense 
with the smoke and mirrors and start addressing the underlying social and economic 
problems without alienating everybody that does not happen to be a member of Fidesz. 
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11. Hihetetlenül zsugorodik Magyarország!  (Budapest Times, 2011.április 10.) 
 

Immár hivatalosan is Magyarország lakosságának 
száma most alacsonyabb, mint az utóbbi 50 évben 
valaha, miután az 1980-as 10.709.000 főről 
folyamatosan csökkenve idén januárban elérte a 
9.986.000 főt. A csökkenés üteme rekordnagyságú, 
évi 0,5 százalék. Ha nem történnek azonnali lépések 
a születésszám emelésére és a bevándorlás 
támogatására, akkor 2050-re Magyarország 
lakossága jóval 8 millió fő alá csökken, és 
megduplázódik a 65 év felettiek aránya (ami így a 
lakosság egyharmada lesz). A 27 uniós tagország 
között Magyarország ma az utolsó helyen van a 
lakosság természetes növekedése tekintetében. 

2001. januárja és 2010. áprilisa között mintegy 333.000-rel kevesebb magyar született, mint 
amennyi elhunyt. A bevándorlás nettó egyenlege ebben az időszakban mintegy 150.000 
fővel segített tompítani ezt a hatást, de manapság Magyarország a migránsok számára 
inkább tranzit-ország, mint célállomás. 
 

A kettéfűrészelt menyasszony 
 

Ma feleannyi magyar nő megy férjhez, mint 30 évvel ezelőtt. Húsz évvel ezelőtt a nők 77 
százaléka ment férjhez legalább egyszer élete során. 2007-re ez a szám 44 százalékra esett 
vissza. A házasságkötések száma döbbenetes mértékben, egyharmadára esett vissza, az 
1975-ös 103.775-ről 2010-ben 35.520-ra. Az élveszületések száma hasonló mértékben 
csökkent, 1975-ben 194.240 volt, 2010-ben már csupán 90.350, utóbbiak 40 százaléka össze 
nem házasodott párok vagy egyedülálló nők gyermeke. Míg 2007-ben a háztartások 15 
százalékát együtt élő párok alkották, a párok egyre kevésbé veszik a fáradtságot, hogy 
egyáltalán összeköltözzenek, inkább külön lakásban „együtt élnek, de külön” (LAT). 
 

Mit mond a cigány jósnő? 
 

Szépségük ellenére a magyar nők termékenységi mutatója meglehetősen alacsony – jelenleg 
kb. 1,2 élveszületés jut egy nőre. Ha a roma lakosságot nem számítanánk, akkor ez a szám 
0,8 lenne, ami messze az alatt az egy nőre jutó 2,1 élveszületés alatt van, ami ahhoz kellene, 
hogy az ország nem-roma lakossága ne csökkenjen. 1990-ben az átlagos iruló-piruló  
menyasszony 22 éves volt. 2007-ben már 28 évesen bújt bele első menyasszonyi ruhájába. 
A kevesebb házasság kevesebb gyereket is jelent. Az 1970-es évek közepén született 
magyarok feleannyi gyereket vállalnak, mint szüleik (1975-ben ezer főre 18,4 születés jutott, 
míg 2010-ben csak 9,6). Nem igényel cigány jósnőt, hogy lássuk, mindez hová vezet. A 
korosodó népesség egyre nagyobb terhet jelent az államnak, amely így egyre kevesebb 
adóbevételből gazdálkodhat. Magyarország roma lakosságának rendkívül gyors emelkedése a 
nem-roma lakossághoz képest az egyik fő hajtóereje a magyar szélsőjobb politikájának. 
(Ahelyett, hogy a romákat hibáztatná azért, mert túl sok gyereket vállalnak, Vona Gábor 
Jobbik-vezérnek inkább a magyarokat kellene ostoroznia, amiért nem vállalnak elég 
gyereket.) 
 

Bűvészmutatvány 
 

Első látásra megnyugtatónak tűnhet a tény, hogy a válások száma nagyjából változatlan 
maradt az elmúlt 20 évben. Tavaly 23.800 pár vált el hivatalosan, 200-zal kevesebb, mint 
1975-ben. Ha azonban közelebbről szemügyre vesszük a dolgot, akkor azt találjuk, hogy 
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figyelembe véve a házasságkötések számának nagymértékű zuhanását (2010-ben 
egyharmad annyi házasság köttetett, mint 1975-ben), a válások aránya mintegy 50 
százalékos emelkedést mutat: az 1990-es 31 százalékról 2007-re 45 százalékra emelkedett. 
Az utóbbi 20 évben majdnem megduplázódott azoknak a száma, akik tíz év házasság után 
váltak el. 1990-ben a váláskor a nők átlagosan 34 évesek voltak, ma ez az életkor 38 év. Egy 
38 éves nő statisztikailag is sokkal kisebb eséllyel házasodik újra és szül gyerekeket, mint 
egy nála 4 évvel fiatalabb nő. 
 
A szakállas nő 
 
Az alacsony születésszám és a belső migráció következtében a vidék elnéptelenedik. 
Magyarország hét régiója közül a Központi Régió, azaz Budapest és környéke az egyetlen, 
amelyiknek összességében nő a népességszáma, köszönhetően az átlagosnál magasabb 
születésszámnak és a vidékről a főváros irányába történő népességmozgásnak. 2006 és 2009 
között 23.000-rel több ember költözött Budapestre, mint ahányan elköltöztek onnan. A hat 
másik régióban nagymértékű népességfogyás tapasztalható a 64 év alattiak körében, 
különösen a szegényebb északi és délkeleti területeken. Az Encs és Jászberény környéki 
településeken tett látogatásaim alkalmával azt tapasztaltam, hogy a nem-roma háztartások 
nagy része a 70-es és 80-as éveikben lévő özvegyasszonyokból áll (akik közül egynek 
meglehetősen gazdag volt az arcszőrzete). 
 
A láthatatlan ember 
 
A hivatalos népességadatok nem mutatják azt a jelentős mértékű kivándorlást, ami a 2001-
es népszámlálás óta történt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2001 és 2008 
között a más európai országban lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok száma 91.162-
ről 121.267-re emelkedett (125.000-re, ha Írországot is beleszámoljuk).  2007-ben, ebben a 
politikailag, gazdaságilag és társadalmilag is feszültségekkel teli évben a külföldre utazó 
magyarok száma 25 százalékkal meghaladta az előző évit. Bár 2007-ben hivatalosan csak 
367 magyar állampolgár vándorolt ki, ugyanebben az évben 34.000 magyar állampolgár 
jegyeztette be magát kivándorlóként más európai országokban. A nagy kérdés az, hogy a 
külföldön dolgozók közül hányan tervezik, hogy valaha hazatérnek? A HVG március 17-i 
számában megjelent cikk szerint 2001 óta mintegy 187.000 magyar állampolgár jegyeztette 
be magát külföldön kivándorlóként. Ha csak minden harmadik vette a fáradságot, hogy 
bejegyeztesse magát, akkor az Európa más országaiban élő és dolgozó magyarok valódi 
száma 560.000 körül van. 
 
Most látod, most nem látod! 
 
Ha ezeknek csak 10 százaléka tervezi, hogy külföldön telepszik le, akkor az idén októberben 
esedékes népszámlálás valószínűleg azt mutatja majd, hogy 15-65 éves korosztályból 56.000 
fő hiányzik. Ha a külföldön élők fele nem tér vissza, akkor a 2010-es népességi adatok 
280.000 fővel, azaz a munkaképes korúak 5 százalékával túlbecsülték a valós adatokat. A 
közszájon forgó adatok alapján mintegy 200.000 magyar állampolgár hagyta el az országot 
az utóbbi három évben.  Ha ez megfelel a valóságnak, akkor 1956 óta ez a legnagyobb 
kivándorlási hullám Magyarországon. 
 
Ahogy az ország gazdasági és társadalmi helyzete romlik, egyre több frissen végzett 
egyetemista fog úgy dönteni, hogy külföldön vállal munkát. A legtöbb EU tagország még 
mindig korlátozza a 2004 után csatlakozott országokból érkező munkavállalók számát, de ez 
meg fog változni. 
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Fogadjunk önkénteseket 
 
A múlt héten Németország és Ausztria bejelentette, hogy ez év május elsejétől az EU 
bármely tagállamának bármely polgára munkát vállalhat az országban. Mivel Németország és 
Ausztria mindig is kedvelt célországa volt a magyar kivándorlóknak, az a veszély fenyeget, 
hogy a magyarok már most is komoly mértékű kiáramlása áradattá duzzad. Németország kb. 
100.000 kelet- és közép-európai munkavállaló beáramlásával számol. Ezek jó része magyar 
lehet, akik között szép számmal lesz egészségügyi dolgozó és informatikus. 
 
Nézz jól a szemembe 
 
Amellett, hogy megfelelő kereseti lehetőségekben bíznak, az országból kivándorlók az ország 
egyre növekvő társadalmi, politikai és gazdasági problémái elől is menekülnek. Nem sok 
olyan szülőt ismerek, aki ne azt tanácsolná a gyerekeinek, hogy menjenek külföldre. Tudván, 
hogy a magyarok életében milyen fontos, központi szerepet tölt be a család, ez a jelenség 
minden másnál jobban mutatja a középosztály mélységes pesszimizmusát az ország jövőjét 
illetően. A magyar fiatalok számára a külföldi munka és külföldi élet vonzása hipnotikus 
erővel bír. 
 
Gondolj egy számra, bármelyikre 
 
Az ebben a hónapban közreadott 2010-es adatok megerősítik, hogy a helyzet tovább fog 
romlani, mielőtt javulni kezdene. Az jó hír, hogy 2010-ben a GDP 2,4 százalékkal nőtt, 
köszönhetően az export ugrásszerű emelkedésének. A foglalkoztatottak száma 0,7 
százalékkal, 3.745.000-re nőtt. A rossz hír viszont az, hogy a háztartások fogyasztása tavaly 
átlagosan 2,1 százalékkal csökkent. Nagymértékben zsugorodott a mezőgazdasági termelés 
(-15 százalék) és a lakásépítés kibocsátása (-17 százalék), ami sok magyar munkavállaló 
megélhetését biztosítja. (2010 volt az első olyan év az utóbbi húsz évben, amikor kevesebb 
építési engedélyt adtak ki, mint használatbavételi engedélyt.) 
 
Az eltűnő jóléti állam 
 
Ez év első két hónapjában az állami bevételek 3,6 százalékkal csökkentek, miközben az 
állami kiadások 8,3 százalékkal emelkedtek, ráadásul a társadalombiztosítási alapok hiánya 
75 milliárd Ft volt, 35 milliárddal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A jogosultsági kifizetések 
csökkentésére tett kétségbeesett próbálkozásként a kormány nemrég csökkentette a 
rokkantsági nyugdíjak összegét, remélve, hogy ez arra fogja ösztönözni az 500.000 
hivatalosan rokkant státuszban lévő embert, hogy visszatérjenek a munkába. Új adók 
bevezetése nélkül nem nagyon látszik, hogy hogyan kerülheti el a kormány a mintegy három 
millió nyugdíjas nyugdíjának csökkentését, akik már így is nagyon nehezen élnek meg a havi 
60.000 Ft-ból. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a helyi önkormányzatok egyre nehezebben 
tudják finanszírozni az iskolákat és az általuk nyújtott alapszolgáltatásokat, akkor egy 
fenntarthatatlan, az összeomlás szélén álló szociális jóléti állam meglehetősen borús képe 
rajzolódik ki előttünk. 
 
Az eltűnéses trükk 
 
Januárban az élveszületések száma 5,1 százalékkal csökkent az előző évihez képest, az ezer 
főre jutó születések aránya pedig rekordmélységbe zuhant, 9,4-ről 8,9-re. Ehhez társult a 
halálozások kismértékű emelkedése, és így a népesség 4200 fővel csökkent, ami 19 
százalékkal több, mint egy évvel korábban. Orbán Viktor miniszterelnök e hónapban intézett 
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felhívása az európaiakhoz, hogy vállaljanak több gyereket, minden jó szándéka ellenére 
inkább vágyakozás ízű. Még ha minden termékeny korban lévő nő el is kezdene gyerekeket 
szülni, akkor is el kellene telnie egy negyed századnak, míg ezek a gyerekek munkába állnak. 
A születések arányának ötven éve tartó folyamatos csökkenésének eredményeként az 
ország nem csak a népességét veszíti el, hanem a választási lehetőségeit is. 
 
Nyuszi a kalapból 
 
Magyarország össze tudna szedni némi közpénzt és ösztönözni tudná a gyerekvállalást, ha 
bevezetne egy szerény, lakószobánként évi 20.000 – 100.000 Ft közötti ingatlanadót az 
ingatlan piaci értékétől függően. A három vagy több gyerekes családok mentesülnének az 
adó megfizetése alól az első lakóingatlanukra vonatkozóan. Az egy- és kétgyermekes 
családok mentesülnének egy ill. kettő lakószobára eső adó alól. Ez egy II. vagy XII. kerületi 
háromszobás lakásban élő pár számára évi 100.000 Ft ösztönzést jelentene arra, hogy 
gyereket vállaljon. Azok a házaspárok, akik vállalják, hogy 3-5 éven belül két vagy három 
gyereket vállalnak, szintén részesülnének az adókedvezményben, feltéve, hogy a gyerekek 
valóban meg is születnek. Ellenkező esetben a harmadik ill. ötödik év végén kötelesek 
lennének a szobaadót visszamenő hatállyal megfizetni. 
 
A varázspálca 
 
Története során Magyarország mindig ösztönözte a külföldiek bevándorlását népességének 
megtartása érdekében. Sokan keletről jöttek. (A IV. Béla által az Alföldre betelepített kunok 
és a jászok Törökországból és Perzsiából származtak.) Magyarország még az 1980-as 
években is fogadott mongol vendégmunkásokat. Ha az ország helyre akarja állítani a 
közfinanszírozás egyensúlyát, akkor ellensúlyoznia kell a csökkenő születésszámot, ami a 
következő 20 évben évi 50.000 bevándorló letelepedésének engedélyezését jelenti. A 
potenciális bevándorlók között előkelő helyen szerepel a szomszédos országokban élő kb. 2,5 
millió magyar nemzetiségű ember. Ahelyett, hogy szavazati jogot adna nekik, a magyar 
államnak arra kellene ösztönöznie a határon túl élő munkaképes korú magyarokat, hogy 
költözzenek ide. Most azonban, hogy Románia és Szlovákia is tagja az EU-nak, a magyar 
nemzetiségieket nem sok minden csábítja arra, hogy Magyarországot válasszák, és ne pl. 
Németországot, Ausztriát vagy Angliát. A bevándorlás egy másik potenciális forrása 
Törökország. 72 millió lakosának 26,5 százaléka 14 év alatti, ami azt jelenti, hogy 
Törökországnak van feleslege fiatalokból. Ők azonban nem valószínű, hogy idejönnek, 
hacsak nem várja őket munkalehetőség. Az elmúlt évtizedben folyamatosan érkeztek 
bevándorlók Kínából, főleg kisbefektetők és vállalkozók. 
 
Füst és köd 
 
Nemrég a kelet-közép-európai kivándorlóknak még vagyonelkobzással és a családi 
kapcsolattartás megnehezítésével kellett számolniuk, ha elhagyták országukat. Ez ma már 
nincsen így. Mivel az EU tagállamok betartják szerződésben vállalt kötelezettségeiket és 
lebontják az emberek szabad áramlásának korlátait, az országok egyre nagyobb versenybe 
kerülnek a korlátozott számú képzett munkaerőért. Ha Magyarország szeretné elkerülni, 
hogy a magyar egyetem produktuma tömegesen elhagyja az országot, a kormánynak 
azonnal fel kell hagynia a füst és köd típusú mutatvánnyal, és meg kell oldania a negatív 
demográfiai jelenségek mögött húzódó szociális és gazdasági problémákat anélkül, hogy 
mindenkit elidegenítenének, aki éppen nem a FIDESZ tagja. 
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12. The Persistence of Selective Memory (Budapest Times, April 16th, 2011) 
 
“Those who forget history are condemned to   
repeat it”  
                           – George Santayana 
  
Each nation must come to terms with the 
darker chapters of its own history. For the 
United States such chapters include the 
genocidal destruction of Native American 
peoples, the deaths of millions of 
Indochinese, and more recently the death of 
over one hundred thousand Iraqi civilians. 
 
Whitewashing history 
  

One of the darkest chapters of Hungary’s history involved a 
Faustian pact between Admiral Miklós Horthy and Adolf Hitler 
in which the latter supported the return to Hungary of much 
of the territory lost to Romania, Slovakia and Yugoslavia at 
Trianon in exchange for the former agreeing to implement 
tough anti-Jewish measures. As Paul Lendvai notes in The 
Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat, the 
Hungarian holocaust was remarkable for its ferocity and 
cruelty once the decision to deport Hungary’s Jews was 
made. Between May and July of 1944, 437,000 Hungarian 
Jews (mostly women, children, and the elderly) were 
deported to Auschwitz where the vast majority were gassed 
on arrival. Able-bodied Jewish men between 18 and 48 were 
drafted into military labour service, many to be subsequently 
worked to death or murdered in cold blood. 

 
Hungarians would like to believe the Final Solution was imposed on occupied Hungary by 
Nazi Germany, organised by the German Gestapo and executed by the German SS. But in 
fact it was undertaken by some 200,000 Hungarian public servants including police and 
gendarmes (Csendőrség ). Many of the victims were denounced to the authorities by gentile 
neighbours or subordinates hoping to be rewarded for their perfidy with their victims’ 
property and positions. 
 
Under communism few East-central Europeans were forced to confront their nation’s 
complicity in the murder of their Jewish countrymen, many of whom had fought valiantly for 
king and country during the First World War. Taught that the two world wars were waged 
by capitalists on the working classes, the proletariat to which the vast majority of east-
central Europeans was said to belong was absolved of moral culpability for crimes committed 
by their class enemies. 
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Jews being deported from the western town of Kõszeg in July, 1944 
 
A Hungarian tragedy 
 
The magnitude of the evil visited upon the Hungarian Jews by their fellow countrymen defies 
comprehension. For a country like Hungary with precious little to feel good about in the 20th 
century it is understandable why Hungarians would tend to exaggerate the role of the 
German “occupiers” in the systematic murder of a sizeable part of Hungary’s pre-war 
population. In their ignorance of what actually happened, growing numbers of Hungarians 
have come to share Jobbik spokeswoman Dóra Dúra’s view that the Holocaust was a Jewish 
tragedy, not a Hungarian tragedy, even though nothing could be farther from the truth.  
Unlike the shtetl  Jews of Poland who lived in ghettos and spoke Yiddish (a dialect of middle 
German), Hungarian Jews were highly assimilated, spoke Hungarian, frequently adopted 
Hungarian surnames, adopted bourgeois Hungarians’ modes of dress and behaviour, inter-
married with their gentile neighbours and often converted to Christianity. Many of those 
subsequently pressed into labour gangs and deported for being Jews had, in fact, been born 
and raised as Christians.  
 
Masters or victims of their fate? 

The subject of Hungarian complicity in the torture, deportation, and murder of Hungarian 
Jews is once again the subject of national debate, this time with regard to proposed 
preamble to the new Constitution drafted by the governing Fidesz party, according to which 
Hungary was stripped of its powers of self-determination at the time of the German 
occupation. 

In an interview appearing in the Sunday, 10 April edition of the left-leaning newspaper 
Népszabadság, Professor István Deák of Columbia University argues that, in fact, Hungary 
retained a high degree of autonomy despite the presence of several thousand German 
soldiers. Rather than insisting on Hungarian innocence, argues Deák, Hungarians should 
acknowledge their nation’s complicity in the crimes against the Jews but at the same time 
recognize the courage of countless Hungarians in hiding and protecting Jews. In his view, 
ordinary Hungarians behaved no worse than most other Europeans. 

Many take issue with this position. However, as a young man living in Hungary at the time 
of the deportations, Deák’s assessment of Hungarian responsibility cannot be disregarded. 
In his article “The Holocaust in Hungary” appearing in the The Hungarian Quarterly (Winter 
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2004), Deák writes that by the time the German army occupied Hungary on 19 March, 1944, 
some 60,000 Hungarian Jews serving in forced labour brigades had already died. Of the 
760,000 Hungarian Jews remaining, “within three months . . . at least half of them were 
dead, in part because of the actions of the German occupation forces, but to an even 
greater part because of the actions of the same Hungarian authorities that, until March of 
that year, had protected the country’s Jewish population.” However, Deák also points out 
that “while we must assign responsibility for their death mainly to the government and 
people of Hungary, we must also credit the government and the people for the survival of 
the remaining one-third.” 

Ignorance the root of all evil 

Confusion and ignorance as to what actually happened during the 1930s and 40s helps 
explain the nonchalance (if not bemusement) with which many Hungarians regard the 
meteoric rise of a rabidly ultra-nationalistic, xenophobic party, the so-called Movement for a 
Better Hungary (Jobbik). Winning 16.7% of the popular vote in last year’s parliamentary 
elections, Jobbik defines itself primarily in terms of opposition to Roma, Jews, multi-national 
companies, and other “foreign” elements. Like the national socialist parties of the 1930s and 
1940s Jobbik seeks political power by exploiting and manipulating the anger and frustration 
of ordinary Hungarians and blaming Hungary's problems on domestic and foreign "enemies". 

The past month has witnessed a series of Jobbik demonstrations in towns with sizable Roma 
populations. In the case of Gyöngyöspata hundreds of uniformed paramilitaries occupied the 
town for 16 days while members of various hate groups threatened Roma inhabitants with 
whips and dogs. As I write this a similar demonstration is underway in the eastern town of 
Hajdúhadház, a town with a significantly larger Roma community than Gyöngyöspata. 
Inexplicably, local police are permitting this despite a recent agreement  between Minister of 
the Interior, Sándor Pinter, and State  Secretary for minority affairs, Zoltán Balog supposedly 
precluding such racially motivated attacks on minority communities from taking place. 

Itching for a fight 

The siege of Hajdúhadház coincides with commemorations held last Friday and Saturday for 
Holocaust Remembrance Day (April 16). Some 50,000 Hungarian Roma were murdered 
during the Second World War, many of them at the hands of Hungarian Fascist Arrow Cross 
vigilantes whose insignia--four green arrows pointing to the four points of the compass--
frequently appears on the uniforms of Hungary's various hate groups. 

Recent statements on the part of Jobbik leader Gábor Vona make it perfectly obvious that 
Jobbik’s goal is to provoke Hungary’s Roma into forming their own civil defence 
organisations. In this case Vona believes that it is merely a matter of time before Roma 
vigilantes clash with Hungarian paramilitaries and ordinary Hungarians are forced to take 
sides. Needless to say, all of this smacks of reckless brinkmanship and only serves to further 
tarnish Hungary’s international reputation and discourage foreign investment at a time when 
it is urgently needed. 

What goes around, comes around 

One cannot help but believe that, were the Hungarians less ignorant and more honest about 
their history, there would be far greater public outcry against recent outrages perpetrated 
against Hungary’s Roma by the various successor organizations to the banned Hungarian 
Guard. Instead, the majority of Hungarians react with indifference if not outright apathy. 
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If a nation is judged by how it treats its weakest members, then the generation of 
Hungarians presently running the country (some would say into the ground) risks being 
judged very harshly indeed. When will the Hungarian people finally learn that what is sauce 
for the goose is sauce for the gander, and that one cannot expect the civil liberties and 
human rights of Hungarian minorities living in its lost territories to be respected if 
Hungarians do not respect the civil liberties and human rights of national, ethnic, and 
religious minorities at home? 

Viewing the past through rose-coloured lenses 

If an otherwise well-educated and intelligent people behaves so foolishly at times, it is due in 
part to the persistence of selective memory. The Hungarians suffer from a kind of collective 
amnesia. Facts that are inconsistent with their perception of themselves as a nation are 
discarded and replaced with myths often having little basis in reality. There is an obvious 
psychological need on the part of young Hungarians to believe that Admiral Miklós Horthy 
was a great Hungarian and a great leader. While there is no reason to question Horthy’s 
patriotism or his honesty, his actions proved ruinous, resulting in the death of close to a 
million Hungarian civilians (including 290,000 of non-Jewish descent), hundreds of 
thousands of Hungarian soldiers, the physical destruction of much of Budapest and 
surrounding countryside, and the occupation and subsequent political subjugation of the 
Hungarian people by the Soviet Union. 

Admiral Horthy deserved to be tried for crimes against humanity if for no reason other than 
Hungary’s illegal invasion of Yugoslavia shortly after the two countries concluded a “treaty of 
eternal friendship”. This act of infamy induced Hungarian prime minister Pál Teleki to 
commit suicide, writing in his suicide note to Horthy that “we shall become the despoilers of 
corpses, the most abominable of nations!”   Horthy's decision not to resist the German 
invasion of Hungary so that his son (whom the Germans had kidnapped) might live was not 
the act of a great Hungarian patriot, but that of a "tired old man". 

Horthy’s decisions were informed by an understanding of Hungary’s history distorted by the 
forces of 19th century nationalism. Twentieth Century Hungary was (and remains) an 
amalgamation of peoples settling in the Carpathian basin over the country’s 1,100 year long 
history.  There is much about their history the Hungarian people can be proud of (I make a 
point of showing my out of town guests the M1 subway and the Keleti (Eastern) train 
station, continental Europe’s first underground railway and covered train station, 
respectively).  However, if Hungarians are to learn anything from their history, they must 
begin with an accurate, honest assessment of the recent past. Otherwise, as Gordon “Sting” 
Sumner is likely to remind his Hungarian audience when he performs here this summer, 
“history will teach us nothing.” 
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12. A szelektív emlékezet állhatatossága  (Budapest Times, 2011.április 16.) 
 
„Aki nem emlékszik a múltra, arra kárhoztatott, 
hogy  megismételje azt.”   
 

                                 - George Santayan 
 

Minden nemzetnek fel kell dolgoznia saját 
történelmének sötét fejezeteit. Az Egyesült 
Államok számára ezek között a sötét fejezetek 
között szerepel a bennszülött indián törzsek 
ellen elkövetett népirtás, az Indokínában 
legyilkolt emberek milliói, és nem olyan régen 
a több mint százezer iraki civil halála. 
 
A történelem kifehérítése 
 

Magyarország történelmének egyik legsötétebb fejezetében 
egy fausti szerződés köttetett Horthy Miklós tengernagy és 
Adolf Hitler között, amelyben az utóbbi támogatta, hogy 
Magyarország visszakapja a Trianonban elvesztett, 
Romániához, Szlovákiához és Jugoszláviához csatolt 
területének nagy részét, cserébe azért, hogy kemény 
zsidóellenes intézkedéseket vezet be. Ahogyan Paul 
Lendvai megjegyzi „A magyarok: a győzelem és vereség 
ezer éve” című könyvében: a magyar holocaust 
kifejezetten véres és kegyetlen lett, mihelyt a magyar 
zsidóság deportálására vonatkozó döntés megszületett. 
1944. májusa és júniusa között 437.000 magyar zsidót 
(többségében nőket, gyermekeket és időseket) deportáltak 
Auschwitzba, ahol túlnyomó többségüket érkezésükkor 
elgázosítottak. A munkaképes fizikumú, 18 és 48 év közötti 
zsidó férfiakat munkaszolgálatra vezényelték, sokukat 
halálra dolgoztatták, vagy hidegvérrel meggyilkolták. 

 
A magyarok szeretnék azt hinni, hogy a „végső megoldást” a náci Németország erőszakolta a 
megszállt Magyarországra, a német Gestapo szervezte meg és a német SS hajtotta végre. Az 
igazság azonban az, hogy ezt a tettet 200.000 magyar köztisztviselő hajtotta végre, köztük a 
rendőrség és a csendőrség állománya. Sok áldozatot nem-zsidó szomszédaik vagy 
munkahelyi beosztottjaik jelentettek fel a hatóságoknál, akik abban bíztak, hogy árulásuk 
jutalmaként megkapják az áldozatok ingatlanát, vagyontárgyait, vagy pozícióját.  
 
A kommunizmus idején kevés közép-kelet-európai embernek kellett szembenéznie azzal a 
ténnyel, hogy nemzete bűnrészességet vállalt zsidó honfitársainak meggyilkolásában, akik 
közül sokan hősiesen harcoltak a királyért és a hazáért az első világháborúban. Mivel az 
iskolában azt tanulták, hogy a két világháborút a kapitalisták vívták a munkásosztály ellen, a 
munkásosztály tagjai, akik közé elvileg a legtöbb kelet-közép-európai tartozott, felmentést 
kapott az erkölcsi felelősség alól azokban a bűnökben, amelyeket osztályellenségeik követtek 
el. 

 
 
 



- 84 - 

Richard E. FieldRichard E. FieldRichard E. FieldRichard E. Field 

Magyar zsidókat deportáltak a nyugatra lévő Kőszeg városából,1944 júliusban 
 
Magyar tragédia 
 
Szinte felfoghatatlan mértékű az a gonoszság, amit a magyar zsidóknak el kellett 
szenvedniük honfitársaiktól. Egy olyan ország részéről, mint Magyarország, amelynek vajmi 
kevés öröme telhetett a 20. században, érthető, hogy miért hajlamos eltúlozni a német 
„megszállók” szerepét a háború előtti népesség több mint egy tizedének módszeres 
legyilkolásában. Mivel nem tudják, hogy valójában mi is történt, Magyarországon egyre 
többen kezdik osztani a Jobbik szóvivőjének, Dúró Dórának a nézetét, mely szerint a 
holokauszt a zsidók tragédiája volt, és nem a magyaroké – ennél semmi sem áll meszebb a 
valóságtól.  
 
Eltérően pl. a lengyelországi zsidóktól, akik külön éltek és jiddisül, egy középnémet 
dialektusban beszéltek, a magyar zsidók nagymértékben asszimilálódtak, magyarul beszéltek, 
gyakran magyarosították nevüket, a magyar polgári divatot és viselkedési szokásokat 
követték, gyakran kötöttek vegyes-házasságot és nagy számban tértek keresztény hitre. 
Sokan azok közül, akiket munkatáborokba kényszerítettek és deportáltak zsidóságuk miatt, 
valójában kereszténynek születtek, és keresztény szellemben nevelkedtek. 
 
Sorsuk mesterei vagy áldozatai 
 
Magyarország bűnrészessége a magyar zsidók megkínzásában, deportálásában és 
meggyilkolásában ismét nemzeti vitatéma lett, ezúttal a Fidesz által tervezett új alkotmány 
preambuluma kapcsán, amely szerint a német megszállás idején Magyarországot 
megfosztották önrendelkezési jogától.  
 
A baloldali Népszabadságban április 10-én, vasárnap megjelent interjúban Deák István, a 
Columbia Egyetem professzora rámutat, hogy Magyarország igenis nagyfokú autonómiával 
rendelkezett a több ezer német katona jelenléte ellenére. Ahelyett, hogy a magyar 
ártatlanságot hangoztatnák, Deák érvelése szerint a magyaroknak el kellene ismerniük 
hazájuk bűnrészességét a zsidók ellen elkövetett bűnökben, ugyanakkor meg kellene 
emlékezni annak a számtalan magyar embernek a bátorságáról, akik zsidókat bújtattak és 
védelmeztek. Véleménye szerint az egyszerű magyar emberek nem viselkedtek rosszabbul, 
mint a többi európai nép nagy része. Bár sokan vitatják ezt az álláspontot, nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a deportálások idején fiatalemberként Magyarországon élő Deák 
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értékelését a magyar felelősségről. A The Hungarian Quarterly című angol nyelvű folyóirat 
2004 téli számában megjelent „A holokauszt Magyarországon” című cikkében Deák azt írja, 
hogy mire 1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyarországot, addigra 
mintegy 60.000 munkaszolgálatos magyar zsidót már meggyilkoltak. A fennmaradó 760.000 
magyar zsidó „legalább fele három hónapon belül elpusztult, egyrészt a megszálló német 
haderő által, de még nagyobb részben ugyanazon magyar hatóságok akcióiban, akik 1944. 
márciusáig védelmezték az ország zsidó lakosságát.” Deák arra is rámutat azonban, hogy 
„míg halálukért elsősorban Magyarország kormányát és polgárait kell felelőssé tennünk, azt 
is el kell ismerni, hogy a kormány és az emberek mentették meg a túlélő egyharmadot.” 
 
A tudatlanság minden gonoszság forrása 
 
Azt a tényt, hogy sok magyar ember közönyösen (ha nem éppen zavarodottan) szemléli a 
fanatikusan ultra-nacionalista, idegengyűlölő párt, a Jobbik népszerűségének meredek 
emelkedését, segít megmagyarázni, hogy az emberek nem tudják, vagy téves elképzeléseik 
vannak arról, hogy valójában mi is történt az 1930-as, 40-es években. A tavalyi parlamenti 
választásokon a szavazatok 17%-át elnyert Jobbik önmagát elsősorban a romák, zsidók, 
multinacionális vállalatok és más „idegen” elemekkel szembeni ellenállásban határozza meg. 
Mint az 1930-as 40-es évek nemzeti szocialista pártjai tették annak idején, a Jobbik is úgy 
próbálja erősíteni hatalmát, hogy kihasználja és manipulálja az egyszerű állampolgárok 
haragját és frusztrációját, és az ország problémáiért a belföldi és külföldi „ellenségeket” teszi 
felelőssé.  
 
Az utóbbi hónapban egy sor jobbikos demonstrációt láthattunk olyan városokban, ahol 
jelentős roma kisebbség él. Gyöngyöspata esetében egy félkatonai szervezet több száz 
egyenruhás tagja tartotta megszállva a várost 16 napig, míg különböző gyűlöletcsoportok 
tagjai korbáccsal és kutyákkal fenyegették a roma lakosokat. E sorok írása közben egy 
hasonló demonstráció készülődik Hajdúhadházon, ahol egy, a gyöngyöspatainál jóval 
nagyobb számú roma közösség él. Megmagyarázhatatlan módon a helyi rendőrség elnézi 
ezeket az akciókat, ellenére annak a Pintér Sándor belügyminiszter és Balog Zoltán 
kisebbségügyi államtitkár között nemrég kötött egyezségnek, amely kizárná az ehhez 
hasonló, kisebbségi csoportok elleni rasszista indíttatású akciókat. 
 
Harcra szomjasan 
 
Hajdúhadház ostroma egybeesik a múlt pénteken és szombaton tartott Holokauszt 
emléknapi megemlékezésekkel (április 16.). A második világháborúban mintegy 50.000 
magyar romát gyilkoltak meg, sokat közülük a magyar fasiszta nyilaskeresztesek, akiknek 
jelképe, a négy égtáj felé mutató négy zöld nyíl, gyakorta jelenik meg Magyarország 
különböző gyűlöletcsoportjainak egyenruháin. 
 
A Jobbik vezérének, Vona Gábornak nemrégiben tett kijelentései tökéletesen nyilvánvalóvá 
teszik, hogy a Jobbik célja annak kiprovokálása, hogy a magyar romák is megalakítsák saját 
védelmi szervezeteiket. Ez esetben Vona számítása szerint csak idő kérdése, hogy a roma 
„polgárőrök” összecsapjanak a magyar szabadcsapatokkal, és az egyszerű magyar 
állampolgároknak valamelyik oldalt választaniuk kelljen. Mondani sem kell, hogy ez a fajta 
politikai kalandorság csak azt érheti el, hogy tovább rontsa Magyarország nemzetközi 
megítélését és elriassza a külföldi tőkét egy olyan időszakban, amikor sürgős szükség lenne 
rá.
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Amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten 
 
Az ember csak hinni tud abban, hogy ha a magyarok jobban ismernék történelmüket és 
őszintébben szembenéznének vele, akkor sokkal erősebb közéleti tiltakozás kísérte volna a 
betiltott Magyar Gárda különböző utódszervezeti által a magyarországi romák ellen az utóbbi 
időben elkövetett atrocitásokat. Ehelyett a magyarok többsége közönyösen, vagy éppen 
teljes érzéketlenséggel reagál a történtekre. 
 
Ha egy nemzetet az alapján ítélnek meg, hogy hogyan bánik legelesettebb tagjaival, akkor a 
Magyarországot jelenleg irányító (egyesek szerint földbe döngölő) generáció azt kockáztatja, 
hogy igen negatív megítélés alá fog esni. Mikor fogják a magyarok megtanulni, hogy nem 
lehet kettős mércével mérni: ha ők nem tisztelik a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek 
emberi jogait és polgári szabadságjogait az országhatáron belül, akkor nem várhatják el, 
hogy az elszakított területeken élő magyar kisebbség emberi jogait és polgári 
szabadságjogait tiszteljék. 
 
Rózsaszínben látni a múltat 
 
Ha egy egyébként művelt és intelligens nép időnként ilyen eszementen viselkedik, annak 
részben a szelektív emlékezés az oka. A magyarok egyfajta kollektív amnéziában 
szenvednek. A magukról, mint nemzetről kialakított képükkel összeegyeztethetetlen tényeket 
elvetik, és olyan mítoszokkal helyettesítik, amelyeknek vajmi kevés valóságalapja van. 
Nyilvánvaló pszichológiai igénye van a fiatal magyar nemzedéknek például arra, hogy úgy 
gondolhassa, hogy Horthy Miklós tengernagy nagyszerű magyar volt és kiváló vezető. Bár 
nincs okunk kétségbe vonni Horthy hazafiságát és becsületességét, tettei mégis 
katasztrofálisnak bizonyultak, hiszen az ő számlájára írható majdnem egymillió magyar 
polgári lakos (köztük 290.000 nem-zsidó származású áldozat) és több százezer magyar 
katona pusztulása, Budapest nagy részének és környékének lerombolása, valamint 
Magyarországnak a Szovjetunió általi elfoglalása és a magyar nép politikai leigázása. 
 
Horthy admirális rászolgált volna, hogy emberiség elleni bűnökért bíróság elé álljon, ha 
másért nem, hát azért, mert Magyarország törvénytelenül támadta meg Jugoszláviát röviddel 
azután, hogy a két ország örökös barátsági szerződést kötött. Ez a becstelen cselekedet 
indította Teleki Pál miniszterelnököt az öngyilkosságra, az utolsó, Horthyhoz intézett 
levelében ezt írva: „Hullarablók leszünk! A legpocsékabb nemzet!” Horthy azon döntése, 
hogy ne álljon ellen Magyarország német megszállásának, és így megmentse fia életét (akit 
a németek elraboltak) nem egy nagy magyar hazafi cselekedete volt, hanem egy elfáradt 
vénemberé. 
 
Horthy döntései Magyarország történelmének félreértelmezésén alapultak, aminek 
hátterében a 19. századi nacionalizmus hatása állt. A huszadik századi Magyarország a 
Kárpát-medencében az ország 1100 éves története során letelepedett népek ötvözete volt 
(és maradt). Sok olyan dolog van Magyarország történetében, amire joggal lehetnek büszkék 
a magyarok (én minden külföldi vendégemnek megmutatom a Földalattit és a Keleti 
pályaudvart, a kontinens első metróvonalát és fedett pályaudvarát). Ha azonban a magyarok 
tanulni akarnak történelmükből, akkor a közelmúlt pontos és őszinte értékelésével kell 
kezdeniük. Máskülönben Gordon Sumner, azaz Sting joggal emlékeztetheti magyar 
közönségét a nyárra tervezett koncertjén: „semmit sem tanulunk a történelemből.” 
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13. Drowning in a Sea of Red Ink (Budapest Times, April 24th, 2011) 
 

When I first visited Hungary in 1990 there was no 
consumer credit to speak of. People worked two or three 
jobs, kept gardens, saved their money and spent it 
wisely. Owing money to banks was frowned upon unless 
it was in the form of a mortgage loan with which to build 
a new house or block of flats. Such loans rarely 
exceeded two or three million forints (big money back 
then) and usually came due within three to five years, 
with interest and principal automatically deducted from 
families’ savings accounts. Double-digit interest rates 
were one reason Hungarians were highly reluctant to 
borrow in the early 1990s. Another reason was the 

frequent requirement that the debtor provide a third-party guarantor as banks were 
prohibited from foreclosing on people’s primary place of residence. This combined with the 
under-capitalisation of state-owned banks acted as a huge brake on the Hungarian 
economy. 
 
A rising tide 
 
All of this changed at the turn of the century with the privatisation of state-owned banks, 
the introduction of consumer credit, lower interest rates and legal reforms making it easier 
for banks to foreclose on mortgages in cases of default. State subsidised mortgage financing 
and generous housing grants introduced by the first Fidesz government triggered a 
construction boom in flats that lasted until the middle of 2008. 

Smooth sailing 

A dramatic rise in the Hungarian central bank rate in 2003 induced commercial banks to 
develop financial products denominated in foreign currencies at considerably lower interest 
rates even though monthly interest and principal payments could vary significantly 
depending on exchange-rate fluctuations. 

For Hungarian home buyers low-interest euro and Swiss franc-denominated loans meant 
that for the same monthly payment households could afford to borrow an additional one or 
two million forints, enough to purchase an additional bedroom, parking space or to furnish 
an entire flat. By 2007 a vast majority of mortgage loans underwritten by Hungarian banks 
were denominated in Swiss francs or euros. The popularity of foreign currency-based 
mortgage financing gave rise to a variety of euro and Swiss franc based financial products, 
ranging from point-of-purchase consumer credit to used-car loans. Consumers were 
bombarded with television and radio advertisements offering cheap consumer credit in the 
form of home-equity loans denominated in euros or Swiss francs. 

Storm clouds gather on the horizon 

A stable forint, rising property values and a growing economy running at near full 
employment emboldened home buyers to take full advantage of the cheap credit on offer. 
Cumulative consumer debt increased from just under HUF 4.5 trillion in January 2005 to 7.5 
trillion in the second quarter of 2007 when Hungarian banks lent four times as much year-
on-year to consumers as two years earlier. Since then the forint value of these loans has 
increased to over HUF 9 trillion (EUR 34.08 billion), or roughly HUF 900,000 (EUR 3,407) for 



- 88 - 

Richard E. FieldRichard E. FieldRichard E. FieldRichard E. Field 

every man, woman and child living in Hungary, primarily due to the strengthening of the 
euro and Swiss franc against the forint and the default of some 105,000 households on their 
home mortgage loans. 

Adrift on a sea of limitless credit 

The seemingly limitless amount of consumer credit was financed by banks through extensive 
overnight borrowings in the international money markets. When international money 
markets froze up after the collapse of Lehman Brothers in 2008, European banks suddenly 
had to call in one third of outstanding loans in order to fulfil liquidity requirements. Almost 
overnight all sources of credit in Central and Eastern Europe dried up. 

As the forint plummeted and unemployment soared, tens of thousands of Hungarian 
households saw their monthly debt service payments double, even as one or more adult 
members lost their jobs. 

The search for a safe haven 

Although the forint subsequently recovered much of its value against the euro, a series of 
pending sovereign debt defaults in the eurozone has made the Swiss franc the “safe haven” 
of choice for money market investors, causing the forint/franc exchange rate to soar 59 per 
cent from HUF 142 (EUR 0.53) in 2008 to HUF 226 (EUR 0.85) in December 2010. As this 
article goes to press the exchange rate has dropped to HUF 213 (EUR 0.80) thanks in part 
to the strengthening of the forint. However, experts do not expect it to decrease to under 
HUF 200 (EUR 0.75) in the foreseeable future. 

Running aground 

After a decade of loose lending (and borrowing) practices, the cycle has come full circle. A 
“temporary” ban on home repossessions recently extended to 1 July means banks are more 
reluctant than ever to lend to home owners and businesses.  It has been nearly a year since 
Prime Minister Viktor Orbán promised to rescue home owners. Whatever he had in mind, the 
moratorium and “crisis tax” levied on banks to shore up public-sector finances last year has 
greatly limited the banking sector’s ability to absorb bad debts. (After years of record profits, 
Hungary’s banks are now the least profitable in all of Europe.) Furthermore, in order to 
avoid writing off billions of forints in bad loans, banks have had no choice but to reschedule 
mortgage debt payment, often extending the term of the loan five or ten years and tacking 
unpaid interest onto principal. A proposal floated earlier this year that banks forgive one-
third of the mortgage loans in exchange for the government paying off one-third of the 
loans was rejected out of hand as being too costly. Furthermore, there is understandable 
reluctance to bail-out defaulters at the expense of taxpayers who borrowed responsibly or 
not at all. 

A lifeboat? 

Two weeks ago the government announced a new approach to the problem, one involving 
fixing the forint/Swiss franc exchange rate. There is merit to this approach assuming it is 
practicable. However, given the extent of mortgage arrears and the volatility of both the 
forint and the Swiss franc, this could easily prove to be ruinously expensive. What is certain 
is that so long as banks are unable to collect on existing loans, they are neither able nor 
willing to issue new ones. As Hungarian banks come to rely more and more on short-term 
foreign borrowings to finance their domestic operations, they are increasingly exposed to 
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currency fluctuation risks. 

Taking on water fast 

Hungarian consumers are not the only ones drowning in red ink. Hungarian companies on 
aggregate owe trillions of forints. The arrears of construction companies alone exceeds HUF 
400 billion (EUR 1.51 billion), less than half of which is collectible. Significant tax arrears 
caused the tax authorities to suspend the activities of a record number of companies in the 
first quarter of this year. 

In that first quarter the national debt (not including public company or local government 
debt) grew HUF 742.1 billion (EUR 2.80 billion) to 20,812 billion (EUR 78.80 billion). 
Government payment arrears increased some HUF 670 million (EUR 2.53 million) to HUF 
37.2 billion (EUR 140.85 million) in the first three months of 2011. 

Abandoning ship 

A huge shortfall in tax revenues leaves the government with little choice other than to levy 
new taxes while drastically cutting government spending on entitlement programs and 
education, which is being defunded this year to the tune of HUF 38 billion (EUR 143.88 
million), including numerous programs intending to bridge the education gap between rich 
and poor, and Roma and non-Roma. 

I recently visited a high school in the southern Baranya county town of Alsószentmárton run 
by the Hungarian Association of Buddhists. Situated in one of the poorest towns in all of 
Hungary, every year the “Little Tiger” school produces over 100 high school graduates, 90 
percent of which go on to college or university. This remarkable school is threatened with 
closure because, in addition to being stripped of all state funding in 2007, the government is 
over a year late remitting some HUF 10.5 million (EUR 39,755) in EU funds. 

In Heves county the city of Kerecsend is faced with having to close its highly successful early 
child development centre and nearby study centre credited by locals with greatly improving 
the scholastic performance of school-aged children, Roma and non-Roma alike. 

Tacking on prevailing winds 

Nearly one-third of Hungary’s 3,200 local governments are either broke or on the brink of 
bankruptcy. Hard-pressed to finance schools and hospitals and to provide local services, 
many local governments resorted to borrowing, issuing over HUF 200 billion (EUR 757.23 
million) worth of Swiss franc-denominated municipal bonds during the second half of 2007 
and the first half of 2008. Since then municipal debt in the form of bonds has increased 
some HUF 65 billion to HUF 265 billion (EUR 246.10 million to EUR 1.00 billion), in large part 
due to the strengthening of the Swiss franc against the forint. 

In addition, local governments owe over HUF 1 trillion (EUR 3.78 billion) to Hungarian banks, 
much of it in the form of Swiss franc-based loans, over 10 percent of which was incurred as 
the result of the strengthening of the Swiss franc against the forint since 2009. This amount 
does not include debts incurred by companies in which the local government has an 
ownership interest. 
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Stuck between a rock and a hard place 

A substantial amount of municipal money appears to have been spent on projects of a 
dubious nature, especially ones qualifying for EU funding in the form of structural grants. 
Often these projects were built as Public Private Partnerships (PPP) with the local 
government putting up much of the capital and agreeing to operate the finished facility. 
Judging from the poor finishing quality and steep price tag of many of these projects, it 
seems ample profits were skimmed off by the private contractors, leaving the local 
government on the hook for the care and feeding of proverbial white  elephants. A number 
of local governments now find themselves trapped between the Scylla and Charybdis of 
either having to subsidise the loss-making operations of these facilities for several years, or 
closing them and having to repay the EU grants. 

Navigating treacherous shoals 

The inability of local governments to pay utility bills resulted in the highly publicised closure 
of one school in eastern Hungary this winter. A number of schools are at present operating 
without providing hot lunches to their students as mandated by law. School closures and 
empty cafeterias will become more frequent unless something is done about local 
government debt. Prime Minister Viktor Orbán has promised to sort out the problem of local 
government debt by the end of this year, but so far all we’ve seen is the creation of a HUF 
60 billion fund within the framework of the New Szecsényi Plan. Representing less than 5 
percent of total local government debt, this is but a drop in the ocean. 

Battening down the hatches 

So what is to be done? The state can start by collecting what appears to be many billions in 
back taxes owed by a number of large industrial enterprises. It can also recover the many 
billions of state funds illegally wired abroad during the two previous administrations, 
including HUF 1.8 billion recently wired to the offshore account of a company awarded a no-
bid contract by the state-owned national railway company (MÁV). There is also the question 
of billion of forints worth of outstanding loans from public-owned companies to companies 
owned by certain individuals with strong political connections. In the long run the inefficient 
public sector, larded by political patronage, must be streamlined and the private sector 
grown and taxed, although not so heavily as to kill the goose that lays the golden egg. 

Jettisoning ballast 

Economics Minister György Matolcsy’s recent announcement that the cost to private 
companies of doing business in Hungary will be reduced by some HUF 500 billion next year 
is a step in the right direction. However, according to a study released last week by the 
executive staff of the recently dissolved Budget Committee, an additional HUF 500 billion in 
cuts or additional tax revenues needs to be found this year to restore the nation’s public 
finances to health. 

Buccaneers and privateers 

In the meantime, faced with higher food and fuel costs, unemployment and the loss of their 
homes, Hungary’s middle classes are seething and looking for someone to blame. Legions of 
under- and unemployed men are joining vigilante groups and attending paramilitary 
trainings, like the one scheduled to take place in Gyöngyöspata over the Easter weekend. 
None of this bodes well for the future of Hungary’s fledgling democracy. 
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13. Az adósság tengerében fuldokolva (Budapest Times, 2011.április 24.) 
 

Amikor 1990-ben először jöttem Magyarországra, az 
országban még ismeretlen volt a fogyasztói hitel. Az 
embereknek két-három állása volt, gondozták 
kertjeiket, takarékoskodtak, és a pénzüket ésszel 
költötték. Nem nézték jó szemmel, ha valaki tartozott 
a banknak, kivéve, ha új ház építésére vagy 
lakásvásárlásra vett fel jelzáloghitelt. Az ilyen hitelek 
ritkán haladták meg a két-három millió forintot (ami 
nagy pénz volt akkoriban), és általában három-öt éves 
futamidőre szóltak, és a fizetőrészleteket 
automatikusan levonta a bank a család takarék-
számlájáról. Az egyik oka annak, hogy a magyarok 

nem szívesen vettek fel hitelt az 1990-es évek elején, a kétszámjegyú kamat volt. Egy másik 
ok pedig az, hogy a hitelfelvételhez gyakran kezesre volt szükség, ugyanis a bankok nem 
foglalhatták le az emberek első számú lakóingatlanát. Ez és a magyar állami bankok 
alultőkésítettsége erős fékként hatott a magyar gazdaságra. 
 
A dagály 
 
Az ezredfordulón mindez megváltozott az állami tulajdonú bankok privatizálásával, a 
fogyasztói hitelek megjelenésével, az alacsonyabb kamatokkal és a jogi szabályozás olyan 
irányú változásával, ami megkönnyítette a bankoknak, hogy a jelzáloghitelek nemfizetése 
esetén lefoglalják a jelzáloggal terhelt ingatlant. Az első FIDESZ-kormány által bevezetett 
államilag támogatott jelzáloghitelek és nagyvonalú lakástámogatási rendszer egy 2008 
közepéig tartó lakásépítési hullámot indított. 
 
Csendes vizeken 
 
A magyar jegybanki alapkamat 2003-ban történt drasztikus megemelése arra késztette a 
kereskedelmi bankokat, hogy jóval alacsonyabb kamatú, külföldi devizában jegyzett pénzügyi 
termékeket fejlesszenek ki, jóllehet ezek havi kamat- és tőketörlesztésének mértéke 
nagymértékben változott a keresztárfolyamok ingadozása következtében.  
 
Az alacsony kamatú euró és svájci frank-alapú hitelek azt jelentették a magyar 
lakásvásárlóknak, hogy ugyanazon havi törlesztőrészlet vállalása mellett egy vagy kétmillió 
forinttal több hitelt tudtak felvenni. Ez a plusz forrás elegendő volt eggyel több szobára, egy 
parkolóhelyre, vagy a lakás teljes bebútorozására. 2007-re a magyar bankok által nyújtott 
jelzáloghitelek túlnyomó része már svájci frank vagy euró alapú volt. A külföldi devizában 
történő jelzáloghitel-felvétel népszerűsége számos euró és svájci frank alapú pénzügyi 
termék megjelenéséhez vezetett az áruhiteltől a használtautó vásárlásig. A fogyasztókat TV- 
és rádióhirdetésekben bombázták az olcsó fogyasztói hitellehetőségekkel, amelyeket euró 
vagy svájci frank alapú fogyasztási jelzáloghitel formájában nyújtottak. 
 
Gyülekező viharfelhők a láthatáron 
 
A stabil forintárfolyam, az emelkedő ingatlanárak és a növekvő gazdaság, amelyben közel 
teljes volt a foglalkoztatottság, arra bátorította a lakásvásárlókat, hogy teljes mértékben 
kihasználják a felkínált olcsó hiteleket. Az összes fogyasztói hiteltartozás a 2005. januári kb. 
4500 milliárd forintról 2007 második negyedévére már mintegy 7500 milliárdra nőtt, és a 
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magyar bankok ekkor már négyszer annyi kölcsönt adtak éves összevetésben, mint két évvel 
korábban. Azóta ezen kölcsönök forintértéke több mint 9000 milliárd forintra nőtt, ami 
durván 900.000 forint tartozást jelent minden egyes Magyarországon élő férfira, nőre és 
gyermekre vetítve, aminek oka elsősorban az euro és svájci frank erősödése a forint 
ellenében, és az, hogy mintegy 192.000 háztartás késedelmesen vagy egyáltalán nem fizeti 
jelzáloghitelének részleteit. 
 
A korlátlan hitel tengerén hánykolódva 
 
A látszólag korlátlan mennyiségű fogyasztási hitelt a bankok a nemzetközi pénzpiacokról 
felvett gyorshitelek révén finanszírozták. Amikor a nemzetközi pénzpiacok 2008-ban a 
Lehman Brothers összeomlása után befagytak, az európai bankoknak hirtelen be kellett 
hajtaniuk kintlévőségeik egyharmadát likviditásuk megőrzése érdekében. Közép- és Kelet-
Európában szinte egyik napról a másikra minden hitelforrás elapadt. Miközben a forint 
zuhant és a munkanélküliség a magasba szökött, több tízezer magyar háztartás havi 
hiteltörlesztő részlete megduplázódott, és ezzel egyidőben sok család egy vagy több felnőtt 
tagja elvesztette a munkáját. 
 
Biztonságos kikötőt keresve 
 
Bár a forint időközben visszaszerezte pozícióját az euróval szemben, az eurózónában sorra 
bekövetkező szuverén adósságválságok a svájci frankot a pénzpiaci befektetők számára 
biztonságos kikötővé tette, ami a forint/frank árfolyamot 59 százalékkal megemelte, a 2008-
as 142 forintról a 2010 decemberi 226 forintra. E cikk nyomdába kerülésekor az árfolyam 
213 forintra csökkent, részben a forint erősödésének köszönhetően. A szakértők azonban 
nem várják, hogy a frank belátható időn belül 200 forint alá menjen. 
 
A zátonyra futás 
 
Egy évtizednyi laza hitelezési (és hitelfelvételi) gyakorlatot követően a kör bezárult. A 
nemrégiben július 1-ig kiterjesztett "ideiglenes" kilakoltatási tilalom miatt a bankok minden 
korábbinál kevésbé szívesen adnak hitelt ingatlantulajdonosok és vállalkozások számára. Már 
majdnem egy éve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy megmenti a 
bajba jutott jelzáloghiteleseket. Bármi is volt a szándéka ezzel, a kilakoltatási moratórium és 
a költségvetés megmentése érdekében a bankokra tavaly kivetett "válságadó" jelentősen 
korlátozta a bankrendszer képességét a bedőlt hitelek kezelésére. (Miután évekig rekord 
nagyságú nyereséget produkáltak, a magyar bankok most a legkevésbé nyereségesek egész 
Európában.) Továbbá, annak érdekében, hogy elkerüljék a sok milliárd forintnyi bedőlt hitel 
kényszerű leírását, a bankoknak nem volt más választása, mint átütemezni a jelzáloghitelek 
törlesztését, a hitelek futamidejét gyakran öt vagy tíz évvel kiterjesztve, a kifizetetlen 
kamatot pedig hozzácsapták a törlesztendő tőkéhez.  
 
Az az idén meglebegtetett javaslat, hogy a bankok engedjék el a jelzáloghitelek 
egyharmadát, és cserébe a kormány fizesse ki a hitelek egyharmadát, kapásból elutasításra 
talált, mivel azt túl költségesnek ítélték. Érthető is, hogy a kormány vonakodik megmenteni a 
fizetésképtelenné vált adósokat azon adófizetők rovására, akik felelősségteljesen vettek fel 
hitelt, vagy egyáltalán nem éltek ezzel a lehetőséggel. 
 
Mentőcsónak? 
 
Két héttel ezelőtt a kormány bejelentett egy új megközelítést a probléma megoldására, 
melynek lényege a forint/svájci frank árfolyam rögzítése lenne. Vannak érdemei ennek a 
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megközelítésnek, ha feltételezzük, hogy a gyakorlatban kivitelezhető. Tekintettel azonban a 
jelzáloghitel-hátralék mértékére és mind a forint, mind a svájci frank volatilitására, ez a 
megoldás könnyen katasztrofálisan drágának bizonyulhat. Annyi bizonyos, hogy mindaddig, 
amíg a bankok nem tudják behajtani a meglévő hiteleket, nem is lesznek sem képesek, sem 
hajlandóak új hiteleket folyósítani. Mivel belföldi tevékenységük finanszírozása érdekében a 
magyar bankok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak rövid lejáratú külföldi hitelekre, 
ezért egyre inkább ki vannak téve az árfolyam-ingadozás kockázatainak. 
 
Gyorsan szivárog be a léken víz 
 
Nem csak a magyar fogyasztók fuldokolnak az adósságban. A magyar cégek összesen több 
ezer milliárd forintos adósságot halmoztak fel. Csak az építőipari cégek hátralékai 
meghaladják a 400 milliárd forintot (amelynek kevesebb, mint fele behajtható). Jelentős 
adóhátralék miatt az adóhatóság rekord számú vállalat tevékenységét függesztette fel az 
első negyedévben.   
 
Ugyanebben az első negyedévben a nemzeti adósságállomány (az állami tulajdonú cégek és 
önkormányzatok adósságait nem számítva) 742,1 milliárd forinttal 20.812 milliárd forintra 
nőtt. Az állami kifizetések hátraléka mintegy 670 millió forinttal 37,2 milliárd forintra 
növekedett 2011. első három hónapjában. 
 
Feladni a hajót 
 
Az adóbevételekben mutatkozó hatalmas hiány miatt a kormány aligha tehet mást, mint 
hogy új adókat vet ki, miközben drasztikusan megvágja a szociális támogatásra és az 
oktatásra vonatkozó kormányzati kiadásokat, ami idén 38 milliárd Ft nagyságrendű elvonást 
jelent. Ez számos olyan programot is érint, amelynek célja, hogy áthidalja az oktatási 
rendszerben lévő szakadékot a szegények és gazdagok, a romák és nem-romák között.  
 
Nemrég meglátogattam egy középiskolát a dél-baranyai Alsószentmártonban, amelyet a 
Magyar Buddhista Szövetség működtet. Az egész ország egyik legszegényebb városában 
található „Kis Tigris” iskola minden évben több mint 100 érettségizett diákot ad az 
országnak, akiknek 90 százaléka főiskolára vagy egyetemre megy. Ezt a figyelemreméltó 
iskolát most a bezárás fenyegeti, mert amellett, hogy 2007-ben megfosztották az összes 
állami támogatástól, a kormány több mint egy éve késlekedik a mintegy 10,5 millió forintnyi 
európai uniós támogatás folyósításával.  
 
A Heves megyei Kerecsend város azzal kénytelen szembenézni, hogy be kell zárnia a 
rendkívül sikeres kisgyermekkori fejlesztő központját és a közelében lévő tanulmányi 
központot, amelyekről a helyiek elismerően nyilatkoznak, mert jelentősen növelte az 
iskoláskorú gyermekek tanulmányi teljesítményét, romákét és nem-romákét egyaránt. 
 
Küzdeni az uralkodó széllel 
 
Magyarország 3200 helyi önkormányzatának közel egyharmada vagy pénztelen, vagy a csőd 
szélén áll. Mivel az iskolák, kórházak, és helyi szolgáltatások működését finanszírozniuk kell, 
számos helyi önkormányzat hitelfelvételhez folyamodott, és több mint 200 milliárd forint 
értékben bocsátott ki svájci frank alapú önkormányzati kötvényeket 2007 második felében és 
2008 első felében. Azóta az önkormányzatok kötvények kibocsátásából származó adóssága 
mintegy 65 milliárd forinttal összesen 265 milliárdra nőtt, amely növekedés nagy részben a 
svájci frank forinttal szembeni erősödésének köszönhető.  
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Ezen kívül a helyi önkormányzatok több, mint 1000 milliárd forinttal tartoznak a magyar 
bankoknak, nagyrészt svájci frank alapú hitelek formájában, amelynek több mint 10 
százaléka származik a svájci frank forinttal szembeni, 2009-től tartó erősödéséből. Ebben az 
összegben nincs benne az az adósság, amelyet a részben önkormányzati tulajdonban lévő 
társaságok halmoztak fel. 
 
Szkülla és Kharübdisz között 
 
Úgy tűnik, jelentős mennyiségű önkormányzati pénzt fordítottak kétes jellegű projektekre, 
főleg olyanokra, amelyek EU-s finanszírozást kaptak a strukturális alapokból. Ezeket a 
projekteket gyakran PPP konstrukció keretében valósították meg, melyekben a helyi 
önkormányzat a tőke nagy részét biztosította, és vállalta, hogy működteti is az elkészült 
létesítményt. Számos ilyen projekt esetén a kivitelezés gyenge minőségéből és az igen 
vaskos árcédulából ítélve nem kétséges, hogy bőséges nyereséget zsebeltek be a szerződött 
magánvállalkozók, miközben a helyi önkormányzatnak a nyakán maradt a valójában semmire 
sem való „látvány-projektek” működtetésének és fenntartásának kötelezettsége. Számos 
helyi kormányzat most Szkülla és Kharübdisz közt találja magát: vagy még évekig 
támogatják ezen veszteséges létesítmények működését, vagy bezárják azokat, és 
visszafizetik az uniós támogatásokat. 
 
Rejtett zátonyok közt haladva 
 
Egy kelet-magyarországi iskola nagy nyilvánosságot kapott bezárása az idén télen annak volt 
köszönhető, hogy az önkormányzat képtelen volt fizetni közüzemi számláit. Számos iskola 
jelenleg úgy működik, hogy nem biztosít meleg ebédet a diákoknak, annak ellenére, hogy ez 
törvényben előírt kötelessége lenne. Az iskolabezárások és az üres iskolai menzák egyre 
gyakoribbá válnak, ha nem történik valami a helyi önkormányzatok adósságával. Orbán 
Viktor miniszterelnök megígérte, hogy az év végére rendezi a helyi önkormányzatok 
adósságának problémáját, de eddig nem történt más, mint egy 60 milliárd forintos alap 
létrehozása az Új Széchenyi Terv keretében. Mivel ez kevesebb, mint a teljes önkormányzati 
adósság 5 százaléka, ez az összeg valójában csupán csepp a tengerben. 
 
Bedeszkázni a fedélzeti nyílásokat 
 
Mi tehát a teendő? Az állam elkezdheti például begyűjteni a számos ipari nagyvállalat által 
felhalmozott összesen sokmilliárdos adóelmaradást. Visszaszerezheti azt a sok milliárd 
forintnyi állami pénzt, amit az előző két kormány idején illegálisan juttattak külföldre (közte 
azt az 1,8 milliárd forintot, amit a jelenlegi MÁV vezetősége juttatott egy közbeszerzés nélkül 
megbízást nyert cég off-shore számlájára). Azután ott van még az a több milliárd forintnyi 
hitel, amit köztulajdonban lévő vállalatok nyújtottak erős politikai kapcsolatokkal rendelkező 
magánszemélyeknek. Hosszú távon a nem hatékony, politikai uram-bátyám alapon működő 
állami szektort is áramvonalasítani kell, a magánszektort pedig fejleszteni és adóztatni, de 
nem olyan mértékben, ami megölné az aranytojást tojó tyúkot. 
 
Kidobálni a ballasztot 
 
Matolcsy György gazdasági miniszter közelmúltban tett bejelentése, mely szerint számos 
intézkedés révén a magáncégek üzleti tevékenységének költségei mintegy 500 milliárd 
forinttal fognak csökkeni jövőre, egy fontos lépés a helyes irányba. Azonban a nemrég 
feloszlatott költségvetési bizottság által készített, a múlt héten megjelent tanulmány szerint 
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további 500 milliárd forintos kiadáscsökkentést kell végrehajtani, vagy ugyanekkora további 
adóbevételre kell szert tenni ahhoz, hogy az államháztartás egészsége helyreálljon. 
 
Kalózok és partizánok 
 
Mindeközben az egyre magasabb élelmiszer- és üzemanyagárakkal, magas munka-
nélküliséggel és otthonuk elvesztésével szembesülő középosztály forrong és bűnbakot keres. 
Alulfoglalkoztatott vagy munkanélküli férfiak csoportjai csatlakoznak „polgárőr” csoportokhoz 
és vesznek részt olyan félkatonai kiképzéseken, mint az, amelyet Gyöngyöspatára terveznek 
a húsvéti hétvégén. Mindez nem túlságosan bíztató a szárnyait próbálgató, fiatal magyar 
demokrácia jövőjére nézve. 
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14. Richard Field's official statement about the situation in Gyöngyöspata 
 
                                                                                Budapest, April 24th, 2011 
 
On Friday, April 22nd, between 7:30 and 8:00 in the eastern Hungarian town of 
Gyöngyöspata some 267 Roma women and children boarded six buses chartered by the 
Hungarian Red Cross.  At 8 am the buses departed for one of two holiday retreats, one in 
Budapest and one near the central Hungarian city of Szolnok, where they were received by 
Red Cross staff and volunteers.   
 
The extraction by the Hungarian Red Cross of Roma women and children from 
Gyöngyöspata was prompted by the resignation earlier last week of the town's mayor and 
the scheduled arrival on Friday of Hungarian soldier of fortune Tamás Eszes and an 
unspecified number of paramilitaries. Founder of the paramilitary organization Védero 
(Defense Force), Eszes had purchased a 1.5 hectare vineyard and rented an additional 1.5 
hectares on the hill directly overlooking Gyöngyöspata's impoverished Roma quarter with the 
intention of staging military exercises Easter week-end (!!!) and "every month thereafter." 
 
The Defense Force's website (blocked shortly after news of the evacuation broke) featured 
pictures of intimidating looking young men in fatigues brandishing semi-automatic weapons, 
their faces smeared in blood. A full-page announcement on its website invited "loyal" 
Hungarians over the age of 14 to attend three days of military training, including training in 
the use of firearms, at the organization's new training base "next to Gyöngyöspata." In fact, 
the training base was situated next to the neighbourhood where the vast majority of 
Gyöngyöspata's Roma reside. 
 
There can be no doubt that the reason Mr. Eszes chose this particular location to hold 
military training (including simulated night time combat involving the discharging of so-called 
airsoft weapons designed to look and sound like real weapons) was to intimidate 
Gyöngyöspata's 450 strong Roma community, consisting of some 110 families crammed 
together in some 35 ramshackle homes, some of which were badly damaged in last year's 
flooding. From a distance it is impossible to distinguish airsoft weapons from real ones.  
Furthermore, it is possible to modify airsoft weapons so that they can fire real bullets. 
 
Some of the inhabitants of Gyöngyöpata's "gypsy row" used to live elsewhere in 
Gyöngyöspata but were forced to move in with relatives after their houses were set on fire 
by unknown assailants. An attempt by one such family to purchase a home on higher 
ground over the objections of the mayor triggered Jobbik chairman Gabor Vona to ask the 
Civil Guard Association for a Better Future to occupy the town, claiming that concern over a 
Roma family moving next door was the reason an elderly resident committed suicide.   
 
The military training taking place just one month after the Civil Guard ended their 16 day 
occupation of the town (during which time members of various radical hate groups were 
given free reign to roam the streets brandishing whips, hand-axes, and pit-bulls), it is 
understandable why Gyongyospata's Roma were terrified of the prospect of paramilitary 
exercises being held next door. 
 
Learning of the situation from myself and others, including Gyöngyöspata native and Red 
Cross adviser Istvan Mezei, Red Cross country director Erik Selymes ordered the removal of 
the women and children for the duration of the scheduled military training. For this he 
deserves the admiration and gratitude of Gyöngyöspata's Roma as well as that of Europe's 
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10-12 million Roma who are frequently the victims of hate crimes at the hands of radical 
hate groups. Non-Roma Hungarians and Europeans also owe Mr. Selymes a debt of 
gratitude for taking appropriate steps to protect innocent women and children on the front 
line of the battle against political extremism that is Gyöngyöspata. 
 
That Mr. Selymes subsequently denied that there was a connection between sending 267 
Roma women and children on holiday without their husbands for that part of the Easter 
weekend coinciding with the scheduled military training simply means, in my estimation, that 
Mr. Selymes is trying to spare the Hungarian government embarrassment in the face of 
justified domestic and international outrage over the treatment of Hungary's Roma at the 
hands of vigilantes and paramilitary forces. Numerous interviews conducted with 
Gyöngyöspata's Roma confirm that they have been living in a heightened state of fear for 
much of the past two months and thought it necessary to send the women and children to 
safety for the duration of the scheduled military training. 
 
 
 
 
 
14.  Richard Field hivatalos közleménye a gyöngyöspatai helyzetről 
 
Április 22-én, pénteken, reggel 7:30 és 8:00 között a kelet-magyarországi Gyöngyöspatán 
267 roma nő és gyerek szállt fel a Magyar Vöröskereszt által bérelt hat buszra. Nyolc órakor 
a buszok elindultak egy-egy üdülőhely felé, Budapestre és Szolnok közelébe, ahol a 
Vöröskereszt dolgozói és önkéntesei fogadták őket. 
 
A Vöröskereszt azért vitte el a gyöngyöspatai roma nőket és gyerekeket, mert a falu 
polgármestere a hét elején lemondott, továbbá Eszes Tamás és félkatonai szervezetének 
meghatározatlan számú tagja péntekre tervezték a faluba való bevonulásukat. A félkatonai 
szervezet - a Véderő - alapítója, Eszes egy másfél hektárnyi szőlőst vásárolt és további 
másfél hektárnyi területet bérelt ki az elszegényedett gyöngyöspatai cigánysorral szemközti 
dombon, abból a célból, hogy katonai gyakorlatozást tartson Húsvét hétvégéjén, majd 
„azután havi rendszerességgel”.  
 
A Véderő honlapján - amelyet az evakuálásról megjelent híreket követően blokkoltak - ijesztő 
külsejű fiatal férfiakról készült képek voltak láthatóak, ahogy véresre maszkírozott arccal 
katonai terepruhában félautomata fegyvereikkel gyakorlatoznak.  A honlap egész oldalas 
felhívásban szólította fel a 14. életévüket betöltött „hű” magyarokat, hogy vegyenek részt 
egy háromnapos katonai kiképzésben, ahol többek közt fegyverhasználatot is tanulhatnak a 
szervezet új kiképzőhelyén, „Gyöngyöspata mellett”. A kiképzőbázis viszont gyakorlatilag 
közvetlen szomszédságában van annak a területnek, ahol a gyöngyöspatai romák többsége 
él. 
 
Kétségtelen, hogy Eszes azért választotta ezt a bizonyos helyszínt a katonai kiképzésnek – 
ami többek közt szimulált éjszakai harcászati gyakorlatot jelent, airsoft lőfegyver elsütésével, 
amelyek úgy néznek ki és olyan hangot adnak ki, mint egy valódi fegyver -, hogy 
megfélemlítse a 450 fős gyöngyöspatai roma közösséget, amely körülbelül 110 családból áll. 
A családok 35 romos házban zsúfolódnak össze, amelyek közül néhányat súlyosan 
megrongált a tavalyi árvíz. Távolról ezeket az airsoft fegyvereket lehetetlen 
megkülönböztetni a valódi fegyverektől. Továbbá, be lehet őket állítani úgy, hogy valódi 
lövedéket lehessen kilőni belőlük.  
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A gyöngyöspatai „cigánysor” néhány lakója korábban Gyöngyöspata más részein lakott, de 
kénytelenek voltak rokonaikhoz költözni, miután házaikat ismeretlen elkövetők felgyújtották. 
A polgármester tiltakozása - amikor egy hasonló helyzetben levő család a cigánysoron kívül 
szeretett volna házat venni -, arra indította Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy felkérje a 
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet, hogy vonuljanak be a településre, arra hivatkozva, hogy 
egy helyi idős lakos öngyilkosságát az idézte elő, hogy a roma család a szomszédba akart 
költözni. 
 
A katonai kiképzés egy hónappal azután vette kezdetét, hogy a Polgárőrség 16 napra 
megszállta a falut és szélsőséges gyűlöletcsoportokhoz tartozó tagjai szabadon járőröztek az 
utcákon, ostorokkal, baltával, pitbullokkal. Így érthető, hogy a gyöngyöspatai romákat 
megrémítette az a hír, hogy a szomszédban félkatonai gyakorlatozás szerveződik. 
 
Selymes Erik, a Vöröskereszt főigazgatója elrendelte, hogy a nőket és a gyerekeket vigyék el 
a faluból a tervezett katonai kiképzést idejére, miután tőlem és többek közt Mezei Istvántól - 
aki helyi gyöngyöspatai lakos és a Vöröskereszt tanácsadója - értesült a hírekről. Ezért a 
tettéért elismerést érdemel a gyöngyöspatai romáktól, illetve attól a 10-12 millió romától, 
akik gyakran esnek radikális gyűlöletcsoportok által elkövetett gyűlölet-bűncselekmények 
áldozatául. A nem roma magyarok és európaiak szintén hálával tartoznak Selymes Eriknek, 
hogy megtette a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy ártatlan nők és gyermekek 
védelmet kapjanak a politikai extrémizmus ellen folytatott harc színterén, Gyöngyöspatán. 
 
Az, hogy Selymes ezt követően cáfolta, hogy bármilyen kapcsolat lenne a 267 roma nő és 
gyerek húsvéti elutaztatása illetve az ugyanakkorra tervezett katonai kiképzés közt, 
véleményem szerint egyszerűen annyit jelent, hogy Selymes megpróbálja a magyar 
kormányt nem kitenni annak a szégyennek, amelyet a hazai és nemzetközi sajtó jogos 
felháborodása okozott annak köszönhetően, ahogy a félkatonai erők és polgárőrök bántak a 
magyarországi romákkal. 
 
Számos, a helyi romákkal készített interjúból egyértelműen kiderül, hogy a romák szinte két 
hónapja folyamatosan fokozott félelemben élnek és szükségesnek tartották azt, hogy a 
tervezett kiképzés idejére biztonságba helyezzék a nőket és gyerekeket. 
 
Richard Field 
 
Budapest, 2011.április 24. 
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15.  An Open Letter to Maté Kocsis (FIDESZ), parliamentarian  
 
                                                                                    April 28th, 2011 
Dear Mr. Kocsis: 
 
The American President Abraham Lincoln once said "Everyone is entitled to their own 
opinion, but not their own facts." 
 
The facts of Gyöngyöspata are well documented and speak for themselves.  If you are 
curious about what happened in Gyöngyöspata between March 3rd and March 19th, I 
suggest you read my article “A Call to Alms” which appeared in the March 26th edition of the 
Budapest Times, a Hungarian translation of which you will find attached. 
 
Abraham Lincoln also said "You can fool some people all the time, all the people some of the 
time, but you cannot fool all the people all of the time." 
 
As for your kangaroo court, I have no intention of appearing before it as I have already 
issued a statement.  However, I would add the following:  When I arrived to Gyöngyöspata 
at 7:30 am on Friday morning to assist with the evacuation of Roma women and children, I 
did not see a single policeman.  If you study the photographs of the evacuation carefully, 
you see not one policeman.  I was able to drive in, put 267 people on six buses (with milk 
and snacks for the short journey to safety) and drive back to Gyöngyös for additional 
provisions without a single policeman checking my documents or so much as asking me 
what was going on.  It was only upon my return from Gyöngyös that I encountered a large 
police presence (for which I am grateful to Minister Pintér) and had my documents checked. 
 
The buses carrying Gyöngyöspata's women and children to safety had already departed 
when the "400 police" arrived.  That does not mean they would not have arrived anyway 
had the evacuation not taken place.  But it does mean that I and others had good reason to 
fear for the lives and safety of Gyongyospata's Roma residents when putting them on the 
buses. 
 
But don't take my word for it.  You don't even have to take the word of Gyöngyöspata's 
Roma (which you and the political propaganda machine owned by prominent businessmen 
with close ties to Fidesz have persistently disregarded).  Just ask the six bus drivers.   
 
If, through my actions, I have harmed the international reputation of Hungary, a country I 
deeply love, then I very much regret it.  However, if called upon to protect Hungarian 
citizens from fascist thugs in the future, I will do so without hesitation should it be in my 
power to do so.  Because protecting the lives of Hungarian citizens is more important than 
sparing any government or political party embarrassment. 
 
With freedom comes the responsibility to protect society's weakest members. 
 
Richard Field 
Chairman 
American House Foundation 
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15.  Nyílt levél Kocsis Máté (FIDESZ) országgyűlési képviselőhöz  
 
                                                                                              2011.április 28. 
Tisztelt Kocsis Úr!  
 
Abraham Lincoln amerikai elnök egyszer azt mondta: "Mindenkinek joga van a saját 
véleményéhez, de nem mindenkinek van joga saját tényeihez."  
 
A gyöngyöspatai tények jól dokumentáltak, és magukért beszélnek. Ha kíváncsi, mi történt 
Gyöngyöspatán március 3. és március 19. között, akkor javaslom, hogy olvassa el a 
Budapest Times március 26-i számában megjelent "A Call to Alms" ("Rossztett helyébe 
jót...") című cikkemet, amelynek magyar fordítását e levélhez mellékelem.  
 
Abraham Lincoln azt is mondta: "Lehet a nép egy részét folyamatosan átverni, és lehet az 
egész népet egy ideig átverni, de nem lehet az egész népet folyamatosan átverni."  
 
Ami az Önök tervezett koncepciós tárgyalását illeti, nincsen szándékomban részt venni rajta, 
ugyanis már tettem nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban. Ehhez azonban most hozzáteszem 
a következőt: Amikor péntek reggel 7.30-kor megérkeztem Gyöngyöspatára, hogy segítsek a 
roma nők és gyermekek evakuálásában, egyetlen rendőrt sem láttam a településen. Ha 
figyelmesen megnézi az evakuálásról készült képeket, egyetlen rendőrt sem talál rajtuk. 
Anélkül tudtam behajtani Gyöngyöspatára, felrakni 267 embert a hat buszra (plusz elegendő 
tejet és ennivalót a biztonságos helyre történő rövid utazásra), és visszahajtani Gyöngyösre 
további ellátmányért, hogy egyetlen rendőr is ellenőrizte volna az okmányaimat, vagy 
megkérdezte volna, hogy mi történik valójában.  
 
Csak Gyöngyösről való visszatértem után tapasztaltam a helyszínen komoly rendőri jelenlétet 
(amelyért hálás vagyok Pintér miniszter úrnak), és az okmányaimat is ekkor vizsgálták meg. 
A gyöngyöspatai nőket és gyermekeket biztonságos helyre szállító buszok már úton voltak, 
amikor a "400 fős rendőri egység" megérkezett.  
 
Ez nem jelenti azt, hogy a rendőrök ne jöttek volna a helyszínre, ha a kiürítésre nem kerül 
sor. De azt igenis jelenti, hogy én és mások jó okkal féltettük a gyöngyöspatai roma lakosok 
életét és biztonságát, amikor felraktuk őket a buszokra. De ne higgyen nekem! Sőt, a 
gyöngyöspatai romáknak sem kell hinnie (akiknek a szavát folyamatosan kétségbe vonja Ön 
és a FIDESZ-hez közel álló üzletemberek által működtetett politikai propaganda gépezet). 
Elég, ha megkérdezi a hat buszvezetőt.  
 
Ha cselekedetemmel rontottam az általam szívből szeretett Magyarország nemzetközi 
megítélésén, azt őszintén sajnálom. Ha azonban bármikor a jövőben arra kérnek, hogy 
segítsek megvédeni magyar állampolgárokat fasiszta gengszterektől, azt tétovázás nélkül 
meg fogom tenni, ha az módomban áll.  Mert a magyar állampolgárok életének védelme 
fontosabb, mint bármely kormány vagy politikai párt tekintélyének megóvása.  
 
A szabadsággal együtt jár az a kötelesség, hogy a társadalom legelesettebb tagjait 
megvédjük.  
 
Richard Field  
Elnök  
Amerikai Ház Alapítvány 
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16. An open letter to Prime Minister Viktor Orbán 
 
                                                                                    May 2nd, 2011 
 
Dear Prime Minister Orbán: 
 
I congratulate you, deputy prime minister Zsolt Semjén, Minister of the Interior Sándor 
Pintér, and president of the parliament László Kövér on the passage of this historic piece of 
legislation (banning "uniformed criminals" from policing or intimidating minority 
communities, ed.).  You have displayed great courage and outstanding leadership. And you 
have done great honour to your country. 
 
I also congratulate those members of the opposition parties who voted in favour of this bill  
 
We cannot bring back the sacred dead. We can only honour their sacrifice by protecting the 
living. 
 
With great admiration and respect, 
 
Richard Field 
Chairman 
American House Foundation 

 
 
 
 
 
16. Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek 
  
                                                                                    2011.május 2. 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 

Gratulálok Önnek, Semjén miniszterelnök-helyettes úrnak és Kövér László házelnöknek e 
történelmi jelentőségű törvénymódosításért („egyenruhás bűnözők” eltiltása a kisebbségi 
közösségek ellenőrzésétől vagy megfélemlítésétől, a szerk.)  Nagy bátorságról és kiváló 
vezetői képességről tettek tanúbizonyságot, és nagy szolgálatot tettek hazájuknak. 
 

Gratulálok az ellenzéki pártok azon képviselőinek is, akik a törvényjavaslat elfogadására 
szavaztak. 
 

Nem hozhatjuk vissza dicső halottainkat.  Csak az élők védelmével hajthatunk fejet 
áldozattételük előtt. 
 

Nagyra becsüléssel és tisztelettel, 
 

Richard Field 
Elnök 
Amerikai Ház Alapítvány 
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17. Ten days that shook the European Union: The meaning of Gyöngyöspata  
      (Budapest Times, May 17th, 2011) 
  
"An event has happened, upon which it is difficult to speak, and impossible to be silent." 
         - Edmund Burke 
  
And yet the mainstream Hungarian press is silent. It is as though the tumultuous events that 
took place over a period of ten days between Good Friday and the Monday following Easter 
never happened. 
 
It is as though the job of the media is merely to report events as they unfold, and not to 
reflect on their broader political, social, economic, cultural and ethical implications. And it is 
as though, in its scramble to come up with a viable Roma integration policy at the very last 
minute, the government did not adopt much of the agenda set forth by this author in my 
columns in the pages of the Budapest Times (See "Hungary's Roma: the case for affirmative 
action"). And it is though we did not witness the free press perform the very function it is 
supposed to perform. 
 
The Good Friday evacuation of 267 Roma women and children shamed the government into 
banning the hate groups and vigilante gendarmes that had been terrorising Gyöngyöspata's 
Roma population for nearly two months. Furthermore, it thrust the issue of Roma integration 
to the top of Hungary's (and, by extension, Europe's) social, economic, and political agenda. 
Future historians may very well refer to the period in question as the ten days that shook 
the European Union out of its complacency with regard to Europe's 10-12 million Roma, the 
vast majority of which live in abject poverty with limited access to education, health care, 
and employment opportunities. 
 
There are only two plausible explanations for the "business as usual" attitude of the 
Hungarian press: either it is incapable of reflecting in any meaningful way on the events it is 
reporting, or it has been told not to do so. 
 
One need only look at the photographs illustrating the many hundreds of articles written 
about Gyöngyöspata to be convinced that the mainstream Hungarian press is every bit as 
prejudiced as Gábor Vona and Krisztina Morvai's radical right-wing followers. 
  
Anyone familiar with Hungary's daily newspapers, weekly news magazines, and news 
websites is patently aware that most of what passes for news in Hungary is, in fact, 
voyeuristic sensationalism pandering to the inherent prejudices of Hungarian society at large 
in the interest of boosting circulation and promoting the political agenda of whichever party 
or parties with whom the publisher happens to be allied at that particular point in time.  
 
During the ten-day period in question we were bombarded with images of Roma men 
lighting cigarettes en masse, despite the fact that each on was holding a garden implement 
which, prior and subsequent to the cigarette break in question, was being used to tidy up 
the Roma neighbourhood on the occasion of Earth Day. Coverage of the women and 
children transported to safety by the Hungarian Red Cross on Good Friday include 
photographs of a middle-aged Roma woman exhaling a large plume of smoke. Still another 
photograph features three overweight Roma women in traditional Roma dress sitting on the 
lawn. Personally, the one I found most discomforting was the one of the Roma woman 
holding her infant daughter while the latter urinated on the grass in a manner familiar to 
anyone who has spent any time in any one of Hungary's public parks or playgrounds. 
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These and countless other images appearing in the press merely serve to reinforce prevailing 
stereotypes of Roma as lazy slobs who spend all their welfare money on crisps, cigarettes 
and alcohol. Rarely do images of emaciated Roma men, women, and children appear in the 
press. Nor do we see many images of light skinned Roma (often the product of mixed 
marriages) unless they happen to be dressed in traditional Roma garb. Nor do we see 
images of what most Europeans would consider to be physically attractive Roma men and 
women. In fact, when touring Gyöngyöspata's Roma neighbourhood on foot, I was struck by 
the beauty of many of the young mothers despite being terrified for the lives of their 
children. 
 

This photograph, taken on the day the 
Hungarian Red Cross distributed food, nappies, 
toilet paper and washing powder to the 115 
families living in Gyöngyöspata's Roma 
quarter, features a woman with traditional 
Roma facial features and her two smiling 
children. To look at the children there is 
nothing about their skin colour, facial features, 
or clothing to suggest that they are any 
different from Hungarian children. That Roma 
are human beings just like you or me is an 

incontrovertible fact which the owners and managing editors of Hungary's mainstream 
media have gone to great lengths to deny in an attempt to dehumanise them so that 
Hungary's corrupt political elite will not be criticised for abandoning them to their fate. 
 
In addition to being victims of centuries of institutional racism, Hungary's Roma are the 
victims of a decades-long campaign to marginalise and dehumanise them by the mainstream 
press. To students of Twentieth Century history, this will come as no surprise because the 
exact same thing happened in Germany in the 1930s and 1940s with respect to the 
portrayal of Jews by the German press. 
 
If the Roma are to assume their rightful place among Europe's many peoples, the European 
press must immediately stop portraying Europe's Roma in a manner which panders to 
popular prejudice and instead portray them in a more dignified light as ordinary human 
beings facing extraordinary obstacles in their struggle for economic, social and political 
equality and human dignity. 
  
"Better be despised for too anxious apprehensions, than ruined by too confident security." 
         – Edmund Burke 
  
After successfully spiriting 267 Roma women and children to safety on Good Friday, I was 
publicly criticised by some of my closest friends and allies for having "acted prematurely" 
and for "failing to think through the consequences of my actions". In response to this I told 
András Dési, correspondent for the liberal daily Népszabadság, that "sometimes mature 
adults are called upon to err on the side of caution." However, as subsequent events were to 
prove, Tamás Eszes' so-called "Defence Force" constituted a clear and present threat to the 
lives of Gyöngyöspata's Roma inhabitants. But even if the eight defendants set free on 
Monday had not returned to Gyöngyöspata's Roma quarter to terrorise its Roma population, 
the mere fact that Minister Sándor Pintér thought it necessary to deploy "400 policemen" to 
Gyöngyöspata on Good Friday, the day the military training exercises were scheduled to 
begin, is proof that the government, too, believed Gyöngyöspata's Roma to be under threat. 
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For the government to claim otherwise is to insult the intelligence of the Hungarian 
electorate. 
  
"He who wrestles with us strengthens our nerves and sharpens our skill. Our antagonist is 
our helper."   – Edmund Burke 
  
Prior to the fateful night of April 26th, when Gyöngyöspata's Roma decided they had had 
enough abuse at the hands of fanatical, militant racists and took matters into their own 
hands, the Hungarian public at large was treated to the shameful spectacle of government 
officials and their spokespersons tarring me with the same brush as Tamás Eszes, the leader 
of the so called Véderő ("Defence Force") which had clearly organised a military training in 
the immediate vicinity of Gyöngyöspata's Roma neighbourhood for the purpose of ethnically 
cleansing Gyöngyöspata of its Roma inhabitants. Hard-wired after twenty years of cutthroat 
partisan politics to assume anything causing embarrassment to the Fidesz government is 
politically motivated, rather than acknowledging what everybody already knew to be the 
case – that, in fact, Gyöngyöspata's Roma residents were under threat – the government 
concocted an elaborate story of an international conspiracy to stage a "political provocation" 
involving my spreading panic and fear through the Roma community as a means of 
persuading them to participate in a "sham evacuation" (as though they weren't scared 
enough after seven weeks of continual harassment and the resignation of the town's mayor, 
the only person standing between them and Gábor Vona's brownshirts).  
 
That the government should resort to so vile an attack on my person, and that the media 
should uncritically report it, is testimony of the extent to which Hungarian politics and the 
so-called "free press" are intermarried and the depths to which both have sunk. 
I have often wondered why there are so few contemporary Hungarian role models and even 
fewer heroes. I can only conclude that in Hungary's highly politicised environment, where 
government plays a disproportionately large role in the economy both as employer and 
consumer of goods and services, and where billions of euros worth of EU structural and 
cohesion funds are at stake, the fundamental arbiter of what is "right" and "wrong" is no 
longer Judeo-Christian ethics but rather political expediency so unscrupulous as to make 
Machiavelli himself blush. 
 
Does anyone really doubt that, had I not contributed money to Politics Can Be Different 
(LMP) or written a letter to the editor of the Budapest Times highly critical of the Fidesz 
government last year, the government's spin on Gyöngyöspata would have been different? 
Tragically, the fact that Hungary's mainstream political parties are, in fact, controlled and 
financed by a few enormously wealthy individuals means the government naturally assumed 
my actions were motivated by a desire to advance the political interests of Politics Can Be 
Different. Nothing could be further from the truth. Truth be told, as a party the LMP is a 
huge disappointment to me. Furthermore, had the LMP or any of the parties in parliament 
been doing their job, the Good Friday evacuation of 267 Roma women and children would 
not have been necessary. 
 
To put it simply, Hungary suffers from a political system that is morally bankrupt. If Hungary 
is to take its rightful place among the great democracies, it must reject the political status 
quo and adopt one based on morality and a commitment to public service that is selfless 
rather than selfish, where politicians and political parties subordinate their own interests 
(and those of their financial backers) to those of the people they are elected to serve. 
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"Hypocrisy can afford to be magnificent in its promises; for never intending to go beyond 
promises, it costs nothing."   – Edmund Burke 
  
For twenty years successive Hungarian governments have been making unrealistic promises 
either for the sake of shoring up their popularity or winning elections. In 2002 MSZP 
candidate for prime minister Péter Medgyessy irresponsibly promised an extra month's 
pension to Hungary's 3 million pensioners. This base attempt to buy the pensioners' votes 
worked and Hungary's public finances have been sinking in a mire of red ink ever since. As a 
direct result of his actions and the irresponsible fiscal policies of subsequent governments 
(with the possible exception of the interim technocratic caretaker government of Gordon 
Bajnai), future generations of Hungarians have been saddled with a huge amount of debt 
without improving living standards or the competitiveness of the Hungarian economy. In the 
future, Hungarians must recognise unrealistic promises for what they are – political bribes – 
and refuse to take them. 
  
"I thought ten thousand swords must have leaped from their scabbards to avenge even a 
look that threatened her with insult. But the age of chivalry is gone."  – Edmund Burke 
  
In April 2010, in response to Jobbik MEP and candidate for president Krisztina Morvai's 
scathing attack on the United States Ambassador Eleni Tsakopoulos, I responded in kind, 
denouncing Ms. Morvai and her fellow Jobbik politicians for what they were – neo-Nazis. This 
did not require any great powers of perception or prediction on my part. Rather, it required 
knowledge of twentieth century history and a willingness to apply the lessons of the recent 
past to the events unfolding around me. To my astonishment, of the many thousands of US 
citizens living and working in Hungary, I was the only one to come to the defence of my 
country's ambassador to my adopted country. 
 
In order for Hungary's experiment in democracy to succeed, scurrilous attacks of this nature 
on public officials, be they Hungarian or foreign, must not go unanswered, either by 
Hungarians or their foreign guests. 
  
"It is the nature of all greatness not to be exact."  – Edmund Burke 
 
In response to my open letter, Mr. Sándor Szakály, a professor of history at the Pannon 
University and member of the Hungarian Academy of Arts and Letters, wrote me an open 
letter in which he attempted to discredit my overall argument by pointing out certain minor 
factual errors. He points out, for example, that the bodies of American soldiers buried in and 
around Budapest were subsequently exhumed and sent to the United States (as though this 
negates the fact that they lost their lives liberating Hungary and Europe from fascism). He 
also points out that the murderous Döme Sztójay, elected prime minister of Hungary shortly 
after Germany invaded Hungary in 1944, was not a Croat but rather a Serb (as though this 
negates the fact that the decision to deport of all Jewish women, children, and elderly 
people to Auschwitz was made by a politician of non-Magyar descent eager to prove his 
"Magyar-ness" by collaborating with the Germans on the mass murder of Hungary's Jews). 
 
Mr. Szakály also points out that it was not the father of the so-called "race protector" and 
original founder of the Arrow Cross (from which the banned Hungarian Guard and soon to 
be banned Civil Guard movement for a Better Hungary are direct ideological descendents), 
Gyula Gömbös, but rather his grandfather than was named Knöfle (as though this negates 
the fact that Gömbös spoke German fluently and fervently wished for Hungary to follow 
Germany's national socialist example in nearly all respects). 
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By the way, Mr. Szakály has the distinction of being Hungary's foremost expert on 
Csendőrség, that is, gendarmes. His numerous lectures and essays on the subject appear to 
have made a deep impression on his star pupil, Jobbik chairman Gábor Vona. (Unfortunately 
for Gábor Vona, my Hungarian history professor at Columbia University, Istvan Deak, also 
made a deep impression on me.) 
 
A few factual errors notwithstanding, my argument that Jobbik was modeled on Benito 
Mussolini's fascists and Adolf Hitler's national socialist party proved to be correct. 
The current generation of Hungarians will be called on to make very important decisions 
regarding the future of their country and the future of the European Union. It is important 
that these decisions be firmly rooted in sound judgement, and that sound arguments not be 
rejected out of hand due to minor factual errors having little, if any, bearing on the 
soundness of what is being argued or proposed. 
  
"Never despair; but if you do, work on in despair."  – Edmund Burke 
  
As individual actors we are occasionally called upon to do unpopular things or support 
unpopular causes in the service of what we know to be right. In my particular case, though I 
found myself virtually abandoned for having the temerity to speak truth to power, I took 
comfort in the knowledge that ultimately truth would prevail and that my "precipitous" 
actions would be fully vindicated. I did not allow the fact that I had been accused of 
masterminding a "political provocation" or the announcement by the government that the 
"secret service and military intelligence" was investigating the "murky circumstances" 
surrounding my involvement in the "phony evacuation" of Gyöngyöspata to deter me from 
my goal of protecting Hungary's Roma from the scourge of hate groups and vigilante 
gendarmes. 
 
If Hungary is to have any kind of future, its political, civic, and religious leaders (as well as 
its citizenry) must be prepared to do the right thing regardless of political consequences. 
Hungarians must learn to praise what is praiseworthy and criticise what is not irrespective of 
its political implications. Until that happens, Hungary will forever remain a land without 
heroes or positive role models. 
 
Most importantly, Hungarians must stop the endless finger pointing and start asking 
themselves as a people "Where do we go from here?" rather than "How did we get here and 
who is responsible?" 
  
"No one could make a greater mistake than he who did nothing because he could do only a 
little."  – Edmund Burke 
  
Civil society is sorely lacking in Hungary. Civil society is to government what the 
constitutional court is to the legislature – an indispensable counterweight. Without a strong 
civil society to counterbalance government, political considerations will continue to trump 
moral ones when it comes to formulating and implementing public policy. While a number of 
Hungarian NGOs exist, to the extent they depend on government financing they are 
financially beholden to the government and therefore reluctant to criticise it. 
According to the World Giving Index published by the Charities Aid Foundation (CAF), only 
22% of Hungarians contribute money to charity and only 9% perform any kind of volunteer 
work (versus 49% and 28% in Germany, 77% and 39% in the Netherlands, and 60% and 
39% in the United States). The fact that Hungarians are one of the least charitable people in 
Europe helps account for their unhappiness. Obsessed with their own material well-being, 
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most Hungarians fail to appreciate that many of their countrymen are far worse off. Were 
more Hungarians to follow the example of Red Cross volunteers and perform selfless acts of 
charity and good will, they would learn to better appreciate what they have and covet less 
what they do not. 
  
"Our patience will achieve more than our force."  – Edmund Burke 
  
Here I beg to differ with the father of modern conservatism. The Hungarians have waited 
very patiently for a period of twenty years for their corrupt political elite to reform itself, but 
to no avail. The ten days that shook the European Union presents the Hungarian people 
with a rare opportunity to reform Hungary's corrupt political culture that is the product of 
centuries of foreign domination and a selfish, indolent aristocracy by electing to parliament a 
new generation of decent, civic-minded Hungarians committed to returning Hungary to the 
path of pluralistic democracy. By this I am not advocating the use of physical force which 
has no place in democracy, but rather moral suasion.  
 
Hungarians must give voice to their sense of moral outrage over the systematic theft of 
public monies and property that has taken place over the past twenty years and the four- 
ring circus that has passed for parliamentary democracy for too long. The truth of the 
matter is that leading members of the MSZP, SZDSZ, Fidesz, and the MDF actively conspired 
and cooperated with one another in the looting of Hungary's natural, physical, and financial 
resources over a period of twenty years. And it appears the looting continues under the 
present government. How else does one explain the government's recent decision to spend 
800 million forints on yet another "national consultation" (i.e., opinion poll) that could easily 
be conducted electronically via the internet at a fraction of the cost when 1.2 million 
Hungarian citizens are living in poverty? 
 
 "Be wise, irritable, and high minded in your disdain and indignation at abusive power in 
unworthy hands."  – Edmund Burke 
  
Future historians may well attribute the decline and fall of Democracy during the first half of 
the 21st century to a state of hubris brought on by overconfidence. One thing defenders of 
democratic and autocratic forms of government seem to agree on is that capitalism and 
Democracy are somehow the inevitable result of long-term social, economic, and political 
forces. However, recent research into the outcome of the American Revolution calls this into 
question. Looking back over history we see that, in fact, Democratic forms of government 
have been few and far between. Democracy and all the rights and privileges associated with 
it is not a solid piece of granite impervious to erosion. Rather, it is a precious handful of 
quicksilver that must be safeguarded at all cost lest it seep through our fingers. This requires 
a citizenry that is committed to representative forms of government and prepared to speak 
out and act decisively in the defence of democracy, freedom, civil liberties, and human 
dignity whenever circumstances should so warrant. In this regard, Hungarians have a very 
long way to go, accustomed, as they are, to everyone daring to stick their necks out having 
their heads chopped off. 
  
"No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning as fear." 
                                                                 – Edmund Burke. 
  
For too long Hungarians have allowed their decisions to be driven by fear – fear of losing 
one's job, fear of an unfriendly tax audit, fear of the loss of government orders, fear of one's 
children not being admitted to a good school or university, fear of the loss of a grant or 
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subsidised loan, and, last but not least, fear of being publicly accused of betraying the 
Hungarian nation for daring to criticise the government. The momentous decisions to be 
made cannot and must not be made in an atmosphere of fear. Dissent should be 
encouraged, not stifled. Contrary opinions should be taken into account, not rejected out of 
hand. Freedom of speech should be cheered on, not muffled. And a free press should be 
fueled, not dampened. Most importantly, no one party or politician should presume to 
accuse an opponent of treason simply for offering a dissenting opinion. Hungary's leaders 
must stop thinking in terms of absolutes and start thinking in terms of relative truths and 
constructive compromise remembering Edmund Burke's eternal words that "All government 
– indeed, every human benefit and employment, every virtue and every prudent act – is 
founded on compromise and barter." 
 
This does not mean that the national government should always respect the will of the 
people with regard to specific pieces of legislation or government programs. For as Edmund 
Burke says "(y)our representative owes you, not his industry only, but judgement; and he 
betrays, instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion." 
  
Finally, future elections must feature active debate among the parties and candidates about 
the country's problems and their respective programs for addressing these problems. There 
can be no repeats of the 2010 parliamentary election which was little more than an opinion 
poll on how unpopular the ruling Socialist government was. 
 
 “You can never plan the future by the past."  – Edmund Burke 
 
Perhaps not. But to the extent future plans depend on perceptions of the present and our 
understanding of the past, it is critical that such perceptions and understandings be free of 
prejudice and preconceived notions. Too often Hungarian politicians have sought to justify 
proposed future courses of action with selective reference to past events (usually taken 
outside their historical context) or outright fabrication. More often than not Hungarians find 
the government and the government-controlled media manipulating and distorting both the 
past and the present for the sake of political expediency.  
 
Jobbik founder and chairman Gábor Vona is a perfect example of a Hungarian politician who 
seeks political power by offering a revisionist interpretation of Hungarian history at factual 
odds with reality. Recently, he denied belonging to the Finno-Ugric language group of 
peoples despite overwhelming linguistic evidence indicating that the distant ancestors of the 
Hungarians did, in fact, originate somewhere east or west of the Urals (perhaps both if they 
were transhumant pastoralists, wintering on one side, summering on the other, although I 
have yet to encounter such a proposition) who spoke a Uralic language that gradually 
evolved over thousands of years into Finnish, Estonian, Hungarian, and several minor 
languages still spoken today by a handful of people in central Asia. 
 
Modern Hungarian, like modern English, is the product of thousands of years of meaningful 
interaction and intermarriage with neighbouring peoples. The modern Hungarian language 
features words from Latin, Turkish, German, various Slavic languages, even Persian (the 
Hungarian word for slipper "papucs" means "foot wrapping" in Farsi). 
 
If "in language there is culture" then modern Hungarian culture is an amalgamation of the 
numerous cultures with which the Hungarians came into contact during their slow trek 
westward from their ancestral homeland to the Carpathian basin. 
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"Men have no right to put the well-being of the present generation wholly out of the 
question. Perhaps the only moral trust with any certainty in our hands is the care of our own 
time."  – Edmund Burke 
  
As I write this, policemen, firemen, prison guards and other guardians of the peace are 
protesting the government's decision not to pay back wages for overtime even as it freezes 
salaries and raises the retirement age to 65. Educators are protesting government plans to 
close schools or turn them over to various churches to run as private parochial schools. 
Fortunately, after drastically curtailing public work schemes, Prime Minister Orbán seems to 
have finally come to his senses and is promising to create 100,000 meaningful jobs for those 
Hungarians in the greatest need. His government has also announced a sweeping program 
combating rural poverty and significantly improving living conditions for Hungary's 700,000 
Roma over the next ten years. Ironically, by having Roma integration thrust to the 
centrepiece of Hungary's domestic and foreign policy, Prime Minister Orbán now has a 
chance to make a huge difference in the lives of Europe's 10-12 million Roma. 
 
"It is by imitation, far more than by precept, that we learn everything; and what we learn 
thus, we acquire not only more efficiently, but more pleasantly. This forms our manners, our 
opinions, our lives."  – Edmund Burke 
  
Actions speak louder than words. For too long Hungarian politics and society have been 
dominated by a philosophy that can best be summed up as "Do as I say, not as I do." The 
hypocrisy of Hungary's political, social, economic and religious elite knows no bounds. Most 
recently we have been treated to the sad spectacle of former Prime Minister Ferenc 
Gyurcsány trying to "renew" his party when the single greatest theft of public assets in the 
history of Hungary took place on his watch. Any politician with a shred of decency would 
permanently retire from public life. It is not enough that he "renew" the Hungarian Socialist 
Party from within or without. He and his personal wealth with which he purchases influence 
within the Hungarian Socialist Party and the liberal Hungarian media must be excised from 
Hungarian politics once and for all. In the immortal words of a conservative British MP to 
Neville Chamberlain after his policy of appeasing Hitler had obviously failed, "for God's sake 
go!" 
  
"When bad men combine, the good must associate; else they will fall, one by one, an 
unpitied sacrifice in a contemptible struggle."  – Edmund Burke 
  
The immediate aftermath of the ten days that shook the European Union witnessed an 
outpouring of moral outrage and freedom of expression unlike anything witnessed since 
1989. Inspired by the courageous actions of various parties, including Prime Minister Orbán 
and Interior Minister Sándor Pintér, the media broke story after story of corruption and 
abuse of power. I was especially impressed with what LMP Member of Parliament András 
Schiffer had to say. Would more Hungarian politicians had the courage to speak out for 
pluralistic democracy and its underlying values – freedom of speech, freedom of the press, 
respect for human rights, and the obligation of free men and women to protect society's 
weakest members. 
 
By way of conclusion, I leave the readers of the Budapest Times with the following thought, 
also born of that great 19th century English conservative political philosopher, Edmund 
Burke: "All that's necessary for the forces of evil to win in the world is for enough good men 
to do nothing." 
 
God bless Hungary! 
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17. Tíz nap, ami sokkolta az Európai Uniót: Gyöngyöspata jelentősége  
      (Budapest Times, 2011. május 17.) 
 
„Történt valami, amiről nehéz beszélni, de lehetetlen hallgatni róla.”   – Edmund Burke 
 
De az irányadó magyar sajtó (az ún. mainstream média) mégis hallgat. Mintha a 
Nagypéntektől számított 10 nap viharos eseményei meg sem történtek volna. Mintha a 
média szerepe kimerülne az események történeti leírásában, mintha feladata nem a bennük 
rejlő szélesebb körű politikai, szociális, gazdasági, kulturális és etikai tényezői megmutatása 
lenne. 
 
Mintha nem egy olyan életképes roma integrációs politikáért kellene küszködnie az utolsó 
pillanatban, melyet a kormány nem nagyon erőltetett, ezen sorok írója azonban a Budapest 
Times-beli rovatban fejtett ki (ld: "Hungary's Roma: the case for affirmative action" – 
Magyarországi Cigányság: a pozitív diszkrimináció esete). Mintha nem lettünk volna már 
tanúi, hogy a szabad sajtó olyképpen teljesít, ahogyan az elvárható volt, hogy teljesítsen. 
  
A 267 roma nő és gyermek nagypénteki evakuálása olyan szégyenbe hozta a kormányt, 
hogy betiltotta a gyűlöletcsoportokat és a polgárőröket, akik Gyöngyöspata roma népességét 
terrorizálták csaknem 2 hónapon keresztül. Továbbá végre beemelte a roma integráció ügyét 
Magyarország (általa pedig Európa) legfőbb szociális, gazdasági és politikai ügyei közé. A 
jövő történészei jó eséllyel hivatkozhatnak majd erre az időszakra úgy, mint azon 10 napra, 
amely örökre kizökkentette a 10-12 millió európai romával kapcsolatos elégedettségéből  az 
Európai Uniót; akiknek többsége a legnyomorúságosabb szegénységben él, és korlátozott az 
oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és munkavállalási lehetőségekhez való hozzáférésük. 
  
Mindössze két lehetséges magyarázata van a magyar sajtó változatlan attitűdjének: vagy 
képtelen arra, hogy értelmesen reflektáljon azon eseményekre, amelyekről tudósít, vagy 
megmonták neki, hogy ezt tegye. 
 
Csak meg kell nézni a Gyöngyöspatáról készült több száz cikket illusztráló fényképeket 
ahhoz, hogy az ember meggyőződhessen arról, hogy a magyar mainstream sajtó minden 
részletében olyan előítéletes, mint Morvai Krisztina és Vona Gábor radikális jobboldali 
követői. 
  
Bárki, aki ismeri Magyarország napilapjait, heti magazinjait és hírportáljait, az kétségkívül 
tudatában van annak, hogy a legtöbb esemény, amiből hír lesz Magyarországon, az a 
valóságban az úgynevezett „kukkoló-show” szintű rosszindulatú szenzációkeltés, ami 
nagyban (cinkosként) hozzájárul a magyar társadalomban fellelhető előítéletekhez, annak 
érdekében, hogy fenntartsa azokat, és reklámozza azon párt vagy pártok politikai napirendi 
pontjait, aki(k)nek az adott kiadó az adott időpontban a szövetségese. 
  
Az említett 10 napos idő alatt olyan roma férfiakról készült képekkel bombáztak 
folyamatosan minket, akik tömegesen gyújtottak rá azon tény ellenére, hogy mindegyiküknél 
kerti szerszám volt, amivel - az adott cigarettaszünetet megelőzően, illetve azt követően – a 
roma szomszédságot tették rendbe a Föld Napja alkalmából. A nők és gyerekek nagypénteki, 
a Magyar Vöröskereszt általi kimenekítésének tudósítása során olyan fotók kerültek ki, 
melyeken  egy középkorú roma nő épp cigarettafüstöt fúj ki magából. Vagy egy másik 
fényképen három túlsúlyos roma nő tradicionális roma ruhában a fűben ül. Bennem a 
legkellemetlenebb érzést az a fotó okozta, amelyen egy roma nő tartja a kislányát, aki épp a 
fűre pisil, pedig ez bárkinek ismerős lehet, ha egy kis időt is eltöltött Magyarország bármely 
nyilvános parkjában vagy játszóterén. 
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Ezek és számos egyéb képek, melyek megjelentek a sajtóban, csupán az olyan már elterjedt 
sztereotípiák megerősítését szolgálják, hogy a romák lusta disznók, akik minden segélyüket 
chips-re, cigarettára és alkoholra költik. Ritka a sovány roma férfiakról, nőkről és gyerekekről 
készült kép sajtóban való megjelenése. Nem láthatunk világosabb bőrű romákról készült 
fényképeket (akik sokszor vegyes házasságból származnak); kivétel ha épp tradicionális 
roma viseletben voltak. Nem láthatunk olyan roma férfiakról vagy nőkről készült képeket, 
akiket a legtöbb európai fizikailag vonzónak tartana. Pedig amikor Gyöngyöspata roma 
negyedében körbesétáltam, hirtelenjében elámultam a sok gyönyörű fiatal anya láttán, 
annak ellenére, hogy épp rettegtek gyermekeik életéért.  
 

Ez a fénykép azon a napon készült, amikor a 
Magyar Vöröskereszt ételt, pelenkákat, toalett-
papírt és mosóport osztott szét a 
gyöngyöspatai romanegyed 115 családjának; a 
kép egy jellemzően roma arcvonásokkal 
rendelkező nőt és két mosolygós gyermekét 
ábrázolja. Ha megnézzük a gyermekeket, sem 
bőrszínük, sem arcvonásaik vagy ruházatuk 
nem sugallja, hogy bármiben is különböznének 
a magyar gyerekektől. Az, hogy a romák is 
ugyanúgy emberek, mint te vagy én, 

vitathatatlan tény, aminek tagadásáért Magyarország mainstream médiáinak tulajdonosai és 
vezető szerkesztői nagyon sokat tettek, hogy megpróbálják megvonni tőlük a pozitív emberi 
jellemzőiket; hogy aztán Magyarország korrupt politikai elitjét ne érje kritika majd azért, 
hogyha sorsukra hagyja őket. 
  
Mindamellett, hogy évszázadok óta az intézményesített rasszizmus áldozatai, a 
magyarországi romák a mainstream sajtó évtizedek óta tartó marginalizáló és embertelenítő 
kampányának is áldozatai. A 20. század történelmét tanulóknak ez nem meglepő, hiszen 
ugyanez történt Németországban az 1930-as és 1940-es években akkor, amikor a német 
sajtó a zsidókat ábrázolta. 
 
A romák, hogy elfoglalják saját jogos helyüket Európa sokféle embere között, az európai 
sajtónak azonnal abba kell hagynia úgy ábrázolni az európai romákat, hogy az az elterjedt 
előítéletek terjedését segítse elő, és helyette tiszteletteljesebben kell, hogy ábrázolják őket, 
mint olyan hétköznapi embereket, akiknek hatalmas nehézségekkel kell megbirkózniuk mind 
a gazdasági, mind a szociális és politikai egyenlőség, mind az emberi méltóság terén. 
  
„Jobb megvetettnek lenni a túlzott aggodalmakért, mint tönkremenni a túlzott 
magabiztosságtól.”  – Edmund Burke 
  
A  267 roma nő és gyermek sikeres kimenekítése után Nagypénteken nyilvánosan kritizált 
néhány közelebbi barátom és szövetségesem, amiért „idő előtt jártam el", és  amiért „nem 
gondoltam végig a következményeit a tetteimnek." Válaszként erre azt mondtam Dési 
Andrásnak, a liberális napilap, a Népszabadság tudósítójának, hogy „néha érett felnőttek 
kötelességüknek érzik, hogy vétsenek az óvatosság ellen." Azonban ahogy azt a későbbi 
események megmásíthatatlanul igazolták, Eszes Tamás ún. „Véderő"-je egy nyílvánvaló, 
meglévő veszélyt jelentett Gyöngyöspata roma lakosságának életére. Még akkor is, ha a 8 
letartóztatott, akit hétfőn kiengedtek, nem tért volna vissza Gyöngyöspata roma negyedébe, 
hogy terrorizálja a roma lakosságot; a puszta tény, hogy Pintér Sándor belügyminiszter 
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Nagypénteken szükségesnek tartotta „400 rendőr” bevetését Gyöngyöspatán, azon a napon, 
amikor a Véderő a militáns gyakorlatokat terv szerint megkezdte volna – ez a bizonyítéka 
annak, hogy a kormány is úgy gondolta, hogy a gyöngyöspatai romák veszélyben vannak. A 
kormánynak erre adott másfajta magyarázata egyfajta sértés a magyar választók 
intelligenciájára vonatkozólag. 
  
„Az ellenünk harcoló erősíti idegrendszerünket és élesíti képességeinket. Ellenfelünk a 
segítőnk.”  – Edmund Burke. 
  
A végzetes április 26-ai éjszaka előtt, amikor a gyöngyöspatai romák úgy döntöttek, hogy 
elegük lett a fanatikusok, militánsok és rasszisták okozta kegyetlenkedésekből, és  a saját 
kezükbe vették az irányítást, a magyar nagyközönséget a kormányzati tisztviselők és 
szóvivőik szégyenszemre azzal áltatták, hogy „én egy húron pendülök Eszes Tamással, az 
úgynevezett Véderő vezetőjével”; aki egyértelműen egy katonai képzést szervezett 
Gyöngyöspata roma lakónegyedének közvetlen közelében a célból,  hogy etnikailag 
megtisztítsák Gyöngyöspatát annak roma lakosságától. 
 
Húsz évnyi  gyilkos pártpolitika után azt feltételezni, hogy bármi is szégyenérzetet okozzon a 
FIDESZ-kormánynak; hiszen az sokkal inkább motiváltabb politikailag, mintsem elismerje azt, 
amit már mindenki tudott, hogy „ez a valós helyzet”; hogy a gyöngyöspatai romák valóban 
veszélyben voltak;  a kormány kiagyalt egy alaposan kidolgozott elméletet egy nemzetközi 
összeesküvésről, amit „politikai provokációnak” állítottak be, belekeverve az egyre növekvő, 
roma közösséget féltő pánikomat és félelmemet, eszközként használva arra, hogy én vegyem 
rá őket arra, hogy részt vegyenek egy „szégyenletes evakuálásban” (mintha nem lettek 
volna már elég ijedtek, miután 7 héten át folyamatosan zaklatták őket, lemondott a 
polgármesterük – az egyetlen személy, aki köztük és Vona Gábor barnaingesei között állt). 
Az, hogy a kormány kénytelen az én személyem elleni támadáshoz folyamodni, és az, hogy a 
médiának kritikátlanul kell ezt megjelentetnie, tanúsítja azt, hogy a magyar politika és az ún. 
„szabad sajtó” milyen szorosan kapcsolódnak, és annak a mélységét is, amire mindketten 
lesüllyedtek. 
 
Sokszor gondolkodtam el azon, hogy miért van olyan kevés kortárs magyar példakép és még 
kevesebb hős. Csak arra tudok következtetni,  hogy Magyarország erősen politizált 
környezetében, ahol a kormányzat aránytalanul nagy szerepet játszik a gazdaságban; ahol 
mind munkáltatóként, mind  az áruk és szolgáltatások fogyasztójaként, ahol uniós 
strukturális és kohéziós alapok felhasználójaként több milliárd eurós értékek forognak 
kockán; az alapvető irányadó már nem az, hogy mi a "jó" és "rossz",  már nem a zsidó-
keresztény etika, hanem a politikai célszerűség/hasznosság az alap – amely ahhoz is 
elegendő volna, hogy Machiavelli elpiruljon. 
 
Van, aki igazán kétségbe vonja, hogy ha én nem adományoztam volna pénzt a  Lehet Más a 
Politikának (LMP), illetve nem írtam volna a Fidesz-kormányra nézve  egy rendkívül kritikus 
levelet a Budapest Times  szerkesztőjének tavaly, a kormány interpretációja más lett volna 
Gyöngyöspatáról? Tragikus az a tény, hogy a főbb magyar politikai pártok valójában 
ellenőrzés alatt  és finanszírozási függésben vannak pár roppant tehetős magánszemély 
erőforrásaitól; így a kormány természetes módon feltételezte azt, hogy tetteimet az a 
vágyam motiválta, hogy elősegítsem a Lehet Más a Politika érdekeit. Semmi sem áll távolabb 
az igazságtól. Az igazat megvallva, az LMP, mint párt egy hatalmas csalódás számomra. 
Továbbá, ha az LMP vagy más parlamenti pártok végezték volna a munkájukat, a 
nagypénteki 267 roma nő és gyermek kimenekítésére nem lett volna szükség. 
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Egyszerűen fogalmazva, Magyarország szenved a politikai rendszerétől, mely erkölcsileg 
csődbe juttatta. Ha Magyarország el akarja foglalni jogos helyét a nagy demokráciák között, 
el kell utasítani a politikai status quo-t, és el kell fogadjon egy olyat, mely az erkölcs és a 
közszolgálat felé való elkötelezettségen alapul, mely önzetlen, nem pedig önző, melyben  a 
politikusok, a politikai pártok és pénzügyi támogatóik automatikusan alárendelik saját 
érdekeiket azon emberek érdekeinek, akik megválasztották e politikusokat, hogy őket 
szolgálják. 
 
„A képmutató megengedheti magának, hogy hatalmasakat ígérjen, mert soha nem kívánja 
meghaladni ígéreteit, így az nem kerül semmibe." - Edmund Burke 
 
A húsz évig egymást követő magyar kormányok irreális ígéreteket tettek vagy azért, hogy 
megerősítsék népszerűségüket, vagy azért, hogy megnyerjék a  választásokat. 2002-ben az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje, Medgyessy Péter felelőtlenül ígért meg egy plusz havi nyugdíjat 
Magyarország 3 millió nyugdíjasának. Ez egy hazug próbálkozás volt arra, hogy megvásárolja 
a nyugdíjas szavazatok számát, de működött; és a magyar államháztartás azóta is süllyed a 
„adósság tengerében”.  Tettének közvetlen következménye, és a későbbi kormányok 
felelőtlen fiskális politikájáénak (talán Bajnai Gordon ideiglenes, technokrata ügyvivői 
kormányának a kivételével), hogy a jövő magyar generációi hatalmas adóssággal lettek 
megterhelve – az életszínvonal javulása, illetve a magyar gazdaság versenyképessége nélkül. 
A jövőben a magyaroknak fel kell ismerniük az irreális ígéreteket, annak kell látniuk, amik 
valójában:  politikai megvesztegetéseknek – és vissza kell utasítaniuk annak elfogadását. 
 
„Azt gondoltam, tízezer kard azért biztosan kiugrott kardhüvelyéből, hogy megbosszulja még 
azt a pillantást is, mely támadással fenyegette őt. De a lovagiasság korának vége."  
 
- Edmund Burke 
 
2010. áprilisában, válaszként a Jobbik európai parlamenti képviselő- és elnökjelöltje, Morvai 
Krisztina meglehetősen kritikus támadására az Egyesült Államok nagykövete, Eleni 
Tsakopoulos ellen, én is hasonló módon, nyilvánosan elutasítóan válaszoltam Morvai 
kisasszonynak és az ő jobbikos politikustársainak, azt, amik: neonácik.  Ez nem igényelt nagy 
látnoki képességet tőlem. Inkább a huszadik századi történelmi  ismereteket kívánta meg, 
valamint hajlandóságot a közelmúlt tanulságainak alkalmazására a körülöttem zajló 
eseményekkel kapcsolatban. Nagy meglepetésemre a Magyarországon élő és dolgozó sok 
ezer amerikai állampolgár közül én voltam az egyetlen, aki hazám nagykövetének védelmére 
kelt a saját befogadó országomban, Magyarországon. 
 
Annak érdekében, hogy Magyarország kísérlete a demokráciára  sikerhez vezethessen, a 
magyar vagy külföldi állami tisztviselők ellen irányuló ilyen jellegű mocskos támadásokat sem 
a magyarok, sem külföldi vendégeik által nem szabad megválaszolatlanul hagyni. 
 
„Minden nagyszerűség természete az, hogy nem lehet egzakt.”  – Edmund Burke 
 
Nyílt levelemre való válaszként Szakály Sándor, a Pannon Egyetem történelem-professzora, a 
Magyar Művészeti és Irodalmi Akadémia tagja írt egy nyílt levelet, amelyben megpróbálta 
lejáratni érvelésemet úgy összességében azáltal, hogy kiemelt kisebb tényleges hibákat. 
Rámutat például, hogy az amerikai katonák tetemeit, amelyeket Budapesten és környékén 
temettek el, később exhumálták, és visszaküldték az Egyesült Államokba (mintha ez 
valahogy cáfolná azt a tényt, hogy életüket áldozták Magyarország és Európa fasizmus alóli 
felszabadítása során). Azt is hangsúlyozza, hogy a gyilkos Sztójay Döme, Magyarország 
választott miniszterelnöke röviddel azt követően, hogy Németország lerohanta 
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Magyarországot 1944-ben, nem horvát volt, hanem szerb (mintha ez megcáfolná azt a tényt, 
hogy az összes zsidó nő, gyermek és idős ember Auschwitzba való deportálásáról szóló 
határozatot egy nem magyar származású politikus adta ki, aki alig várta, hogy bizonyíthassa 
magyarságát akár úgy, hogy együttműködött a németekkel a magyar zsidók tömeges 
meggyilkolásában). 
 
Mr. Szakály arra is rámutat, hogy nem az úgynevezett "fajvédő" és a nyilasok eredeti 
alapítója (melynek a betiltott Magyar Gárda, és a hamarosan betiltandó Jobbik 
Magyarországért polgárőrség mozgalom a közvetlen ideológiai leszármazottai), Gömbös 
Gyula apja volt ő, hanem a nagyapja, akit akkoriban Knöfle-nek neveztek (mintha ez cáfolná 
azt a tényt, hogy Gömbös folyékonyan beszélt németül és hevesen kívánta, hogy 
Magyarország kövesse Németország nemzetszocialista példáját, szinte minden tekintetben.) 
Mellesleg Szakály úrnak az a híre, hogy Magyarország legkiválóbb csendőrségének, vagyis a 
civil őröknek a szakértője. Számos előadása és esszéje a témában láthatóan mély benyomást 
tett az ő sztár-tanítványára, a Jobbik elnökére, Vona Gáborra. (Vona Gábor 
szerencsétlenségére, Deák István a magyar történelem-professzorom a Columbia 
Egyetemen, ő pedig rám tett mély benyomást). 
 
Néhány ténybeli hiba ellenére azon érvelésem, hogy a Jobbik Benito Mussolini fasiszta és 
Adolf Hitler nemzeti szocialista pártjának mintájára készült, helyesnek bizonyult. A magyarok 
jelenlegi generációja elhivatott kell, hogy legyen arra, hogy nagyon fontos döntéseket 
hozzon az  országuk és az Európai Unió jövőjét illetően. Fontos, hogy ezen döntések 
biztosan gyökerezzenek, megbízható ítéleteken alapuljanak; valamint az, hogy ezen szilárd 
érveket ne lehessen elutasítani kisebb ténybeli hibák miatt, amelyek alig, vagy egyáltalán 
nem befolyásolják megbízhatóságát annak, amivel kapcsolatban érveltünk vagy tettünk 
érte.  
 
„Soha ne ess kétségbe, de ha mégis, dolgozz kétségbeesetten."  - Edmund Burke 
 
Egyéni cselekvő emberként időnként az élet megköveteli tőlünk, hogy ne népszerű dolgokat 
tegyünk; vagy hogy népszerűtlen dolgokat támogassunk annak szolgálatáért, amiről tudjuk, 
hogy helyes.  Különösen az én esetemben, amiért vakmerően megmondtam az igazat a 
hatalomnak – ezzel kapcsolatban úgy vigasztaltam magam, hogy végül az igazság majd 
győzedelmeskedik, így igazolódnak majd az én „vakmerő” cselekedeteim teljes mértékben. 
Nem engedtem, hogy azok a tények, hogy megvádoltak egy „politikai provokáció” háttérből 
való irányításával vagy a kormány azon bejelentése, hogy a „titkosszolgálat és katonai 
hírszerzés” megvizsgálta az eseményekben való részvételem „homályos körülményeit” abban 
a „hamis kiürítés”-ben Gyöngyöspatán – hogy ezek elriasszanak azon célomtól, hogy 
megvédjem Magyarország cigányait a gyűlöletcsoportok és civil önbíráskodó gárdisták okozta 
veszedelmektől. 
 
Ahhoz, hogy Magyarország létezhessen a jövőben is, a politikai, civil és vallási vezetőknek 
(csakúgy, mint az állampolgároknak) hajlandóknak kell lenniük arra, hogy helyesen 
cselekedjenek, függetlenül a politikai következményektől. A magyaroknak meg kell tanulniuk 
dicsérni azt, ami dicséretes, és kritizálni azt, ami nem az, tekintet nélkül annak a politikára 
való hatására. Amíg ez nem történik meg, Magyarország a hősök és pozitív példaképek 
nélküli ország marad. A legfontosabb az, hogy a magyarok abbahagyják az örökös ujjal 
mutogatást, és kezdjék el feltenni  maguknak az „innen hogyan tovább?” kérdést, inkább, 
mint a „hogy jutottunk ide és ki a felelős?” kérdéseket. 
 
„Senki nem tud nagyobb hibát elkövetni, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert csak egy 
kicsit tudott volna tenni."  - Edmund Burke 
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A civil társadalom súlyosan hiányzik Magyarországról. Az, ami a kormány számára a civil 
társadalom, az a törvényhozó testületnek az Alkotmánybíróság  - nélkülözhetetlen ellensúly. 
Anélkül, hogy egy erős civil társadalom ellensúlyozná a kormányt, a politikai megfontolások 
továbbra is adu-ászként ütik majd az erkölcsieket a közérdek meghatározásában és 
végrehajtásában. Bár számos magyar civil szervezet létezik, olyan mértékben függnek a 
kormányzati finanszírozástól, hogy pénzügyileg lekötelezettjei a kormánynak, és ezért 
vonakodnak a kritizálásától. 
 
A Jótékonysági Segítség Alapítvány (Charities Aid Foundation) által publikált ún. Világ 
Adományozási Index (World Giving Index) szerint a magyarok mindössze 22%-a járul hozzá 
pénzzel jótékonysági célokhoz, és csak 9%-uk végez bárminemű önkéntes munkát 
(összehasonlításképpen: Németország 49% és 28%, vagy Hollandia 77% és 39%, az 
Egyesült Államok 60% és 39%). Az a tény, hogy a magyarok az egyik legkevésbé 
jótékonykodóak Európában, segít megmagyarázni boldogtalanságukat. A saját anyagi 
jóllétük megszállottjaként a magyarok többsége nem tudja értékelni, hogy sok vidéki 
honfitársuk sokkal rosszabb helyzetben van. Ha több magyar követné a Vöröskereszt 
önkénteseinek példáját és önzetlen jótékonysági és jó szándékú cselekedeteket hajtanának 
végre, akkor megtanulnák jobban értékelni azt, amijük van, és kevésbé vágyakoznának arra, 
amijük nincs. 
 
„A türelmünkkel többet érünk el, mint az erőnkkel."   - Edmund Burke 
 
Nem értek egyet a modern konzervativizmus atyjával. A magyarok húsz éve már, hogy 
nagyon türelmesen várnak arra, hogy a korrupt politikai elit megreformálja önmagát, de 
mindhiába. Az a tíz nap, ami megrázta az Európai Uniót, a magyar nép számára egy ritka 
lehetőséget kínál arra, hogy megreformálják Magyarország korrupt politikai kultúráját – 
amely a több évszázados idegen uralom és egy önző, tunya arisztokrácia terméke – egy 
olyan új generáció, tisztességes, polgári gondolkodású magyarok beválasztásával a 
parlamentbe, akik elkötelezettek arra, hogy visszatérítsék Magyarországot a többpólusú 
demokráciába. 
 
Ezzel nem a fizikai erőt támogatom, amelynek nincs helye a demokráciában, hanem az 
erkölcsi meggyőzést. A magyaroknak hallatniuk kell saját erkölcsi felháborodásuk hangját az 
elmúlt húsz évben történt közpénzek és köztulajdon rendszeres meglopásáért, és azért, hogy 
a négy „cirkuszi” érdekcsoport túl sokáig halogatta a parlamenti demokráciát. Az igazság az, 
hogy az MSZP, SZDSZ, Fidesz és az MDF vezető tagjai húsz éven keresztül aktívan 
összeesküdtek, együttműködtek egymással Magyarország természeti, fizikai és pénzügyi 
forrásainak fosztogatásában. Úgy tűnik, a fosztogatás folytatódik a jelenlegi kormány alatt is; 
különben hogyan lehetne megmagyarázni a kormány közelmúltbeli döntését, hogy 800 millió 
forintot költ egy újabb "nemzeti konzultáció"-ra (azaz egy közvélemény-kutatásra), amit 
könnyen elektronikus úton is le lehetne folytatni az interneten keresztül ennek az árnak a 
töredékéért – mindezt akkor, amikor 1.2 millió magyar állampolgár él szegénységben? 
 
„Légy bölcs, ingerlékeny és nagy elme a megvetésben és a felháborodásodban, ha kegyetlen 
hatalom van a méltatlanok kezében."  - Edmund Burke 
 
A jövő történészei valószínűleg helyesen azonosítják majd be a 21. század első felében 
bekövetkezett demokrácia visszaszorulásának és bukásának okait  az önhitt államba vetett 
túlzott bizalom által előidézett aránytalan arcátlanságnak, magabiztosságnak és a túlzott 
szemtelenségnek. A demokratikus és az autokratikus típusú kormányok védelmezői egy 
dologban úgy tűnik, hogy megegyeznek: a kapitalizmus és a demokrácia valahogy 
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elkerülhetetlen eredménye a hosszú távú társadalmi, gazdasági, és politikai erőfeszítéseknek. 
Azonban az amerikai forradalom kimenetelét vizsgáló legújabb kutatások ezt 
megkérdőjelezik. Visszatekintve a történelemben azt látjuk, hogy demokratikus 
kormányzatok valójában csekély számban vagy egyáltalán nem léteztek. 
 
A demokrácia és a hozzá kapcsolódó összes jogai és kiváltságai nem egy elpusztíthatatlan, 
szilárd gránitdarab. Inkább egy maroknyi nagyon értékes higany, melyet minden áron meg 
kell őrizni, nehogy kiszivárogjon az ujjainkon át. Ez olyan polgárságot követel meg, amely 
elkötelezett a képviseleten alapuló kormányzási formák iránt és felkészült, hogy őszintén és 
határozottan fellépjen a demokrácia védelmében, a szabadságért, a polgári 
szabadságjogokért és az emberi méltóságért, amikor csak ezt a körülmények indokolják. 
Ezzel kapcsolatosan a magyaroknak nagyon hosszú utat kell megtenniük, mivel hozzá 
vannak szokva, hogyha bárki kimerészeli nyújtani a nyakát, az a fejével fizet érte. 
 
„Nincs olyan szenvedély, amely eredményesebben fosztja meg az elmét érvelő és cselekvő 
erejétől, mint a félelem."  – Edmund Burke 
 
A magyarok túl sokáig tették lehetővé, hogy döntéseiket a félelem hajtsa - az állás 
elvesztésétől való félelem, a barátságtalan adóellenőrtől való félelem, az állami 
megrendelések elvesztésétől való félelem, az attól való  félelem, hogy  gyermekeinket nem 
veszik fel a jó iskolába vagy egyetemre, félelem az ösztöndíj vagy a támogatott hitel 
elvesztésétől, végül, de nem utolsósorban, a félelem, hogy nyilvánosan a magyar nemzet 
elárulásával vádolják, mert kritizálni merte a kormányt. A nagy jelentőségű döntéseket, 
melyeket meg kell hozni, nem lehet és nem szabad a félelem légkörében megszülni. A 
véleményeltérést ösztönözni kell, nem elfojtani. Az ellentétes véleményeket figyelembe kell 
venni, nem egyből elutasítani. A szólásszabadságot éljenezni kell, nem eltiporni. És a szabad 
sajtót táplálni kell, nem elfojtani. A legfontosabb, hogy egy politika párt vagy politikus se 
bátorkodjon árulással vádolni ellenfelét egyszerűen azért, mert eltérő véleményen van. 
Magyarország vezetőinek abba kell hagyniuk az abszolút terminusokban, és el kell kezdeniük 
a viszonylagos igazságokban és konstruktív kompromisszumokban való gondolkodást, 
emlékezniük kell Edmund Burke örök szavaira:  
 
„Minden kormány - sőt, minden ember, minden jótétemény és állás, minden erkölcsi és 
minden bölcs cselekedet - kompromisszumon és cserén alapul." 
 
Ez nem jelenti azt, hogy egy nemzet kormányának mindig tiszteletben kell tartania a nép 
akaratát a konkrét jogszabályokra, illetve a kormányzati programokra vonatkozólag. Mert 
ahogy Edmund Burke mondta: „A te képviselőd neked tartozik, nem csak szorgalmával, de a 
döntéseivel is; és becsap, semmint szolgál téged, ha felajánlja neked a véleményét." 
 
Végső soron a jövőbeli választásokban szerepe kell, hogy legyen a pártok és jelöltek közötti 
hatékony vitának az ország problémáiról, és a problémák megoldásával kapcsolatos saját 
programjaikról. Nem lehet, hogy megismétlődjön a 2010-es parlamenti választás, amely alig 
volt több, mint egy közvélemény-kutatás arról, mennyire volt népszerűtlen az uralkodó 
szocialista kormány. 
 
„Sosem lehet a múltból felépíteni a jövőt." - Edmund Burke 
 
Talán nem. De ahhoz, hogy jövőbeni tervek függjenek a jelen észlelésétől és attól, hogyan 
értelmezzük a múltat – ehhez nagyon fontos, hogy ezen percepciók és értelmezések 
előítélettől és előre megfogalmazott elképzelésektől mentesek legyenek. Magyar politikusok 
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túl gyakran törekedtek arra, hogy tervezett jövőbeli cselekvési irányokat  múltbeli 
eseményekre való szelektív hivatkozással igazoltak (rendszerint történelmi kontextusukon 
kívüliekkel), vagy újakat gyártottak. Gyakran tapasztalják a magyarok, hogy a kormány, és a 
kormány kontrollálta média manipulálja és torzítja a múltat és a jelent is a politikai 
célszerűség kedvéért. A Jobbik alapítója és elnöke, Vona Gábor egy tökéletes példa az olyan 
magyar politikusra, aki politikai hatalmat  keres azt kihasználva, hogy a magyar történelem 
revizionista értelmezése tényszerűen ellentétes a valósággal. 
 
Legutóbb a finnugor nyelvcsoport népeihez való tartozást tagadták, elsöprő nyelvészeti 
bizonyítékok ellenére, melyek arra utalnak, hogy a magyarok távoli ősei valóban valahonnan 
az Uraltól keletről vagy nyugatról (esetleg mindkettő, ha vándorló pásztorkodással 
foglalkoztak, és  a tél az egyik, a nyár pedig a másik oldalon érte őket, bár én még nem 
találkoztam ilyen állítással), származnak; akik az uráli nyelvet beszélték, amelyből 
fokozatosan fejlődött ki több ezer év alatt a finn, észt, magyar, és több kisebb nyelv, 
melyeket egy maroknyi ember Közép-Ázsiában ma is beszél. 
 
A modern magyar, csakúgy, mint a modern angol több ezer éves, szomszédokkal való fontos 
interakció és kultúra közötti házasság eredménye. A modern magyar nyelvben 
megtalálhatóak a latin, a német és a török, a különböző szláv nyelvek szavai, még a perzsa 
is (a magyar papucs szó "láb csomagolás"-t jelent a perzsában). 
 
„Az embereknek nincs joguk ahhoz, hogy a jelenlegi generáció jólétét teljesen 
ellehetetlenítsék. Talán az egyetlen morális bizalmunk bármely bizonyossággal szemben az, 
ami a kezünkben van,  és ez a jelennel való törődés."  - Edmund Burke 
 
Ahogy ezt írom, rendőrök, tűzoltók, börtönőrök és más békés hivatásos védelmezők 
tiltakoznak a kormány azon döntése ellen, hogy nem fizetik meg az elmaradt béreket a 
túlórákért, és az ellen, hogy befagyasztja a fizetéseket és felemeli a nyugdíjkorhatárt 65 
évre. Pedagógusok tiltakoznak a kormány azon tervei ellen, hogy iskolákat zárjanak be, vagy 
hogy átadják őket különböző egyházaknak, hogy ők vezessék azokat, mint magán egyházi 
iskolát. Szerencsére, miután drasztikusan csökkentették a közmunka-programokat, Orbán 
Viktor miniszterelnök úgy tűnik, hogy végre észhez tért, és azt ígéri, 100 ezer értelmes állást 
hoz létre azoknak a magyaroknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Kormánya 
szintén bejelentett egy átfogó programot a vidéki szegénység elleni küzdelemben, amely 
jelentősen javítani fogja Magyarország 700.000 romájának életkörülményeit az elkövetkező 
tíz évben. Ironikus módon azáltal, hogy a roma integráció hajtóerőként a magyar bel-és 
külpolitika központjába került, Orbán Viktor miniszterelnöknek most van esélye arra, hogy 
hatalmas változást indukáljon Európa 10-12 millió romájának életében. 
 
„Sokkal inkább utánzás, semmint előírás által tanulunk meg mindent; és amit így tanulunk, 
azt nemcsak hatékonyabban, de kellemesebben is   tesszük. Ez alakítja modorunkat, 
véleményünket, életünket." - Edmund Burke   
 
A cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak. A magyar politikában és 
társadalomban túlságosan eluralkodott az a filozófia, amit úgy lehet a legjobban 
összefoglalni, hogy "tedd, amit mondok,  de nehogy azt, amit én csinálok!" A magyar 
politikai, társadalmi, gazdasági és vallási elit képmutatása nem ismer határokat.  Legutóbb 
abban  a szánalmas látványban lehetett részünk, hogy a volt miniszterelnök, Gyurcsány 
Ferenc megpróbálta "megújítani" pártját, pedig akkori elnökként ő volt a felelős a magyar 
történelemben egyedülállóan legnagyobb állami vagyon-fosztogatásért. Minden politikus, 
akiben egy szemernyi tisztesség is van, tartósan visszavonult volna a közéletből. Nem elég, 
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hogy ő belülről vagy kívülről "megújítja" a Magyar Szocialista Pártot. Őt és személyes 
vagyonát – mellyel a befolyását vásárolja meg a Magyar Szocialista Pártban és a liberális 
magyar médiában – örökre ki kell törölni a magyar politikából egyszer s mindenkorra. Ahogy 
egy konzervatív brit parlamenti képviselő mondta Neville Chamberlainnek, miután Hitler 
elcsendesítésére irányuló politikája nem vált be: "az Isten szerelmére, menj!" 
 
„Amikor a rossz emberek szövetkeznek, a jóknak társulniuk kell; különben elesnek 
egyenként, mint szánalom nélküli áldozatok egy hitvány küzdelemben." - Edmund Burke 
 
A tíz napnak, mely megrázta az Európai Uniót, azonnali következményeként az erkölcsi 
felháborodás és a véleménynyilvánítás szabadságának olyan áradatát tapasztalhatjuk, 
amihez hasonlót  nem láttunk 1989 óta. A különböző pártok bátor intézkedései, beleértve 
Orbán Viktor miniszterelnököt és a belügyminiszter Pintér Sándort is, megihlették a média 
korrupcióról és a hatalommal való visszaélésről szóló egyre-másra megjelenő történeteit. 
Nekem különösen nagyon tetszett az, amit az LMP-s képviselő Schiffer András mondott. Bár 
lenne több magyar politikusnak is bátorsága arra, hogy felszólaljanak a pluralista 
demokráciáért és az azt megalapozó értékekért – a szólásszabadságért, a sajtószabadságért, 
az emberi jogok tiszteletéért, és a szabad férfiak és a nők azon kötelezettségéért, hogy 
védelmezzék a társadalom leggyengébb tagjait. 
 
Összefoglalásképpen a Budapest Times olvasóit a nagy 19. századi angol konzervatív politikai 
filozófus, Edmund Burke újabb gondolatával engedem útjára: „Minden, ami szükséges a 
gonosz erők győzelméhez a világban, az csupán annyi, hogy elegendő jó ember ne csináljon 
semmit." 
 
Isten áldja meg Magyarországot!
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18.  Fact-finding committee to look into events surrounding evacuation of  
       Gyöngyöspata’s Roma (Budapest Times, June 17th, 2011) 
 
Dear Editor, 
 
On 7 June the Fidesz-controlled parliament formally voted to establish a “fact-finding 
committee” to investigate: (1) the circumstances surrounding the transportation of Roma 
residents of Gyöngyöspata to holiday camps over Easter, (2) who “falsely claimed” this was 
an evacuation and why, (3) what role I played in all of this and “whose interests” I served 
by “falsely stating” that an evacuation had taken place, (4) what “domestic or foreign 
organisations supported my involvement” and what “foreign media outlets” were involved, 
(5) whose interest was served by “falsely portraying Hungary as being in a state of civil war” 
and “providing false information portraying Hungary in a negative light,” (6) what role 
opposition parties or opposition party members played in all of this, and (7) what domestic 
or foreign individuals “organised and supported financially those individuals, groups, and 
organisations falsely and illegally portrayed themselves as enforcers of the law in 
Gyöngyöspata and elsewhere”. 
 
The Hungarian Civil Rights Union (TASZ) immediately denounced committee proceedings as 
reminiscent of the political show trials of the 1930s and 1950s, arguing that “an impartial 
investigation of these events should not begin its work with foregone conclusions as to who 
was guilty and what the truth is”. 
 
It seems the Hungarian parliament is not interested why local police allowed uniformed 
vigilante guardsmen and members of various radical hate groups to terrorise Gyöngyöspata’s 
Roma inhabitants for 16 days in March, or why they failed to enforce existing statutes 
prohibiting threatening behaviour and violence against members of communities, or why it 
was necessary for several young men to end up in hospital before the government put a 
stop to attacks on Roma communities. 
 
For government officials to accuse me of deliberately “spreading fear and panic” and 
“staging a mock evacuation” is absurd and runs contrary to the facts, as does (state 
secretary responsible for Roma integration) Zoltán Balog’s calling my actions “reprehensible” 
when by any reasonable moral standard they were commendable. 
 
Whether Roma residents were “evacuated” or “sent on a last-minute Easter holiday” as Mr. 
Selymes diplomatically put it, is irrelevant.  Also irrelevant is how the press found out about 
it. All that is relevant is that the Hungarian Red Cross transported Roma women and children 
to holiday camps on Good Friday because for much of March and April local police looked 
the other way while uniformed vigilanties attempted to ethnically cleanse Gyöngyöspata of 
its Roma inhabitants. 
 
Hungary suffers from a political system that is morally bankrupt. The arbiter of what is 
“right” and “wrong” is no longer Judeo-Christian ethics but political expedience which, by its 
very nature, is unscrupulous. In such a highly politicised environment in which the ruling 
party covets the title of “sole defender of the Hungarian people”, there can be no “role 
models” or “heroes,” only “agent provocateurs” and “traitors.” 
 
God will judge my actions at Gyöngyöspata, not a parliamentary “fact-finding” committee.  
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18.  Tényfeltáró bizottság megvizsgálja a gyöngyöspatai roma kitelepités 
        körülményeit (Budapest Times, 2011.június 17.) 
 
Tisztelt Szerkesztő! 
 
2011. június 7-én a FIDESZ által kontrollált parlament formálisan megszavazott egy „eseti 
bizottságot”, hogy megvizsgálja: (1) a gyöngyöspatai romák szünidei táborokba való „húsvéti 
utaztatásának” körülményeit, (2) hogy „ki állította valótlanul”, hogy ez egy evakuálás és 
miért, (3) milyen szerepet játszottam mindezekben, és „kinek a megbízásából, és milyen 
céllal” állítottam „valótlanul”, hogy evakuálásra kerüljön sor, (4) milyen „hazai és külföldi 
szerveztek támogatták a szerepvállalásomat” és „milyen külföldi sajtóorgánumokkal” 
tarthatok fenn kapcsolatot, (5) kinek az érdeke, hogy a „nemzetközi sajtó Magyarországról a 
valóságban nem létező polgárháborús helyzetet mutasson be” és „téves, Magyarországot 
indokolatlanul rossz fénybe feltüntető információkat” nyújtsanak be, (6) hogy az ellenzéki 
pártok, illetve tagjaik milyen szerepet játszottak ezekben és (7) milyen hazai és külföldi 
személyek „szervezik és támogatják anyagilag Gyöngyöspatán, valamint hazánk más 
pontjain az egyenruhában tartózkodó, magukat valótlanul és jogellenesen rendfenntartóknak 
beállító személyeket, csoportokat és szervezeteket”. 
 
A magyar Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) azonnal elítélte a bizottsági folyamatokat, 
mivel azok a 1930-as és 1950-es évekbeli politikai kirakatbizottságokra emlékeztetettek, azt 
állítva, hogy „az események pártatlan kivizsgálásának nem úgy kellene történnie, hogy 
megelőlegezzük, ki volt a bűnös és mi az igazság!” 
 
Úgy tűnik, a magyar parlamentet nem érdekli, hogy a helyi rendőrség mért engedte meg 
egyenruhás őrző-védő polgárőröknek és különböző gyűlöletcsoportok tagjainak, hogy a 
gyöngyöspatai roma lakosságot márciusban 16 napig terrorizálják, vagy hogy ők mért nem 
tudták érvényesíteni az alkotmány meglévő cikkelyeit, amelyek tiltják a közösség tagjainak 
fenyegetését, megfélemlítését, vagy az erőszakos cselekvéseket a közösségek tagjaival 
szemben, illetve hogy mért kellett néhány fiatalembernek kórházban végeznie még azelőtt, 
mielőtt a kormány megállította volna a roma közösségek elleni támadásokat. 
 
Hogy kormányhivatalnokok engem szándékosan „félelem és pánik terjesztésével”, és 
„látszat-evakuálás megrendezésével” vádoljanak, az abszurd, és a tények ellen vall, mint 
ahogy az is, hogy Balog Zoltán cselekedeteimet „elítélendőnek” nevezte, amikor azok 
valójában dicséretesek, hacsak nem hősiesek voltak. 
 
Irreleváns, hogy 267 roma nőt és gyermeket „evakuáltak”, vagy hogy „az utolsó pillanatban 
húsvéti szünetre küldték őket” – ahogy Selymes úr mondta. Az is irreleváns, hogy a sajtó 
hogyan derítette ezt ki. Csak az a tény számít, hogy nőket és gyermekeket szünidei 
táborokba vittek Nagypénteken, mivel márciusban és áprilisban a helyi rendőrség „más 
irányba nézett”, amíg egyenruhás polgárőrök megkísérelték Gyöngyöspatát etnikailag 
megtisztítani azt annak roma lakosságától. 
 
Magyarország egy erkölcsileg romlott politikai rendszertől szenved, ahol a „jó” és „rossz” 
irányítója már nem a zsidó-keresztény etika, hanem a gátlástalan politikai célszerűség, ami 
természeténél fogva gátlástalan. Egy ilyen jelentős politikai közegben - amelyben a vezető 
párt a „magyarok egyetlen megmentője” címre vágyakozik, - nem lehetnek  „példaképek” és 
„hősök”, csak „provokálók” és „árulók”. 
 
Az Isten fogja megítélni a cselekedeteimet Gyöngyöspatán, nem  a magyar parlament 
„tényfeltáró” bizottsága.   
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19.  Letter to Dr. Máté Kocsis, Chairman, Parliamentary Fact-Finding Committee 
       
                                                                                    July 28th, 2011 
 
Dear Mr. Chairman: 
 
I regret that I am not able to appear before your committee as I disagree with the  
assumptions underlying parliamentary decision 34/2011. (VI. 7.) OGY, specifically: (1) that 
no evacuation of Roma women and children took place on Friday, April 22nd, (2) that I was 
acting as the agent of a domestic or foreign interests when claiming an evacuation had 
taken place, (3) that my motivations were not humanitarian but political, and (4) that I 
notified the Associated Press.   
  
As founder and chairman of the American House Foundation, a private US charity working 
with the Hungarian Red Cross and other Hungarian NGOs on issues of poverty, 
homelessness, and social exclusion (see www.americanhousefoundation.com), I have 
personally witnessed the hardships experienced by those living in abject poverty, a majority 
of which happen to be Roma with limited access to education, health care, and jobs. Like 
most foreigners residing in Hungary at the time, I was appalled by the spectacle of 
uniformed vigilante gendarmes and hate groups terrorizing Roma neighbourhoods in March 
and April of this year. 
 
I first visited Gyöngyöspata on Saturday, March 19th, three days after uniformed vigilante 
gendarmes had ended their 16 day siege and left for Hajdúhadház. I toured the Roma 
quarter on foot with local Roma leader, János Farkas, and spoke to a number of families, 
including one whose attempt to purchase a house outside the Roma ghetto emboldened 
Jobbik chairman Gábor Vona to ask the so-called "Civil Guard for a Better Future" (successor 
organization to the banned "Hungarian Guard") to occupy Gyöngyöspata on the pretext of 
protecting its inhabitants from "Gypsy crime."  
 
The information and photographs obtained during this visit formed the basis for my article 
"A Call to Alms," one of ten articles I wrote on rural poverty, social exclusion, and the rise of 
the radical right for the Budapest Times  this spring.  
 
I returned to Gyöngyöspata on Thursday, March 24th with Red Cross volunteers to distribute 
food and other supplies, and again on Tuesday, April 19th, with Red Cross advisor István 
Mezei (a native of Gyöngyöspata) to meet with Mayor László Tábi to discuss plans to open 
an after-school study centre and to put Gyöngyöspata's unemployed Roma to work. To our 
shock and dismay Mayor Tábi informed us that the town general assembly had accepted his 
resignation the previous evening.  
 
After learning of the mayor's resignation, we learned from János Farkas that the Roma 
community was terrified by the pending arrival on Good Friday of an indeterminate number 
of "weekend warriors" for three days of military training (including night time training in the 
use of firearms) on the hillside overlooking the Roma neighbourhood. The training was being 
organized by a paramilitary group led by a notorious repeat offender whose web-site 
featured pictures of soldiers with blood-smeared faces bearing semi-automatic weapons.  
  
Having been terrorized on and off by members of various vigilante groups for nearly two 
months, Mr. Farkas told us that Gyöngyöspata's Roma "were at their wits' end" and that 
"this time somebody was going to get hurt." (Mr. Farkas’ prediction came true a week later 
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on the night of Tuesday, April 26th — two days after the women and children had returned 
from holiday camps — when, despite a large police presence, a fight broke out in the Roma 
neighbourhood between local residents and uniformed vigilantes that resulted in several 
young men being hospitalized). On the basis of this conversation, István Mezei and I asked 
Erik Selymes, director of the Hungarian Red Cross, to send the Roma women and children to 
safety for the duration of the military exercises. 
 
Had either Istvan Mezei or I known the Ministry of Interior was planning on sending 
hundreds of policemen to Gyöngyöspata on Good Friday to protect its Roma inhabitants 
from Tamás Eszes’s "Defense Force", then the bussing of the women and children to holiday 
camps that weekend would not have been necessary.  However, as planned police actions of 
this nature are classified, neither I nor the Hungarian Red Cross nor the Roma of 
Gyöngyöspata had any way of knowing what measures the government was taking to 
protect Roma life and property in Gyöngyöspata. 
 
In retrospect I realize that protecting Gyöngyöspata’s Roma was the mutual goal of both the 
Hungarian Red Cross and the Hungarian government using the respective means at their 
disposal.  As an NGO the Red Cross could not send armed guards to protect the Roma and 
so it did the only thing it could do and bussed the women and children to holiday camps at 8 
am the morning of Friday, April 22nd. The Ministry of the Interior sent several hundred 
policemen which did not arrive until around 9 am. 
 
The above supplements my earlier written statement which I am enclosing.  I am also 
enclosing the American House Foundation's annual report for 2010. 
 
I am pleased to report that our joint efforts with the Hungarian Red Cross to improve the 
living conditions of some 23,000 Hungarian families living in the countryside by providing 
them with seed with which to plant kitchen gardens and, in select cases, chickens, is a 
resounding success.  We look forward to expanding this program next year. 
 
I congratulate State Secretary Zoltan Balog on the remarkable progress made in May and 
June of this year developing a framework program for improving the plight of Hungary's 
800,000 Roma.  Allow me to suggest that unemployed persons living in those areas affected 
by ground flooding last year be put to work clearing the tertiary drainage ditches as this 
would more than pay for itself. 
  
Sincerely yours, 
 
Richard Field  
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19. Levél dr. Kocsis Mátének, parlamenti tényfeltáró bizottság elnökének 
 
                                                                                    2011.július 28. 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Sajnálom, hogy nem áll módomban személyesen megjelenni az Ön által vezetett bizottság 
előtt, mert nem értek egyet a 34/2011. (VI. 7.) OGY országgyűlési határozat alapjául 
szolgáló feltételezésekkel, nevezetesen, hogy (1) április 22-én, pénteken nem került sor 
roma nők és gyermekek evakuálására, (2) én hazai vagy külföldi felek ügynökeként jártam 
el, amikor azt állítottam, evakuálás történt, (3) motivációim nem humanitárius, hanem 
politikai jellegűek voltak, és (4) én értesítettem az Associated Press hírügynökséget. 
 
Mint az USA-ban bejegyzett jótékonysági magánalapítvány, az Amerikai Ház Alapítvány – 
mely a Magyar Vöröskereszttel és más magyar civil szervezetekkel a szegénység, a 
hajléktalanság és a társadalmi kirekesztés kérdéseiben működik együtt (lásd: 
www.amerikaihazalapitvany.hu) – elnöke személyesen tapasztaltam a mélyszegénységben 
élők - többségükben történetesen roma származású, az oktatási, egészségügyi ellátásokhoz 
és munkahelyekhez korlátozott hozzáféréssel rendelkező emberek - által megélt 
nehézségeket. Az idén márciusban és áprilisban a roma negyedeket terrorizáló egyenruhás 
polgárőrök és gyűlöletcsoportok látványától kiborultam, ahogy a legtöbb külföldi, aki akkor 
Magyarországon tartózkodott.  
 
Első ízben március 19-én, szombaton látogattam Gyöngyöspatára, három nappal azután, 
hogy az egyenruhás önjelölt polgárőrök befejezték Gyöngyöspata elleni 16 napos ostromukat 
és továbbmentek Hajdúhadházra. Farkas János helyi roma vezetővel gyalogosan bejártam a 
roma negyedet, számos családdal beszéltem, köztük azokkal is, akik egy, a roma gettón 
kívüli ingatlant próbáltak meg megvásárolni, mely arra biztatta a Jobbik elnökét, Vona 
Gábort, hogy az úgynevezett „Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet”, a Magyar Gárda 
utódszervezetét arra kérje, foglalják el Gyöngyöspatát azzal az ürüggyel, hogy megvédik 
annak lakóit a „cigány bűnözéstől”. 
 
Az ezen látogatás során általam szerzett információk és fényképek képezték a Budapest 
Times-ban idén tavasszal megjelent, a vidéki szegénységről, a társadalmi kirekesztésről, és a 
radikális jobboldal térnyeréséről szóló 10 cikkből álló sorozatom egyik, „A Call to Alms” című 
részének alapját. 
 
Március 24-én, csütörtökön tértem vissza Gyöngyöspatára a Vöröskereszt önkénteseivel, 
hogy élelmiszert és egyéb szükséges cikkeket osszunk szét a lakosságnak, valamint április 
19-én, kedden is, ezúttal Mezei Istvánnal, a Vöröskereszt (gyöngyöspatai születésű) 
tanácsadójával, hogy találkozzunk Tábi László polgármesterrel, és megvitassuk egy iskola 
utáni tanuló-központ megnyitásának, valamint a gyöngyöspatai munkanélküli romák 
foglalkoztatásának terveit. Megdöbbenéssel hallottuk Tábi polgármester tájékoztatását arról, 
hogy előző este a város közgyűlése elfogadta lemondását. 
 
Miután tudomásunkra jutott a polgármester lemondásának ténye, Farkas Jánostól azt is 
megtudtuk, hogy a roma közösséget rémületben tartja egy egyelőre ismeretlen számú 

„hétvégi harcosok”-ból álló csoport Nagypéntekre tervezett megérkezése, akik a roma 
negyed szomszédságában lévő hegyoldalban terveznek három napos (éjszakai lőgyakorlatot 
is magába foglaló) kiképzést. A kiképzést egy félkatonai csoport szervezte, amelynek 
vezetője többszörösen büntetett, akinek a honlapján félautomata fegyvereket viselő, vérrel 
összekent arcú katonák képei láthatók.  
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Miután különböző önjelölt polgárőr csoportok több-kevesebb intenzitással közel két hónapja 
terrorizálták a gyöngyöspatai roma közösséget, Farkas úr elmondta nekünk, hogy „a romák 
már nem bírják tovább idegekkel”, és hogy „ennek baj lesz a vége” (Farkas úr jóslata egy 
héttel később valóra is vált, amikor április 26-án, kedden éjszaka - két nappal azután, hogy a 
nők és gyerekek visszatértek a nyári táborokból - verekedés tört ki a roma negyedben a 
helyi lakosok és egyenruhás önjelölt polgárőrök között a nagyfokú rendőri jelenlét ellenére, s 
jó néhány fiatal ember kórházba is került). Ezen beszélgetés alapján Mezei István és én 
megkértük Selymes Eriket, a Magyar Vöröskereszt igazgatóját, hogy küldje biztonságos 
helyre a roma nőket és gyermekeket a katonai gyakorlatok időtartamára. 
 
Ha én vagy Mezei István tudtunk volna a Belügyminisztérium azon tervéről, hogy 
Nagypénteken több száz rendőrt küld Gyöngyöspatára, hogy megvédje a roma lakosokat az 
Eszes Tamás vezette „Véderő”-től, akkor a nők és gyermekek nyári táborokba 
buszoztatására azon a hétvégén nem lett volna szükség. Mivel azonban az ilyen jellegű 
tervezett rendőri intézkedések titkosak, sem én, sem a Magyar Vöröskereszt, sem a 
gyöngyöspatai romák nem tudhattuk, hogy a kormány intézkedéseket tervez a romák 
életének és vagyonának védelme érdekében. 
 
Utólag világossá vált számomra, hogy a Magyar Vöröskeresztnek is és a magyar kormánynak 
is a maguk eszközeivel a gyöngyöspatai romák megvédése volt a közös célja. Civil 
szervezetként a Vöröskereszt nem küldhetett fegyveres őröket a romák megvédésére, így az 
egyetlen dolog, amit tehetett, az volt, hogy április 22-én, pénteken reggel 8 órakor 
buszokkal nyári táborokba szállította a nőket és gyermekeket. A Belügyminisztérium több 
száz rendőrt vezényelt ki, ők csak reggel 9 óra körül érkeztek meg. 
 
A fentiek kiegészítik az április 24-én kiadott közleményemet, melyet csatoltan megküldök. 
Mellékelem továbbá az Amerikai Ház Alapítvány 2010-re vonatkozó éves jelentését. 
 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a Magyar Vöröskereszttel együtt dolgozva hatalmas 
sikert könyvelhettünk el mintegy 23.000 vidéken élő magyar család életkörülményeinek 
javítására tett erőfeszítésünkkel, melynek keretében vetőmaggal láttuk el a programban 
részt vett családokat, amellyel elkezdhették egy-egy konyhakert művelését, és bizonyos 
esetekben csirkeállományt is biztosítottunk számukra. Bízunk benne, hogy a programot a 
következő évben tovább bővíthetjük. 
 
Gratulálok Balog Zoltán államtitkárnak ahhoz a figyelemre méltó előrehaladáshoz, amelyet  
májusban ill. júniusban a 800 ezres magyarországi roma lakosság helyzetén javító 
keretprogram kidolgozásában elért. Engedjék meg, hogy javasoljam, hogy a tavaly belvizek 
sújtotta területeken élő munkanélkülieket a harmadlagos vízelvezető árkok megtisztításában 
alkalmazzák, mivel ez a befektetés busásan megtérülne. 
 
Tisztelettel: 
 
Richard Field 


