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Az Esélyegyenlõségi Év két magyar nagykövete
Dr. Kaltenbach Jenõ

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az „Egyenlő 
Esélyek Mindenki Számára Európai Év” nagyköve-
teként köszönthetem Önöket.

Azzal a reménnyel tekintek a nemzetközi esély-
egyenlőségi év elé, hogy az változást eredményez 
majd a leginkább kiszolgáltato"  társadalmi csopor-
tok, a diszkriminációval sújto" ak életében, és i"  el-
sősorban a legnagyobb létszámú kisebbségre, a ci-
gány vagy roma emberekre gondolok.

Az elmúlt 200 év európai történelme a nemzetál-
lami koncepció jegyében telt el. Ez – leegyszerűsítve 
– azt jelente" e, hogy mindenki szabad és egyenlő le-
het, egy feltétellel, ha hajlandó alávetni magát a do-
mináns többségi nyelv és kultúra egyeduralmának.

Az Európai Unió, amelynek lényegi jellemzője a 
különböző kultúrák integrációja, azért szorgalmaz-
ta az esélyegyenlőségi év elindítását, hogy a sokszí-
nűséget, amely az uniót jellemzi, a tagállamok belső struk-
túrájának szerves részévé alakítsa. 

Ennek megvalósításához az szükséges, hogy 
az esélyegyenlőség az állami politika természe-
tes, elengedhetetlen részévé váljon, az oktatás, a 
lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, valamint a 
köz- és magánszolgáltatatás területein érvényesüljön az 
antidiszkriminációs jogrend.

Nagy lemaradást kell leküzdenünk a diszkrimi-
náció elleni harc során a közigazgatás és az igazságszol-
gáltatás területén is.

Az államnak, mint a legnagyobb munkáltatónak,  
„személyzeti politikájának” megvalósítása során ki-
emelt fi gyelmet kell fordítania a sokszínűség és az 
egyenlő esélyek elvének érvényesítése érdekében, 
ami azonban nem a különböző „kvóták” alkalma-
zását jelenti elsősorban, hanem az eddig hátrányos 
helyzetben lévők „helyzetbe hozását”.

Nagy jelentősége lesz az esélyegyenlőségi év si-
kerességében a kommunikációs csatornák megfele-
lő kihasználásának is. Nem csupán a média sajátos 
eszközeire gondolok, sokkal inkább fontosnak tar-
tom, hogy az oktatási rendszerben rejlő kommunikációs, 
tudatformáló lehetőségeket kiaknázzuk.

Úgy gondolom azonban, hogy a mindenki szá-
mára egyenlő esélyek megteremtésében akkor lehe-
tünk sikeresek, ha a társadalmi méretű programok 
megvalósítása melle"  mi magunk, egyenként is fel-
mérjük, mivel tudnánk hozzájárulni az esélyegyen-
lőtlenséggel küzdőkkel kapcsolatos szemléletünk 
megváltoztatásához, mit tehetnénk mi, egyenként az 
európai év sikere érdekében.

Szeretném Önöket felkérni, csatlakozzanak hozzánk, le-
gyünk mindannyian nagykövetei az esélyegyenlőségnek!

Kaltenbach Jenő beszéde 2007. március 5-én a Művészetek Palotájában hangzo#  el.
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Palya Beának nin-
csen családja, au-
tója, lakása, állása. 
Gyerekkorában pa-

radicsomot kapált, később Párizsban és Amszterdamban 
zenélt. Egy interjújában társadalmon kívüli, nomád ma-
dárként defi niálta magát. A társadalmon kívüliség inkább 
pozitív, vagy negatív? 
Most már pozitív. Ha muszáj, el tudom játszani a tár-
sadalmon belülit, fel tudom magam ruházni olyan 
dolgokkal, amivel az embert értelmezik a társada-
lomban: bankkártya, lakcím, bt, és hasonlók. 

Miért idegenkedik ezektől? 
Mert csak a természetet ismerem el az embernél 
nagyobb szervezőerőnek. Társadalmi szinten egyet-
len dolog érdekel, ha nemzetközileg lesz egy olyan 
pályám, ami engedi, hogy sok-sok humanista célért 
tegyek. Sok minden van, amiért lehet tenni a zené-
vel. Minden szülőnek javaslom, hogy a gyerekének 
sok-sok népdalt tanítson meg, mert az kapaszkodó 
lesz később. 

Elkészült Weöres Sándor „Psyché” című alkotásából egy 
lemeze…
Rengeteget futok. A múltkor a pályán szembejö"  ve-
lem egy férfi , és azt mondta: „Ha ezt a Weöres Sanyika 
látná!” Meglepődtem. Egy ember fut a pályán, aki 
meghallga" a a legutóbbi lemezemet, a Psychét. 

Miért lepődö%  meg? 
Mert a Psychét magánügynek gondoltam. Ez a le-
mezem is személyes érinte" ségből születe" , és hogy 
megcsináltam, az életem jobb le"  tőle. A zenei kihí-
vásomból egy anyag születe" , ami elkezde"  terjedni 
és eljuto"  másokhoz, ez nagy élmény nekem. 

Egy időben szere% ék elemezni Lónyai Erzsébet személyi-
ségét. Jól sejtem, hogy sok közös vonást talált a saját és a 
Weöres-hős személyisége közt? 
Az életrajzi vonások sok tekintetben hasonlóak 
Lónyai és Palya közt: a származás, habitus, karakter, 
szenvedélyesség, féktelenség, szélsőségesség, mély 
és alapvető magányélmény. 

Miért magányos? 
Nagyon korán jö" em el i" honról, 14 éves koromtól 
a családtól távol éltem. Parasztcsaládban nő" em fel, 

paradicsomot kapáltam, ahogy azt kell, azután egy 
értelmiségi közegbe kerültem a gimnáziumba, majd 
egy művészvilágba - ami nekem nem művészvilág, 
hanem egy természetes közeg. Extrém eset vagyok 
az érzelmi reakcióim minőségét és mennyiségét te-
kintve is, ha sírok, nagyon sírok, ha nevetek, nagyon 
nevetek, eltarto"  jó néhány évig, amíg mindezekből 
egy személyiséget tudtam összerakni. Sokáig defi -
niáltam magam, mielő"  még az újságírók defi niál-
nának. Hozzáteszem, az újságírókat tisztelem, van 
rálátásuk, érzületük, benyomásuk egy személyiség-
ről, de néha azt érzem, mehetnének egy kicsit mé-
lyebbre.

Szoko%  pihenni? 
Harminc éves koromra megtanultam. Írtam egyszer 
egy dalszöveget, benne van, hogy átrobogtam az 
életemen, mint friss vizű hegyi patak. A nyugtalan-
ság nem fog kiveszni belőlem, mindig tovább kell 
mennem, tovább kell repülnöm. 

Miért nem akar semmit és senkit birtokolni? 
Mert én belül sétálok. Abban nő" em fel, hogy ösz-
szehasoníto" am, mi van nekünk, és ahhoz képest 
másoknak mi van, és nekem nincs sokmindenem, 
jobb lesz, ha belül építkezem inkább. Az életem pe-
dig úgy alakult, hogy egy időben nem telt el úgy tíz 
nap, hogy ne ültem volna fel a repülőre, így rájö" em, 
hogy fontosnak ítélt tárgyak nem nagyon fontosak. 
Mind nehezék, én egy madár vagyok, még akkor 
is, ha ebben van egy kis szerepjáték. Akárhányszor 
kidobtam dolgokat, olyan könnyűnek éreztem ma-
gam. Ha nekem egyszer lesz egy lakásom, lesz rajta 
ablak, elő" e valami víz, folyó, tenger, lesz benne pár 
szőnyeg, amire le lehet heveredni. Az életet úgy te-
kintem, mint egy nagy levegővételt. Belélegzed, és 
kifújod, és az akkor el is távozik. 

Tényleg nincs olyan tárgy, amihez ragaszkodik?
De, a füzetem. Író ember vagyok, nekem az írás 
barátom. A füzetembe beleírom a gondolataimat 
szép, színes, vékony hegyű tollal, az egyfajta napló. 
Azokba gyűjtöm a dalokat, a műsoraim sorrendjét, 
és hogy mit gondoltam Mexikóban a tengerparton. 
Abban van minden rólam. 

Dénes Dóra
Velvet című lap nyomán

forrás: www.palyabea.hu
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