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Egy tökös matematikus 

 
 

 

 

Mérőlaci említi egy helyütt, hogy olyan cikkei is megjelennek (a Magyar Narancsban), 

amelyekkel a főszerkesztője „távolról sem ért egyet”. Okos főszerkesztő hamar belátja, hogy 

az efféle lapigazgatási megfontolással voltaképp nem vállal túl nagy kockázatot, hiszen jön 

majd pár hozzászólás, amelyekben a politikailag korrekt olvasók helyrerakják a renitenskedő 

– politikailag inkorrekt – gondolkodót (ill. gondolatokat), ily módon pedig megőrzi az amúgy 

közkedvelt szerzőt azokra a témákra, amelyeknél „a különben kiváló intellektusú Mérő 

László” nem a rasszizmus kérdésében próbál megnyilvánulni (s ezért aztán közelről és 

távolról is éppen egyet lehet vele érteni).   

Tehát az igazi tépelődnivaló az, hogy Mérőlaci miért evez olyan vizekre, ahol 

„sorozatosan melléfog”, s csak a pofonokat kapja utána? Ráadásul Mérőlaci balliberális 

alapállásból teszi, amit tesz. Hiszen nem arról van szó, hogy utálná a cigányokat, és kapva az 

alkalmon, odamatekozna vagy odapszichológiázna nekik egyet. S arról sincs szó, hogy a 

cigánymolesztáló rendőrök alá  igyekezne érvet-lovat adni. Erősen úgy tűnik, egészen másról 

van szó. Hogy miről is, azt megpróbáljuk majd később fülön csípni.  

Egyelőre – a magunk módján – kíséreljük meg kideríteni, kinek van igaza. Mérőlacinak 

vagy az ellene veselkedőknek? 

 

 

(Van-e statisztika?) 

 

N. I. szerint „egy antirasszistának illene tudni, hogy Magyarországon (egyelőre) nem 

vezetnek statisztikát az elkövető nemzetiségi, etnikai hovatartozásáról.” 

N. I. feje mélyen a homokban. Viszont politikailag hibátlanul korrekt, nem is érkeztek 

levelére dühös vagy fölényes hozzászólások.  

Egy tájékozott antirasszistának akkor is illene tudnia, hogy a hazai cigányság köreiben a 

létszámarányukat jóval meghaladóan fordulnak elő bűnelkövetetések, ha erről egyébként nem 

vezetnének statisztikát. De ráadásul még vezettek is, s levele megírásakor (2009 

novemberében) ennek eredményeit már tudni is lehetett. Az InfoRádió 2009 februárjában 

ismertette egy 10 éven át tartó kutatás adatait.
1
 Szó szerint ide emelem idevágó cikkük két 

bekezdését:      

 

A börtönben lévő felnőtt férfiak fele cigány – derült ki egy tíz évig tartó, 2002-ben 

lezárt reprezentatív kutatásból, amely 1500 elítélt személyes megkérdezése után jutott 

erre az eredményre. A roma bűnözők nagy része vagyon elleni bűncselekményeket 

követ el, és sokszor indokolatlanul alkalmaz erőszakot (...). 
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A kutatásban három jól összehasonlítható, etnikailag elkülönülő – magyar, 

asszimilálódóban lévő, úgynevezett transzetnikai (TE) és cigány – börtönbüntetésre 

ítélt férfi csoportot vizsgáltak. A mintegy 1500 megkérdezett 50 százaléka magyarnak, 

a másik 50 százalék cigány származásúnak bizonyult. Utóbbiak között 60-40 

százalékban oszlanak meg a magukat cigánynak vallók és az identitásváltásra 

törekvők. A TE és a roma elkövetők fiatalabbak voltak a magyar elítélteknél, 

legtöbbjük 20-30 év közötti.  

 

Magyarán: az elítéltek fele cigánynak mondta magát. Nem rásütötték, hogy az, hanem ő 

állította.  

A cigányság bűnözési hajlandósága és gyakorisága akkor lenne arányban a nem 

cigányokéval, ha a létszámuk hozzávetőlegesen ugyanakkora lenne. Habár a tendencia a 

legjobb úton halad errefelé, egyenlőségről egyelőre szó sincsen:  2001-ben 206 ezren, 2011-

ban 316 ezren mondták magukat cigánynak.
2
 Nem akarnám elvenni Mérőlaci kenyerét, ezért 

csak nagyvonalú kerekítésekkel annyit állapítok meg, hogy mivel a jogerősen elítéltek száma 

Magyarországon kb. 100 ezerre tehető, ennek fele cigány, vagyis mintegy 50 ezer, a 

cigányság teljes létszáma pedig kb. 300 ezer, ezért hozzávetőlegesen és statisztikailag minden 

6 cigányból egy elítélt, azaz bűnöző. Másfelől pedig minden 200 nem cigányra 

hozzávetőlegesen egyetlen elítélt (bűnöző) jut csupán (ugyanis a kerekítve tíz milliót kell 

elosztanunk a mintegy 50 ezer nem cigány elítélttel). 

 

(Felismerhetők-e a cigányok?) 

 

Eltekintek most attól az olcsó érvelési fogástól, hogy ideszúrjak pár képet hazai cigány és nem 

cigány emberekről, közösségekről, és felszólítsam balliberális jogvédőinket, pillantsanak a 

képekre, csípjék meg legelső gondolatukat, s ha bármikor is szerepelt ezek között a „cigány”, 

akkor kövessék meg rendőreinket... 

Ez is a homokba bújás – és a porhintés – minősített esete: kényelmesen elhazudni a 

valóságot, csak mert félünk az igazság kényelmetlen következményeitől. Ahelyett, hogy az 

esetleges súlyos következményeknek körültekintőbb gondolkodással, eszünk és értelmünk 

használatával vetnénk gátat.  

N. I. óvatos duhaj: nem meri nyíltan kötni magát ahhoz a képtelen tételhez, hogy a 

cigányok ne lennének felismerhetők. „Azaz kiváló rendfenntartóink ránézésre 100 százalékos 

biztonsággal meg tudják különböztetni, ki a cigány, és ki nem” – gúnyolódik egyfelől. „És ha 

így is van...” – engedi meg másfelől, s nem véletlenül. Mert ha feszegetni kezdené, hogy 

valójában nem 100, hanem csak – mondjuk – 80, 60, esetleg 40 százalék biztonsággal lehet 

megállapítani valakiről, hogy cigány illetőségű vagy nem, akkor megint Mérőlaci csúf 

matekja lépne előtérbe, s bebizonyosodna, hogy e bizonytalansági tényező ellenére is jóval 

nagyobb lehet a „ránézésre” történő igazoltatások találati aránya, mint a teljesen 

véletlenszerűen történők esetén.    

 

(Rasszista propaganda-e?) 
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N. I. szerint Mérő László „a matematikai eljárások védelmében olyan latens rasszista 

propagandát valósított meg, hogy bármilyen »civil jogvédő« falra mászhat tőle”. 

Hűvös tárgyilagossággal merüljünk a mélyére e különös mondatnak! 

Csakugyan a matematikai eljárásokat védte Mérőlaci, vagy mást?  

Matematika eljárás miért is szorult volna itt védelemre? Semmiért! Nem a matematikai 

eljárással volt a gond, hanem azzal eljárással, ahogy a jogvédők bántak a matematikával: 

annak alapján, hogy cigány honfitársainkat két-háromszor gyakrabban igazoltatják a 

rendőrök, mint másokat, minden kertelés, minden habozás nélkül levonták azt a 

következtetést, hogy rendőreink rasszisták. És ezt izzó felháborodással ki is hirdették. Mivel 

pedig a rasszizmussal (és vele együtt az antiszemitizmussal) való megbélyegzés manapság 

minden más vádnál súlyosabban esik latba a hazai nyilvánosságban, ezért valójában ők, a 

rendőrök, az igazoltatók szorultak védelemre. Feltéve, hogy ebben az ügyben valóban 

ártatlanok. 

Nem véletlenül született rendszerváltásunk során ez az aranyköpés: „Régen az volt az 

antiszemita, aki a zsidókat gyűlölte. Ma az az antiszemita, akit a zsidók gyűlölnek.” 

Magyarán: úton-útfélen mindenkire rásütötték a legrútabb bélyeget, akire csak lehetett, s aki 

csak útjukban állt. Pontosabban: akiről úgy vélték, útjukban áll, s nem csak „a zsidóknak”, 

hanem általában a vérmesebb balliberálisoknak. És ugyanez folyt és folyik a rasszista 

bélyeggel is. Ezért nem is fordítják le szinte sohasem magyarra ezeket a kifejezéseket, hisz 

akkor kiderülne a felelőtlen hamiskodás.  

Képzeljük el például azt a tapasztalt rendőrt, aki 1) nagy valószínűséggel meg tud 

különböztetni egy cigányt egy nem cigánytól; 2) hivatalból tudja, hogy a cigányság körében 

gyakoribb a bűnözés; 3) feladatának, sőt hivatásának tekinti, hogy minél több bűnözőt kapjon 

el; 4) ezért aztán azok között keresgél, akiknél valószínűbb a találati arány.  

Vajon milyen alapon, milyen nyakatekert megfontolásból illethető ez az alapjában véve 

tisztességes rendőr a rasszizmus vádjával? Hiszen még az is lehetséges, hogy egy hivatástudó, 

hivatásszerető cigányember az illető, aki arra adta a fejét, hogy segít kirostálni a bűnöző 

elemeket a becsületesek közül. A saját szűkebb népe (cigányság) és a saját tágabb népe 

(magyarság) érdekében is. Dehogy gyűlöli a cigányokat! Dehogy akar ártani nekik! Sőt!  

De még az sem feltétlen igaz, hogy leginkább a cigányokat zaklatná az igazoltatásával, 

csak mert a jogvédők statisztikája effélét mutat ki. Ugyanis cigány lévén – de ha éppen nem 

cigány, akkor sokat tapasztalt, tisztességes rendőr lévén – csupán ahhoz van érzéke és arra 

van szeme, hogy ránézésre kiszűrje, kik hajlamosak bűnelkövetésre, kik nem. Kik látszanak 

becsületesnek, kik nem. Nem egy „cigány” vagy egy „magyar” képe jelenik meg lelki szemei 

előtt, hanem egy ártatlané vagy egy bűnözőé. Ám abból következően, hogy a cigányok 

körében nagyobb arányú a mindennapi bűnözés, s ezért számarányukhoz képest náluk több 

igazoltatnivalót talál, utólag, a statisztikák alapján kimutatható lesz az „aránytalan”,  

„tudatos”, „előítéletes” cigányzaklatás „fennforgása”. Jöhet a rasszista-stempli. A 

leghalványabb rasszizmus híján is.  

S erre érkezik Mérőlaci a csúnya matekjával. Amely persze attól lesz hirtelen olyan 

nagyon csúnya, mert nem idomul a jogvédők élettől elrugaszkodott ítélkezési és számítási 

szokásához. Ez a matek (azaz Mérőlaci) számokkal igazolja, feketén-fehéren kimutatja, hogy 

gellert kapott a józan ész. A jogvédők számaiból – hiába állítják – önmagában még nem 

következik a rasszizmus. Nem állja meg a helyét a rasszistavád.  

Az lenne, persze, a csoda, ha a jogvédők ezt készséggel s azonnal belátnák. Nem tehetik. 

Ők egy balliberális gyökerű, divatos politikai vallásnak a legfőbb zászlóvivői. Frontharcosai. 

Önfeladás nélkül nem adhatnak igazat Mérőlacinak. Önvédelemből – hogy nem kelljen falra 

mászni tőle – inkább rá is rá kell ütni a stemplit: a csúnya matekkal „latens rasszista 

propagandát valósított meg”. Értsd: Mérőlaci valójában egy bújtatott rasszista. Innentől 



kezdve pedig el lehet felejteni a csúnya matematikáját. Folyhat minden tovább a megszokott – 

rasszistázó – mederben.  

 

 

(Ki fizeti a jogvédőt?) 

 

Miként a második hozzászólásból kiderül, Soros György alapítványa finanszírozta mindkét  

kutatást, amelyekkel aztán sikeresen megalapozták a rasszizmus vádját. Vagyis a kutatóknak, 

eredményértelmezőknek meghátrálásuk esetén nem csak saját politikai hitvallásukat kellene 

feladniuk, hanem kenyéradójukkal is szembe kellene szegülniük. Nincs itt a helye,  mert túl 

messzire vezetne annak elemzése, hogy vajon a Nyílt Társadalom Alapítványnak (Soros 

Györgynek) miért olyan feszítő érdeke e kutatások megrendelése és finanszírozása. Miért 

olyan fontos számára a rasszizmus jelenlétének „tényekkel megalapozott” igazolása, 

felmutatása. Azt viszont nemsokára elemezni fogjuk, hogy jogvédőink milyen „humánus” 

logika mentén bújnak ki a matematika szorításából. S még csak azt sem biztos, hogy tudatos 

porhintéssel vagy önvakítással. Ugyanis az a valószínűbb, hogy balliberális rövidlátásból.  

 

(Kinek mit mesélnek a számok?) 

 

A Magyar Helsinki Bizottság jogvédői és a TÁRKI szociológus kutatója által jegyzett levél 

megállapítása szerint „A három helyszín eredményeit összesítve elmondható, hogy a romákat 

érintő igazoltatások 78 százaléka, a nem romák esetében pedig az esetek 79 százaléka volt 

sikertelen abban az értelemben, hogy nem követte további rendőri intézkedés, tehát 

eredményesség tekintetében nem mutatható ki szignifikáns eltérés etnikai bontásban.”  

Élve megint a lényegre összpontosító kerekítésekkel, a gondos kutatók adataiból 

megállapíthatjuk, hogy mind a cigányokat, mind pedig a nem cigányokat érintő igazoltatások 

kb. 80 százalékos sikertelenséggel jártak, azaz mintegy 20 százalékuk valamilyen 

hasznosítható eredménnyel járt. Emez adatok alapján balliberális jogvédőink szívesen 

levonják azt a következtetést, hogy eredményesség tekintetében tehát „nem mutatható ki 

szignifikáns eltérés etnikai bontásban”. Értsd: statisztikailag is indokolatlan a cigányokat 

többször vegzálni, mint a nem cigányokat. 

A szabadon dolgozni hagyott józan ész azonban megint más megállapításra jut. Az 

egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mind a cigány, mind pedig a nem cigány etnikumon 

belül körülbelül akkora az igazoltatások segítségével is keresett bűnözők aránya, mint a 

népességükön belüli elítéltek aránya. Vagyis a cigányoknál minden 6 egyedre jut 1 

gyanúsított vagy gyanúsítható, a nem cigányoknál pedig minden 200-ra. Na most: ha a 

rendőrök egyfelől csakugyan úgy igazoltatnak, miként a lelkiismeretes kutatók írják, vagyis 

„egy roma állampolgárnak az össznépességen belüli arányánál több mint háromszoros (azaz 

22 százalékos) valószínűséggel kell (...) igazoltatási procedúrának alávetnie magát”; másfelől 

pedig a cigányok és a nem cigányok között „az eredményesség tekintetében nem mutatható ki 

szignifikáns eltérés”, akkor ez matematikailag és logikailag másképp nem képzelhető el, mint 

hogy a rendőrök a nem cigányok között sem teljesen véletlenszerűen igazoltatnak! 

Hanem mi alapján? 

Megint oda lyukadunk ki, ahová az imént: a kiindulási alapjuk leginkább az a gyakorlati 

tapasztalat, amelynek segítségével ránézésre, megérzésre 20 százaléknyi biztonsággal ki 

tudják szűrni a gyanúsíthatókat a szóba jöhetők közül. Tehát mind a cigányoknál, mind a nem 



cigányoknál az elsődleges szempont, hogy az illető szóba jöhet-e egyáltalán, mint 

bűnelkövető. Vagyis az igazoltatásnál nem az dönt, hogy az illető cigány vagy „fehér”, hanem 

az, hogy milyen cigány, ill. milyen  „fehér”. A kiválasztásnál nem a különbözőségük fog 

dönteni tehát, hanem az azonosságuk! Vagyis éppen nem valamiféle faji előítélet, valamiféle 

rasszizmus! 

 

(A kétségtelen előítélet mint a védelem tanúja) 

 

„Ha csak a bűncselekmény gyanúján alapuló igazoltatásokat elemezzük – szögezik le a 

balliberális kutatók –, éppen azt látjuk, hogy a romák szignifikánsan magasabb hányadát (37 

százalék) vonták alaptalanul intézkedés alá, mint a nem romákat (25 százalék), ami szintén 

meggyőzően cáfolja a romák igazoltatásának magasabb hatékonyságáról hangoztatott 

közkeletű nézeteket.” 

Lehet, hogy akadnak  olyan „közkeletű nézetek”, amelyek „a romák igazoltatásának 

magasabb hatékonyságát” hangoztatják, csakhogy Mérőlacié éppen nem ilyen. Ő csupán azt 

igazolta a matek nyelvén, hogy amennyiben a cigányok körében nagyobb a bűnözési arány, 

akkor ha több cigányt vetnek alá igazoltatásnak, akkor nő az összes „találat” valószínűsége.  

Mondhatni: nő az összes igazoltatás hatékonysága, s ezt a matematikán nyugvó tételt még 

egyetlen jogvédő sem tudta megcáfolni. Márpedig a közös közjó szempontjából ennek van 

jelentősége, s nem csupán annak, hogy mi történik a cigány népességen belül.  

Az iménti adatok egyvalamiről azonban mégis csak árulkodnak: méghozzá arról, hogy a 

rendőrökben egyfajta előítélet mégiscsak dolgozik. Aránylag több cigányról gondolják, hogy 

potenciális bűnöző, mint ahány valóban annak bizonyul. Vajon rasszizmusból, fajgyűlöletből 

fakadóan-e?  

Teljesen általános és természetes emberi tulajdonságunk, hogy hamarabb feltételezünk 

rosszat egy számunkra szokatlan, idegen megjelenésű, viselkedésű valakiről, mint a hozzánk 

hasonlókról. Ha viszont ez teljesen általános és természetes, nincs értelme a rasszizmus csúf 

szavával illetni a rendőröket, csupán azért, mert viszonylag valamennyivel több cigányba 

tudják beleképzelni a bűn elkövetését, mint a nem cigányok („fehérek”) esetén. Hiszen nem a 

származásuk, hanem a különösségük mozgatja meg valamivel jobban a képzeletüket, 

gyanakvásukat. Egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy ha mondjuk „cigány” és  „fehér” 

kinézetű személyek társalognak békésen egymással egy étterem teraszán, akkor – hacsak 

nincsen épp egy olyan szigorú razzia, amikor mindenkit kötelező igazoltatni – az arra járó 

rendőröknek eszük ágában sem lenne bárkit is molesztálni közülük. Ha viszont egy 

hasonlóképpen vegyes, de kigyúrt, tetkós, kopasz  társaság hangoskodik valahol, akkor a 

rendőrök mindőjükre gyanakvással fognak tekinteni, a fehérekre éppen úgy, mint a 

cigányokra.  

Mivel pedig egy nem cigány egyed egy cigányon magától értetődően több gyanúra okot 

adó különösséget vesz észre, mint általában a saját fajtáján, ez a kétségtelen előítélet – 

paradox módon – közvetve megint csak azt erősíti meg, hogy az igazoltatottak kiválasztásánál 

és megítélésénél nem önmagában a faji, származási jegyeknek van elsődleges jelentőségük, 

nem ezek táplálják az esetleges hátrányos megkülönböztetést, hanem a rendőr fejében 

körvonalazódott „normális”-tól elütő kinézetek és viselkedések. Nem szükségképpen igaz 

tehát a balliberális jogvédőknek az a feltételezése, hogy a cigányokat „egy társadalmi 



sztereotípiákra épülő, döntően külső megjelenés alapján történő azonosítás szerinti 

csoporthoz tartozása miatt” vonnák rendőri intézkedés alá. Nem a társadalmi sztereotípia, 

hanem a személyes tapasztalat a meghatározó, nem a csoporthoz tartozás vélelme dönt, hanem 

ezen túlmenően a másságból, különösségből táplálkozó természetes gyanakvás.  

 

(Rasszista jogvédelem?) 

 

A balliberális jogvédelem rákfenéje – egyúttal önmagában feloldhatatlan önellentmondása –, 

hogy míg egyfelől harsány elvi ellenzője a faji, származási alapú megkülönböztetésnek, 

másfelől viszont harsány gyakorlója, egyik legfőbb alkalmazója, táplálója ennek. Nem azt 

segíti elő, hogy a különböző etnikumok, például a „fehérek” és a cigányok normakövetői 

álljanak össze ugyanezen etnikumok normaszegőivel szemben avégett, hogy közéleti 

kérdésekben elmosódjanak az etnikai határok; hanem azt szorgalmazza, hogy az etnikumok 

mint önálló kisebbségek mutatkozzanak meg, vagyis származás szerint elkülönülve!  

Az olyasféle balliberális felmérések, kutatási irányok, amelyek semmi figyelmet nem 

szentelnek annak a tragikus körülménynek, hogy az elítéltek fele cigány (cigánynak vallja 

magát); amelyek eleve kétségbe vonják, hogy ilyen statisztika létezne; sőt még baljóslatú 

fenyegetésként is emlegetik, hogy ilyen készülhet; másfelől viszont komoly pénzeket és nagy 

energiákat fordítanak arra, hogy bebizonyítsák, milyen hátrányos megkülönböztetések, 

rasszista támadások érik a cigányokat a hatalom, a rendfenntartók, a többségi népesség 

részéről – nos ennek a kétszínű magatartásnak eleve borítékolható következménye, hogy a 

cigány kisebbségből éppen azok alá adnak lovat, akiknek nehezükre esik a többségi norma 

betartása, követése. Ezáltal pedig éppen azok alól húzzák ki a szőnyeget, akik cigány létükre 

is a többségi normák követését, a békés cigány–magyar együttélést szorgalmazzák.
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(És mégis: van közös nevező) 

 

A megkérdezett rendőrök döntő többsége tehát azzal indokolta a romák (cigányok) 

aránytalanul magas igazoltatásának szükségességét, hogy a romák (cigányok) nagyobb 

arányban követnek el szabálysértést, mint a nem romák („fehérek”). „Ezt a fajta érvelést a 

szakirodalom statisztikai alapú diszkriminációnak nevezi” – szögezik le (Mérőlaci cikkére 

reagálva) a Nyílt Társadalom Alapítvány fizette kutatók, hozzátéve:  „...még ha feltételezzük 

is, hogy bizonyos esetekben tényleg hatékony, akkor is önmegerősítő, mivel fenntartja és 

tovább erősíti a mélyen beágyazott előítéletes gondolkodást és diszkriminatív gyakorlatokat, s 

ezért összességében társadalmilag káros.” 

Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk! A kutatók hajlandók elismerni, hogy a bűnüldözés 

szempontjából a rendőrök eljárása akár hatékony is lehet. Vagyis a közjót szolgálhatja. Így 

már csak azt kell boncolgatni és mérlegelni, hogy mekkora lehet a belőle fakadó előny, ill. 

mekkora a belőle fakadó hátrány. Igaz-e, hogy a cigánysággal szemben mélyen beágyazott 

előítéletes gondolkodás és diszkriminatív gyakorlatok jellemzik Magyarországot, s igaz-e, 

hogy a rendőrök eljárása ezt a helyzetet fenntartja és tovább erősíti? 
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Ami a feltételezés első felét illeti, egyetértek a balliberális jogvédőkkel. Ezért nem is 

fárasztom magam különféle statisztikai adatok keresésével, hanem a személyes élményeimre 

hagyatkozva, kertelés nélkül kijelentem: viszonylag gyakran tapasztalom a cigányokkal 

szembeni  általánosító utálkozást, a már-már a fajtájuknak szóló gyanakvást, ellenérzést, 

vagyis a rasszista előítéletet. Tehát valóban létezik a „mélyen beágyazott, előítéletes 

gondolkodás”. Magam is úgy vélem, hogy ha nem tudjuk megállni, hogy öt ártatlan cigányra 

képzeletben eleve rápakoljuk a hatodik bűneit, akkor ezzel egy társadalmilag összességében 

káros folyamatot (jelenséget) erősítünk. A balliberális jogvédők javára kell írni, hogy fontos 

nekik, hogy ne így legyen. Az a nagy kérdés azonban, hogy ők, a maguk módszereivel mégis 

nem ezt erősítik-e?  

Úgy vélem, nagyon is! 

Ugyanis a cigánysággal szembeni általános ellenérzés nem alap nélkül való. Ennek  

legfőbb táplálója egyfelől a köreikben tapasztalható, kirívóan magas mértékű és magas arányú 

normaszegés, másfelől – ugyanakkor – a számukra munka (ellenszolgáltatás) nélkül juttatott, 

összességében elég tetemes jövedelem (segély). E helyzet kialakulása azonban  nem csak az 

egyén felelőssége, de a családé, a tágabb cigány közösségé és a tágabb magyar közösségé 

(azaz a magyar társadalomé) is. Abból a szép és helyénvaló elvből fakadóan, hogy minden 

magyar felelős minden magyarért – minden magyar felelős minden magyar cigányért is; 

ugyanígy minden cigány minden cigányért; és minden magyar cigány is minden magyarért. 

Nos: különféle sikeres és sikertelen próbálkozások és tapasztalatok alapján nagy 

biztonsággal (valószínűséggel) állítható, hogy ha e felelős tényezők közül bárkinek is 

levesszük a válláról az őt megillető  felelősséget, a cigányság körüli feszültség nem 

csökkenthető, vagyis a „cigánykérdés” nem oldható meg. Márpedig: 

 

 A balliberális jogvédők az egyén és a kisebbség hangsúlyos védelmével, az egyéni és 

kisebbségi jogok felmagasztalásával, másfelől viszont a többség szempontjainak 

háttérbe szorításával és az egyéni és kisebbségi kötelességek ellényegtelenítésével a 

feszültség növekedéséhez járulnak hozzá. Bizonyos mértékig csökkentik a 

kisebbséggel és a kisebbséghez tartozó egyedekkel szembeni nyílt agressziót (a 

szóbeli hátrányos megkülönböztetést), ám nem segítik elő sem a többség általi 

valóságos elfogadást (befogadást), sem a cigányságnak a hátrányos élethelyzetből 

való kiemelkedését.      

 A balliberális politikusok „által” alanyi jogon juttatott, kötelezettségvállalás nélkül 

folyósított segélyek csökkentik a többségi normatíváknak való megfelelés 

igyekezetét,  ugyancsak megnehezítik a cigányság kiemelkedését, növelik a többségi 

társadalom kisebbséggel szembeni ellenérzését.   

 A radikális jobboldali politikai tényezők körében tapasztalható olyasféle egyoldalú 

megítélés, amely indokolatlanul nagy hangsúlyt fektet a bűnözés esetleges etnikai 

kötődésére (lásd: „cigánybűnözés”), vagy indokolatlanul nagy hangsúlyt fektet a 

cigányság mint etnikum elleni félkatonai (nemzeti gárda) vagy állami (rendőri)  

fellépés szükségességére, felhívja ugyan a figyelmet egy súlyos társadalmi probléma 

létezésére, de (szintén) nem segíti elő e probléma megnyugtató megoldását. 

Indokolatlanul nagy felelősséget rak a cigány normakövetők vállára, indokolatlanul 

megsérti őket emberi méltóságukban, ezzel pedig megnehezíti a cigány és nem cigány 



normakövetők együttműködését a mindenféle normaszegőkkel szemben. Azzal pedig, 

hogy hanyagul megfeledkezik a társadalom felelősségének említéséről, hátráltatja 

annak belátását, hogy utóbbi felelős és tevékeny bekapcsolódása nélkül –  mondhatni: 

csak a cigányság dimenziójában – a szóban forgó probléma nem kezelhető.     

 Egy másik, szintén jobboldali radikális körökben alkalmazott eljárás
4
 viszont a 

gyakorlatban is sikeresen megállta a helyét. Ez az úgynevezett Érpataki modell, 

amely a következő elveken  nyugszik:  

o a település életének rendezettsége, a bűnözés visszaszorítása, a település 

virágzása, a gettósorsból való kiemelkedés végeredményben a kisebbségben 

lévők zömének is érdeke, tehát a rendcsináláshoz lehet közöttük támogatókat 

szerezni;  

o a törvény betartása mindenkire nézvést, ráadásul egyforma szigorúsággal 

kötelező: a legkisebb törvényszegés felett sem hunynak szemet, nem fogadnak 

el semmiféle „megélhetési” bűnözést; a törvény előtt nincs különbség cigány és 

nem cigány között; segély csak ellenszolgáltatásként, a kötelességek teljesítése 

fejében kapható (pl. ha a gyerekek rendesen járnak óvodába, iskolába), tehát 

nem jár alanyi jogon.  

 

(Van-e egyáltalán cigányság?) 

 

Aki akar, utánanézhet: a cigányságnak nevezett etnikum nagyon sokszínű, nagyon különböző 

kultúrájú, egymást nem feltétlen becsülő közösségekből áll. A most lezajlott országos 

választáson a cigány nemzetiség nem tudott összegyűlni annyi szavazatot, hogy egy 

képviselőt juttathasson az országgyűlésbe. Ez is azt erősíti meg, hogy cigánykérdést nem 

etnikai, nem kisebbségi, vagyis nem balliberális alapon kell megoldani. Akkor már inkább 

matematikai és logikai alapon. Mondhatni: józan ésszel. 

 

(És itt értünk  vissza Mérőlacihoz) 

 

A hétköznapi gyakorlatiasságtól elrugaszkodott, bigott elvek politikailag korrekt túlhajtásának 

előbb-utóbb azok is kárát látják, akiket pedig éppen védeni gondolnak vele. Újsághírek szerint  

nem használják többé a cigánypecsenye elnevezést a németországi Hannoverben az 

önkormányzati fenntartású étkezdékben, elkerülendő ezzel a rasszizmus vádját. Ép ésszel 

nagyon nehéz belátni, hogy ettől akár egy morzsányit is javulhatott a cigányság 

megbecsültsége. Erős meggyőződésem például, hogy a magyarok megbecsültségének 

(ismertségének és elismertségének) inkább jót tesz, mint rosszat az Ungarisches Gulasch, 

miért ne lenne ugyanígy a cigánypecsenyével?  

Nos, Mérőlaci, annak ellenére, hogy eszmeiségét tekintve kétségkívül a balliberális 

törzshöz tartozik, Csúnya matekjában (Csúnya matekjával) teljes biztonsággal ellen tudott 

állni minden csábító balliberális kificamodásnak. Olyan szellemi függetlenségre vall ez, 

amely párját ritkítja a mai magyar közéletben. S olyan szellemi-erkölcsi bátorságra, hogy 

elolvasván Csúnya matekját, bólintottam egyet. Ez igen. 
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„Tökös gyerek.” 

 

(Hogyan tovább?) 

 

Fontos feladata maradna (lenne) a balliberális jogvédőknek – és nemcsak a balliberálisoknak, 

hanem a nemzeti szempontokat is szem előtt tartó nemzeti jogvédőknek is –, hogy árgus 

szemekkel figyeljék a hatalom, ezen belül az igazoltató rendőrök tevékenységét. Ám az 

eddigihez képest azzal a nem jelentéktelen különbséggel, hogy sutba vágnák a 

„rasszizmusukat”, azaz az etnikai alapú jogvédelmüket, és ezt általános, minden 

állampolgárra kiterjedő jogvédelemmel helyettesítenék. Vagyis minden ember méltóságát 

védenék, minden rendőri, hatalmi visszaélés ellen szót emelnének. Hagynák a rendőröket saját 

szakmai meggyőződésük, közjót szolgáló ráérzésük és megérzésük, ösztönös matematikájuk 

szerint dolgozni, annál jobbal ügyelnének viszont arra, hogy azok az igazoltatásoknál mindig 

törvényesen járjanak el, úgy viselkedjenek, mint akik valóban minket, magyar 

állampolgárokat védenek. Ide értve azokat is, akiknek láttán éppen gyanút fogtak, akiket 

megállítottak. Legyenek ezek akár cigányok, akár „fehérek” – vagy azonosíthatatlanok.  

 


