Sólyom telibe talált
A roma elit támogatja, hogy Kállai Ernő kisebbségi ombudsman legyen
Az államfő - ennyi már
most látszik - jól döntött,
amikor Kállai Ernőt szemelte ki a kisebbségi jogok
új országgyűlési biztosának. A RomNet körkérdéséből kiderült, hogy a cigány elit egyöntetűen alkalmasnak tartja Sólyom
László jelöltjét.
CzeneGábor

Ritka nagy, mondhatni, példátlan egyetértés uralkodik Sólyom László - általa még meg
nem erősített, de lapunk információi szerint igen valószínű
- kisebbségi ombudsman jelölés ével kapcsolatban. Olyan eltérő felfogású és/vagy pártállású roma vezetőket sikerült egy
platformra hozni' Kállai Ernő
mellett, mint Farkas Flórián,
Horváth Aladár, Kolompár Orbán, Teleki László.
Ezúttal tehát Sólyom László
telibe talált. Még csak azzal se
lehet kisebbíteni az érdemeit,
hogy kézenfekvő megoldást
választott volna. Roma értelmiségi körökben Kállai régóta

ismert személyiség, de a szélesebb nyilvánosság számára keveset mond a neve. Pedig akár
ő lesz a kisebbségi ornbudsman, akár nem: érdemes a figyelemre.
Kállai Ernő az ellenpéldája
annak, ami a többségi társadalomban kialakult a "sokgyermekes, iskolázatlan: segélyeken élő" cigányokról. Egyetlen
testvére van, diplomája viszont
három is. A zenei konzervatóriumban kezdett, aztán Egerben végzett történelem-ének
szakos tanárként, majd az ELTE bölcsészkara következett.
Járt a jogi karra, tanult szociológiát, politológiát és újságírást is. A Magyar Tudományos Akadémia kisebbségkutatója, nem mellesleg a váci
Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, felsorolhatatlanul
sok tanulmány, könyv szerzője
vagy szerkesztője, aki tudományos kutatások sorában vett
részt.
Eddigi ténykedését sokféleképpen lehet méltatni, de leginkább talán két jellemzőjét érdemes kiemelni: az egyik a
szakszerűség, a másik a politikai' függetlenség. Nem tartozik
egyik szekértáborhoz
sem.
Alig néhány hónapja így nyi-

Testvére egy van, diplomája három is FoIÓ: Móricz Simon

len feladat a pártok támogatálatkozott a Népszabadságban:
sát megszerezni: hisz a jobb- és
"A roma politikusokban .erős
megfelelési kényszer él a párbaloldali roma politikusok
szimpátiája nem elég, megvátok iránt (...). Abban bízom,
hogy a roma értelmiségi gene- . lasztásához a parlamenti képrációk egyre nagyobb beleszóviselők kétharmadának szavalást kérnek majd a közügyek
zata szükséges.
Ha mindez teljesűl, akkor
intézésébe, és pártkapcsolatok
csupán az a kérdés, hogy Kállai
helyett saját társadalmi bázist
építenek."
Ernő képes lesz-e pótolni a
Ahhoz, hogy Kállai Ernő va- mandátumának lejártával távozó Kaltenbach Jenőt, aki közlóban kisebbségi ombudsman
legyen, az államfőnek először
megelégedésre töltötte be ezt a
is hivatalossá kell tennie jelö- tisztséget. Erre a kérdésre csak
lését. (Ez a jövő héten várhaa gyakorlat adhat választ. Elvileg minden esélye megvan.
tó.) Nehezebb, de nem lehetet-

