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A Karácsony közeledtével 
a szeretetr�l, a megbékélésr�l, 
a hitr�l illene szólnom. Mégis 
inkább a számvetés jut eszem-
be. Az év vége a számvetés 
ideje is, s ez a cél vezetett ben-
nünket, akkor is, amikor szep-
tember végén megrendeztük a 
Cigány Tudományos és M�vészeti 
Társaság XIV. nemzetközi tu-
dományos konferenciáját: Együtt 
Európában – a cigányság 
esélyegyenl�ségéért” címmel.

Az Európai Gazdasági kö-
zösséget megalapozó Római 
Szerz�dés aláírásával 1957. 
március 25-én létrejött az Eu-
rópai Unióba tartozó országok 
családja. Ma, fél évszázad el-
teltével, még jobban összetar-
tozunk. Ezt biztosítja az 1993. 
évi XXXI. törvény, amely él� 
magyar jogszabályba emelte a 
római egyezményt.

Noha más-más anyanyelvet 
beszélünk és eltér� kulturális 
örökséggel, illetve hagyomá-
nyokkal rendelkezünk, mégis 
egységbe kovácsolnak közös 
értékeink: a szabadság, a de-
mokrácia és a jogállamiság, az 
emberi jogok tisztelete és az 
egyenl�ség elve.

Az esélyegyenl�ség az Eu-
rópai Unió alapértékei közé 
tartozik. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája értelmé-
ben minden polgárt megillet 
a jog, hogy ne érje hátrányos 
megkülönböztetés. Az Unió 
2007-et az Esélyegyenl�ség Euró-
pai Évének nyilvánította annak ér-
dekében, hogy új lendületet adjon a 
tényleges egyenl�ség megteremtéséért 
folytatott küzdelemnek.

Az európai egyesülés tör-
ténetét tanulmányozva az eu-
rópai cigányság társadalom 
történetét is figyelemmel kí-
sérhetjük. A kezdetleges po-
litikai és civilszervez�dések 
után egyre er�teljesebben és 
markánsabban fogalmazódnak 
meg az önszervez�dés megva-
lósításának igényei. A politikai 
és civilszervezeteken keresztül 
az európai cigányság érdek-
képviselethez jutott. A sok 
megoldatlan probléma mellett 
komoly eredményeket is elér-
tek.

Az Európai Unióban egyre 
nagyobb hangsúlyt és vissz-
hangot lelt az oktatás, a szoci-
ális háló, az egyenl� bánásmód 
és a kisebbségi jogok egységes 

szabályozásának kérdése, va-
lamint az, hogy a cigányság 
számára biztosítandó javakat 
és juttatásokat felel�séggel 
m�köd� intézmény – Magyar-
ország esetében az Állami 
Számvev�szék – ellen�rizze, 
és eredményeit évente írásos 
tájékoztató formájában a nyil-
vánosság elé tárja.

Nemzetközi tudományos 
konferenciánk célja az volt, 
hogy bemutassuk az ötven 
éve egyesülésnek indult Euró-
pában a cigányság társadalom-
politikai lépéseit, a hazai és 
külföldi „jó-gyakorlati model-
leket”, és hogy megvitassuk 
azokat a problémákat, amelye-
ket ötven év során sem sike-
rült megoldani.

Idei utolsó lapszámunkat 
f�ként a konferencia során el-
hangzott témáknak szenteltük, 
bízva abban, hogy némi tanul-
sággal szolgálhatnak mindany-
nyiunk számára.

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY

Együtt Európában
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Felséges Istenünk! Mennyei édes Atyánk!

Krisztus Urunk szavával könyörgünk Te-
hozzád: „Nem azt kérem, hogy vedd ki �ket e 
világból, hanem hogy �rizd meg �ket a gonosz-
tól!” (Jn. 17,15)

Történelmünk „zivataros századaiban”, Ke-
let és Nyugat között hánykolódva, gyakran ke-
restük helyüket Európában és a nagyvilágban.

Hálát adunk Néked, hogy el�ször akkor ta-
láltunk igazából magunkra, amikor Reád talál-
tunk. Amikor Te adtál nékünk országot itt, a 
Duna-Tisza közén, a Kárpát-medencében, és 
Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus mutatta 
meg az utat ama másik: a Te Országod felé.

Amikor Európa kivetett volna bennünket – 
Te kegyelmesen befogadtál. Amikor „idegenek” 
voltunk, Te a Te népeddé fogadtál, és üdvösség-
gel megkoronáztál. Igéddel szólítottál, Lelked-
del vezéreltél és a jövend�re megtartottál.

Hálát adunk Néked, Uram – a megtartásért.
Megtapasztalt kegyelmed útján járva, mi is 

arra kérünk, hogy Tebenned és Általad talál-
junk egymásra, önmagunkra és Európára. Add, 
hogy eme földrész országainak uniója több le-
gyen, mint szokványos együttm�ködés vagy 
egymás mellett élés. Nem csupán az országok, 
hanem a Testvérek közössége is legyen – a Jé-
zus Krisztusban.

Óvd meg édes hazánkat és Európát a go-
nosz lelkek és nemtelen indulatok korszakos 
pusztításaitól. Ezenképpen az önmagával be-
telt anyagiasság és a halált hozó lélektelenség 
ürességét�l is óvd meg! Ne a globális üresség 
egymásrautaltsága, hanem a krisztusi lélek és a 
keresztény szellem közössége kapcsoljon min-
ket egybe. És az országhatárainkon kívülre sza-
kadtakat se hagyd kegyelmedb�l és a testvéri 
nemzetek közösségéb�l kiesni!

Már ezen a földön, a jelenre és az elkövet-
kezend�kre nézve arra kérünk: „Jöjjön el a Te 
országod!” (Mt. 6,10). Ámen.

TőKÉS LÁSZLÓ

Ima Magyarországért és Európáért

Szabó József  grafikája
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„EGYÜTT EURÓPÁBAN” CTMT XIV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÜZENETE

Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Az 1990-ben alakult Cigány Tudományos 
és M�vészeti Társaság céljaként hirdette meg a 
magyarországi cigányság helyzetének javítását 
a tudomány és a kultúra eszközeivel. Áldoza-
tos és eredményes tevékenységük azon szilárd 
meggy�z�désen alapul, hogy a cigányság fel-
emelkedésének útja nem az asszimiláció, hanem 
az etnikai identitás megtartása és a kulturális 
sokféleség meg�rzése. A meg�rzött önállóság 
alapján lehet sikeres a cigányság elengedhetet-
len társadalmi integrációja.

Idei tudományos tanácskozásukon komoly 
feladatra vállalkoztak a Cigány Tudományos 
és M�vészeti Társaság képvisel�i. Túllépve az 
ország határain, európai körben vizsgálják a ci-
gányság értékeit, amely bár sokszín�en és szét-
szórtan az egész földrészen jelen van. A kon-
ferencia vizsgálja a cigányság problémáit és 
megpróbál megoldást keresni azokra.

Bátor kezdeményezésük az Európai Unió 
alapvet� eszmeiségére mutat rá: a nemzeti, et-
nikai és kulturális sokszín�ség meg�rzésének és 
er�sítésének gondolatára. A cigányság el�tt is 
ez az út áll: megismert, gyakorolt és meg�rzött 
kultúrájával gyarapítja a többségi közösség ér-
tékeit. Történelmi, társadalmi hátrányai leküz-
désében ez a többség ugyanakkor a cigányság 
segítségére siethet: minden eszközzel ki kell áll-
nia az emberi jogok tisztelete mellett, valamint 
támogatnia kell az esélyegyenl�ség valódi meg-
teremtését, akár a pozitív diszkrimináció eszkö-
zeivel is.

A legutóbbi, 2004. évi felmérések adatai 
alapján a Magyarországon született gyermekek 
16 százaléka roma. Ezek a gyermekek tehát a 
felnövekv� generáció jelent�s részét képezik. 
Éppen ezért a többségi nemzetnek is érdeke, 
hogy megfelel� oktatásban részesüljenek, ké-
s�bb munkához jussanak. Ezt csak együttes 
er�feszítéssel érhetjük el. Ezen az úton fon-
tos lépés ez a konferencia, hiszen megvitatják 
a cigányság kezdeményezéseit, a segítség lehe-
t�ségeit, formáit, ennek jogi és nemzetközi ke-
reteit.

E célok eléréséhez sok feltételnek kell telje-
sülnie. Mindenkinek hozzá kell tennie a maga 
részét. A támogatók finanszírozhatnak, a szak-
emberek kutathatnak, és eredményeiket a dön-
téshozók elé tárhatják, akiké a f� felel�sség. Az 
iskolákban, kórházakban, szociális intézmé-
nyekben dolgozóknak pedig határozottan ki 
kell állnia a megkülönböztetés ellen. Egyben 
azonban közös a felel�sségünk: meg kell terem-
teni a bizalom légkörét cigány és nem cigány 
között. Az ilyen találkozások mindenek el�tt 
ezt a célt szolgálhatják.

Kívánok Önöknek, mindezek el�segítésére 
tartalmas konferenciát és érdemi párbeszédet.

2007. szeptember 28.

Sólyom László
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A MAGYAR ORSZÁGGY�LÉS
ELNÖKE

Tisztelt Elnök Úr!

„A cigányság esélyegyenl�ségéért” rendezett nemzetközi tudományos konferencia minden 
résztvev�jét sok szeretettel köszöntöm.

Fontosnak tartom a téma tárgyalását, mely jogállamunk és az Európai Unió alapértékei közé 
tartozik.

Remélem, hogy az esélyegyenl�ség évében tartott tanácskozásokkal mindannyian hozzá tu-
dunk járulni ahhoz, hogy a tényleges esélyegyenl�ségért folytatott küzdelem a ma még hátránnyal 
él�k számára új eredményeket hozzon.

Sajnálom, hogy rendezvényükön – már korábban betervezett más fontos elfoglaltság miatt – 
személyesen nem tudok jelen lenni.

A konferencia összegz� gondolataival szívesen megismerkednék.
Eredményes tanácskozást kívánok.

Budapest, 2007. szeptember 28.

       Üdvözlettel:
          Dr. Szili Katalin
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MAGYAR ORSZÁGGY�LÉS

EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, 
CIVIL- ÉS VALLÁSÜGYI 

BIZOTTSÁGA
elnök

1358 BUDAPEST

SZÉCHENYI RKP 19.

TEL: 441-5032; 441-5033 FAX: 441-5986

Köszöntés az Együtt Európában nemzetközi tudományos konferencia résztvev�inek

Tisztelt Résztvev�k!

Legnagyobb sajnálatomra külföldi utam miatt nem tudok megjelenni rendezvényükön, mégis 
engedjék meg, hogy néhány szóban köszöntsem Önöket.

Egy ország alkotmányos rendjének biztonságát, az ott él�k jó közérzetét els�sorban az ha-
tározza meg, hogy abban az országban hogyan bánnak a védtelen, kiszolgáltatott emberekkel, a 
leggyengébbekkel.

A többséghez tartozók nem lehetnek elégedettek és boldogok, ha a kisebbség nem az. Hi-
szen rövid ideig becsukhatják szemüket, elzárkózhatnak és visszavonulhatnak saját biztonságos 
életükbe, de el�bb-utóbb az � életüket is megkeseríti a közösség perifériájára szorítottak sorsa. 
Ezért hát a kisebbség és többség közötti békesség, az esélytelenek esélyeinek javítása közös ér-
dek. Európától sokat tanulhatunk ezen a területen. De legalább olyan fontos, hogy fölfedezzük és 
közkinccsé tegyük a Kárpát-medencei magyarok és cigányok évszázados együttélésének pozitív 
tapasztalatait is. Még mindig túl kevesen ismerik a magyarországi cigány kultúra értékeit, a roma 
közösség megpróbáltatásának történetét. Ennek bemutatása legalább olyan fontos az el�ítéletek 
lebontásához, mint az Európa Uniós antidiszkriminációs törekvések.

Nem árt, ha tudjuk, életünk valamely vonatkozásában mindannyian kisebbség vagyunk!

Sikeres tanácskozást kívánva szívélyes üdvözlettel:

Balog Zoltán
elnök

Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság

Budapest, 2007. szeptember 28.
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CSOMAY ÁRPÁD

Isten kegyelme nem ismer határokat

Békesség Istent�l! A Királyhágómellékr�l jövök, és nagy szeretettel hozom T�kés László püspök úrnak 
az üdvözletét, aki szeretettel üdvözli jó barátját, Rostás-Farkas Györgyöt és a konferencia minden résztve-
v�jét, amit jómagam is megteszek. Engedjétek meg, hogy a napi igét is elolvassam nektek református lel-
kész lévén. A Szent Pálnak a thesszalonikabeli gyülekezethez írott els� levélb�l olvasom az els� verseket:

„Kegyelem néktek és békesség néktek az Istent�l, a mi Atyánktól és az Úrjézus Krisztustól. Hálát adunk az 
Istennek mindenkor mindnyájatokért. Emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek 
munkáját és a ti szeretetek fáradozását, és a mi urunk Jézus Krisztus fel�l való reménységeteknek állhatatosságát az 
Isten el�tt, a mi Atyánk el�tt.”

Ugye nem véletlen, testvéreim, hogy Istennek Szent Lelke épp a mai napra adja ezt az Igét, ame-
lyet nem sokára adatokkal is igazolok, hogy valóban együtt imádkozunk mi. Ti itt a kisebbségben, mi 
ott, az anyaország határain túl, a Királyhágómelléken és Erdélyben. De jó nekünk azért tudni, hogy 
mindnyájan egyek vagyunk az Úrjézus Krisztusban, akik imádkozva fáradozunk és munkálkodunk, 
hogy Krisztus Jézusban megvan a reménységünk, hogy megáld bennünket mennyei édesatyánk. De 
ez még mind semmi ahhoz képest, ahova utal bennünket ez a vers. Ugyancsak a thesszalonikabeli 
gyülekezethez írott második levélhez, az els� rész kezdetéhez, amikor ezt mondja az apostol:

„Kegyelem néktek és békesség Istent�l, a mi Atyánktól, és az Úrjézus Krisztustól. Mindenkor hálaadással tarto-
zunk az Istennek atyámfiai tiérettetek, amiképpen méltó is, mivel hogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyá-
jatokban b�völködik az egymáshoz való szeretet. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezetei-
ben. A ti kitartásotok és hitetek fel�l, minden ti üldöztetések és szorongattatások között, amelyeket szenvedtek.”

Megdöbbent� hallani ezeket a szavakat, mely egykoron a thesszalonikabeli gyülekezethez szólott, és 
ma Isten lelke által és általam, Isten gyarló szolgája által ma hozzátok is szól. Mindannyiunkhoz. Mert 
szükségünk van az Isten kegyelmére. Kegyelem néktek, így kezdi az apostol, és békesség. Arra a békes-
ségre, amelyet én magam nem tudok megszerezni, és nem is tudok adni nektek. Esetleg imádkozom érte, 
amit nagyon is kell cselekednünk, mindannyian a magunk helyén. A mi Istenünkhöz, hogy két kézzel, 
ahogy Rostás – Farkas György testvérem is mondotta, mind a két kézzel áldjon meg mindannyiunkat, 
mert nagy szükségünk van erre. És tudni azt, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban, ahogy a ko-
rinthusiakhoz írott levélben olvassuk. Mert higyjétek el testvéreim, hogy akármihez kezdtek, mint roma 
közösség, vagy mi magyarok túl az anyaország határain, ha Isten nélkül cselekesszük, nem véletlenül 
hoztam magammal a Bibliát, szóval ha Isten nélkül cselekszünk, vagy akarunk valamit kezdeni, abból 
nem származik áldás. Ideig-óráig lehet, hogy lesz el�rehaladás, de nem származik áldás bel�le.

Mi, a Királyhágómelléken, a református egyház ezt vállaljuk fel az ottani roma közösségekben. 
Most például Nagyváradon cigány kulturális estet, Bihardiószegen prímástalálkozót szervezünk. 
Ugyanakkor boldog örömmel mondom azt, hogy októberben letesszük a cigány templom, a reformá-
tus cigány templom alapját a Szilágysomlyói Egyházmegyében. Ebben is nagy segítségetek van, csak 
imádkozni kell, és templomba járva keresni az Istennek a kegyelmét és segítségét. És akkor áldottak 
lesztek ti itt, vagy mi, bárhol legyünk, vagy a roma közösség a 44 országban. Mi is ugyanennyiben va-
gyunk szétszórva. Nem véletlen ez. De Isten áldása velünk van. És azt kérem erre a konferenciára is, 
hogy Isten áldása legyen a konferencián és mindannyiótok, mindannyiunk életén. Így legyen. Amen. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok.

(Az el�adó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
generális direktora)
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THOMAS ACTON

Egység a különbségben
Lehet-e a kulturális széttagoltság
az er� forrása Európában
a ma krízishelyzettel szembenéz�
roma népesség számára?

19. századi migráció Európa minden országá-
ban a különböz� roma etnikai csoportokat és más 
nomád csoportosulásokat eredményezett, akik 
bár rendelkeznek a roma nyelv vagy kultúra bizo-
nyos elemeivel, azzal kezdik etnicitásuk történe-
tét magyarázni, hogy �k nem cigányok. Az eltér� 
csoportok mindegyike krízissel néz szembe. Az 
európaiak különböz� módokon szenvedvén a glo-
bális recessziótól a legkiszolgáltatottabb kisebb-
ségeket hibáztatják a kor betegségeiért. A nem-
zeti kormányok keveset tesznek cigány polgáraik 
megvédéséért, és kitelepítik az állampolgársággal 
nem rendelkez�ket. Mindegyik azt tartja, hogy az 
� helyzetük helyi probléma, amit a külföldiek nem 
érthetnek meg. Ez a frázis ötszáz év óta, amióta 
a nemzetállamok el�ször kialakultak, mindig újra 
megjelenik, de az utóbbi 35 évben valami meg-
változott: cigány szervezetek fogtak össze, hogy 
ellenálljanak, és az olyan nemzetközi szervezetek, 
mint például az Európai Közösség, kezdtek melléjük 
állni a nemzeti kormányokkal szemben.

Az elmúlt években több roma halt meg rasz-
szista támadás miatt, különösen Romániában; 
és százak, talán ezrek is láthatták, hogyan égetik 
fel mindenüket, miközben kiüldözik �ket fal-
vaikból, ahol sok esetben már generációk óta 
éltek. Miután a korábbi szocialista országokban 
a társadalmi rend felbomlott, körülbelül százez-
ren áramlottak Kelet-Európából Nyugat-Euró-
pába. 1992. július 10-én Helsinkiben az Európai 
Biztonsági és Együttm�ködési Konferencia (C.S.C.E.) 
a faji, etnikai és vallási diszkriminációnak és er�-
szaknak a valaha létez� leghatározottabb elítélé-

sét mondta ki. Az európai kormányok, köztük 
Nagy Britannia kormánya is meger�sítette (Hel-
sinki Dokumentum, 6. fejezet, 35. paragrafus):

„szükség van megfelel� programok kidolgozására, 
amelyek saját, roma vagy más, hagyományosan cigány-
ként elkönyvelt csoportokhoz tartozó polgáraik prob-
lémáival foglalkoznak, valamint olyan körülmények 
megteremtésére, amelyek egyenl� esélyeket biztosítanak 
számukra a társadalom életében való teljes részvételre, 
és hajlandó mérlegelni, hogy járulhat ehhez hozzá.”

Nemes törekvés, amelyet a diplomaták ön-
töttek formába a fáradhatatlan Nicolae GHE-
ORGHE – a legrátermettebb diplomata, aki a 
Nemzetközi Roma Egyesület (IRU) soraiból vala-
ha is kikerült – nyomására. De mint bebizonyo-
sodott, ez egy semmitmondó, hamis ígéret volt. 
A kormányok közötti legfigyelemreméltóbb 
együttm�ködés az volt, amelynek során 1992. 
szeptemberében1 megegyezés jött létre arról, 
hogy Németország 21 millió USA dollárt fizet 
Romániának hálapénzként, amiért visszafogad 
40.000 – f�ként cigány – deportáltat, akik falva-
ik felégetése és kifosztása el�l menekültek el.2

1992. augusztus l8-án Londonban, éppen 49 
nappal azután, hogy John Major miniszterel-
nök aláírta a Helsinki Dokumentumot, Sir George 
Young, a lakásügyi miniszter magához hivatott 
két vezet� roma közösségi személyiséget, Peter 
Mercert és Hughie Smitht, és átadott nekik egy 
szakvéleményt tartalmazó iratot, melyben azt 
javasolják, hogy szüntessék meg a roma lakóko-
csik táborhelyeinek állami támogatását és báto-
rítsanak minden romát a letelepedésre, szigorú 
büntetéseket helyezve kilátásba azok számára, 

1  FISHER 1992/am 1992/b; VOLLAND 1992.
2  Vö. REEMTSMA 1992.
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akiket az utakon találnak. Amíg a két vezet� a 
dokumentum olvasásába mélyedt és elkezdtek 
ellenvéleményt motyogni, Sir George elmene-
kült a folyosón. A sajtótájékoztatón egyetlen 
miniszter sem jelent meg, és a közszolgálati al-
kalmazott szóviv� azzal az er�ltetett megjegy-
zéssel mutatta be a dokumentumot, hogy „a 
miniszterek meg vannak gy�z�dve arról, hogy 
ez az intézkedés népszer� lesz.” (…)

Az ügy sikertelensége abból is ered, hogy fel-
színes az ismeret a cigányokról. Ez nem azért 
van, mert a történelmük, származásuk, kultúrá-
juk, nyelvük valójában rejtélyes. B�séges adat 
van róluk és egyszer�en is megfogalmazható, 
még az iskolás gyerekek számára is érthet�en. 
Az európai társadalmakban a cigányokról való 
ismeret azonban háttérbe szorult. (…)

Az általánosítók és a roma tanulmányokba 
csupán belekapók elképeszt�en sok szocioló-
giai elméletet alkalmaztak, hogy megpróbálják a 
cigányokat elhelyezni. A 19. századi fajelméleti 
antropológia közöttünk él� genetikai primití-
veknek tekintette �ket. A modernebb antropo-
lógia úgy tekint kultúrájukra, mint ami inkább 
viszonyaik következménye és nem mint ami a 
történelmükben és viszonyaikban gyökerez�; 
még a „szegénység kultúrája” elképzelésnek is 
volt egy rövid divatja. A funkcionalisták valami-
féle „közvetít� kisebbségnek” tekintették �ket, 
vagy mint akik különlegesen szétszórt „ökológiai 
rést” töltenek ki. A marxisták váltakozva szub- 
vagy lumpen-proletárként tekintettek rájuk, míg 
az interakcionisták örökletes deviánsoknak tar-
tották �ket. Ezeket az elméleteket – akár mak-
ro akár mikro jelleg�ek, akár valahol a zavaros 
mertoni középen helyezkednek el – rendszerint 
néhány cigány csoport néprajza is támogatja. Ez 
adhat részleges betekintést az adott csoportba, 
de nem mond semmit a cigányság egészére néz-
ve. Feltételezem, hogy ez a nyugati szociológia 
inadekvátsága miatt van, amelyet a nyugat tör-
ténelmével magyarázhatunk inkább, mint bár-
mely, a cigányokra jellemz� értetlenséggel vagy 
megközelíthetetlenséggel. (…)

AZ ÚJ EURÓPAI TÁRSADALMI 
RENDSZER

Nem a cigányok vagy az európaiak változ-
tak, hanem Európa maga. Angliában például a 
mez�gazdasági kapitalizmus kezdete és a nem-
zetállam kialakulása addig példátlan inflációval 
és a munkanélküliség megszületésével társult 
(mely utóbbi nem azonos az alulalkalmazott-
sággal, a feudális társadalmakban sz�kös id�-
szakokban el�állt jelenséggel). Ezek a jelensé-
gek vezettek a vallási és etnikai gy�lölködéshez 
és b�nbakképzéshez, amelynek közel sem csak 
a cigányok voltak egyedüli áldozatai. (…)

Ez a gazdasági átrendez�dés alapvet� tár-
sadalmi következményekkel járt. A társadalmi 
kontroll jelent�s plussz forrásokat igényelt. Az 
államot hivatásos alapon létrehozott hadsereg-
nek és hajóhadnak kellett védenie és kialakult 
az Erzsébet-kori titkosrend�rség. A munkaer�, 
amely kiszorult a mez�gazdaságból, nem talált 
gyorsan új munkalehet�séget, és VIII. Henrik 
után nem voltak ott a kolostorok, hogy fel-
szívják, vagy kisegítsék a rászorulókat. Mind-
ezek a feleslegessé vált munkások mást nem 
tehettek, mint oda vándoroltak, ahol a gazda-
sági lehet�ségek számukra megnyíltak és köz-
ben koldulásból éltek. A „megrögzött koldusok” 
és „csavargók” az Erzsébet-kori Angliában az 
államrend gy�lölt tényez�ivé váltak, ahogyan 
ma a „segélyles�ket” megkülönböztetés nélkül 
teszik felel�ssé sorsukért.3 És az Erzsébet-kori 
Szegény Törvény pontosan ugyanazt a meg-
oldást javasolta számukra, amit a kormányok 
szakemberei a Harmadik Világ olyan mez�-
gazdasági országai számára javasolnak, mint 
például Etiópia, amelyek ma szembekerülnek 
a kapitalizmus kezdeteivel; hogy a csavargók-
nak vissza kell menniük saját falvaikba és ott 
próbálkozni újra valamilyen megoldást találni. 
A „csavargást” a gazdasági válság okozójának, 
és nem következményének tekintették. (…)

3  BINDOFF 1950.; RIBTON – TURNER 1887.
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Kiket okoltak tehát a rossz körülményekért 
és elégedetlenségért a 16. század vége felé Ang-
liában? A külföldieket és a csavargókat. És a 
cigányok mindkét kategóriába beillettek. És 
amikor a kiüldözés nem járt sikerrel, akkor a 
kivégzések következtek.

Most már megérthetjük, hogy Észak-Nyu-
gat-Európában a kereskedelmi nomadizmust 
miért azonosítják oly gyakran a cigány kul-
túrával. Amikor a cigányok el�ször elérték 
Nyugat-Európát, a kereskedelmi nomadizmus 
élénk és elfogadott szektora volt a középkori 
gazdaságnak. A népcsoportok egyenl� eséllyel 
vettek részt a versengésben. A csavargás démo-
nizálása azonban hovatovább minden utazót 
gyanússá tett. Csak akkor tudtak megmaradni, 
ha kereskedelmi útjuk minden szakaszán talál-
tak megbízható vásárlókat és protektorokat – 
patrónusokat – gyakran azok között a városi 
elöljárók között is, akiknek kötelessége lett vol-
na �ket el�zni vagy megsemmisíteni. A keres-
kedelmi nomádok valójában nem azonosak a 
vándormunkásokkal. Ezek, ha el tudták kerülni 
az üldöztetést, megélhetést találhattak. A keres-
kedelmi nomádok, bármely etnikumhoz tartoz-
zanak is, „vagy csoportokba ver�dnek, vagy akasztó-
fára kerülnek”, vagyis ha nem m�ködnek együtt, 
könnyen áldozatul eshetnek. Ennek megfele-
l�en a 17. századtól Észak-Nyugat-Európa 
minden politikai egységében tapasztalhatjuk a 
kiformálódását egyetlen, kicsi, helyileg m�kö-
d� nomád kereskedelmi csoportnak. A legtöbb 
ezek közül romának vagy cigánynak nevezi 
magát, néhányan pedig, f�ként a kisebb orszá-
gokban mint Írország, történelmileg úgy vé-
delmezték magukat az el�ítéletekkel szemben, 
hogy nem cigányként kívánták elfogadtatni 
magukat. Rendszerint még a magukat romának 
valló csoportok is magas fokon azonosultak 
az adott politikai egység többségi kultúrájával. 
A Brit-szigeteken négy ilyen „öreg” csoport 
van: a welszi, az angol, a skót és az ír utazók, 
ezek saját magukat Kale-nek, Romanichalnek, 
Nawken-nek és Minceir-nek nevezik.

A 19. század vége felé, amikor Kelet-Euró-
pa nagyobb roma közösségeib�l az emigráció 
új hulláma indult el, a nyugat-európai cigányok 
gyakran alig tudtak arról, hogy más országok-
ban is vannak cigányok. Azt kezdték állítani a 19. 
század végi és a 20. század eleji rasszista antro-
pológusok ösztönzésére, hogy csupán az � köz-
vetlen hozzátartozóik voltak „igazi” cigányok, 
az összes többi félvér vagy csupán hasonlítanak 
a cigányokra.4 Az a felfogás, hogy kevesen tud-
ják, hogy csak kevés „igazi” cigány van abszurd, 
de mélyen beivódott a köztudatba. Gyakran 
amikor azt mondom más gádzsinak, hogy cigá-
nyokkal dolgozom már 25 éve, közelebb hajtják 
hozzám a fejüket és titkolódzva megkérdezik, 
hogy vajon rájöttem-e hogy csak kevés közülük 
„igazi” cigány, mintha valamiféle �si titok birto-
kában lennének, amelyre én talán nem jöttem 
rá. Ez a sajátosan visszájára fordított rasszizmus 
azért vonja kétségbe utazáshoz való jogukat, mi-
vel fajilag nem autentikusak erre.

A CIGÁNY POLITIKA FEJL�DÉSE

Nehéz azonban kiirtani egy szétszabdalt és 
szétszórt népet. Négyszáz éven át a cigányok 
fennmaradtak, mert részekb�l álltak és a nehéz-
ségek el�l képesek voltak kitérni. Hitler, meg-
ölve mintegy félmilliót közülük, megmutatta, 
hogyan lehet teljesen aláásni ezt a „stratégiát.” 
A náci népirtás nem aberráció volt, hanem egy-
szer�en a legextrémebb példája a 20. századi 
Európa cigányok elleni politikájának, logikai 
következménye a „cigány veszedelem” féken tar-
tásának, amit az Interpol a kezdetekt�l végez. 
A g�zhajózás, a vonatközlekedés és a kapita-
lizmus nemzetközivé válása a 19. században 
az elnyomott kisebbségek (f�ként a cigányok 
és zsidók) tömeges migrációjához vezetett és a 
társadalmi ellen�rzés olyan új technikáit hozta 
létre, mint az útlevél és a személyi igazolvány. 
Az európai társadalom a továbbiakban már 
nem volt felkészülve arra, hogy elt�rje akár a 
4  MAYALL 1988.
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gettót, akár a nomád karavánt, mint a nemzeti 
állam társadalmi rendje alóli kivételeket.

1945 után néhány zsidó létrehozta saját nem-
zetállamát. A legkorábbi roma nacionalisták 
Voevod VAIDA, Ron LEE és a fiatalabb Mateo 
MAXIMOFF a cionizmust olyan modellszer� 
útnak tekintették, amelyen át el lehet menekülni 
az európai rasszizmustól. De „Romanestán” – a 
Cigány Izrael – soha nem vált valóságos politi-
kai lehet�séggé, annak ellenére, hogy nem ke-
vés értelmiségi támogatását élvezte.

A hatékony cigány politikai aktivitás 1945 
után lassan és küszködve emelkedett ki a koráb-
bi társadalmi körülmények romjai közül. Nem 
volt felel�sségre vonás cigányellenesség miatt, 
mint az antiszemitizmus miatt. Néhány különc 
nem cigány politikus és társadalmi munkás a 
háború utáni Európában a cigányokat ért szen-
vedésekre hivatkozva akció programokat kez-
dett – jó értelemben –, de gyakran ennek során 
a cigányokat félholttá támogatták. Azután egy 
újfajta cigány aktivista típus kezdett megjelen-
ni, pontosabban mondva három típus:

Az els� típust az a kis cigány értelmiségi csoport 
alkotta akik ahelyett, hogy elrejtették volna et-
nikai identitásukat, megpróbáltak segíteni saját 
népükön.

A második típust a hagyományos etnikai vezet�k 
és id�sek alkották, akik a cigányok közötti befolyá-
sukat egyre nyilvánosabban kezdték gyakorolni.

Leggyakrabban ugyanakkor a hagyományos 
vezet�k a cigány politikusok harmadik típusát 
támogatták – az írni-olvasni tudókat –, akiknek a 
cigány közösségekben csak marginális szerepük 
volt, így nem jelentettek fenyegetést a hagyomá-
nyos vezet�k hatalmára. Ezek a marginális helyze-
t� cigány politikusok képesek voltak a cigány kö-
zösségek érdekében tárgyalni a közösségen belül 
is (eltér�en a gyökerüket vesztett értelmiségiek-
t�l) anélkül, hogy feltétlenül elköteleznék azt; az 
értelmiségieknél pedig segítségre számíthattak.

Mindannyian, akik itt vagyunk ismerjük a 
politikai akció fejl�désének mérföldköveit. 
1971-ben a szövetségesek (vagy néhány vonat-

kozásban riválisok) 14 országból összegy�ltek, 
és megtartották Londonban az Els� Roma Világ-
kongresszust. 1979-ben a Nemzetközi Roma Egye-
sület (IRU), a kongresszus szervez� testülete 
konzultatív státuszt nyert az Egyesült Nemzetek 
Gazdasági és Társadalmi Bizottságában. A IV. Roma 
Világkongresszus után, amelyet 1990-ben tartot-
tak Varsó közelében, a Nemzetközi Roma Egyesület 
vezet�i tárgyaltak az Európai Bizottsággal, amely 
nagyon ambiciózus akciót folytatott; a pápa is 
fogadta �ket, és nagyon nyilvánvaló támogatást 
adott nekik; a globalizációs teória szókincséb�l 
merítve (kétségtelen, hogy ez a Vatikáni Titkár-
ság szociológiailag informált közrem�ködésével 
történt), a cigányokat mint „nemzetek feletti 
(„transznacionális „) kisebbséget” jellemezte.

A cigányok „nemzetközi” helyett „nemzetek felet-
tiként” való jellemzése magában rejti, hogy jogaik 
és identitásuk nem függ valamely állam elismeré-

Adrian Stefanescu grafikája
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sét�l, hanem olyan legitimációja van, amely fölötte 
áll a (nemzet-) állam hatalmának. A pápa 1991. évi 
beszéde a cigányokról rögzítette és szentesítette 
a cigány politika fejlesztési stratégiáját, neveze-
tesen, hogy próbálják felhasználni a nemzetközi 
szervezeteket és közvéleményt, hogy megfékez-
hessék a nemzetállamokon belül, és néha éppen 
azok által elkövetett atrocitásokat. Az egyre növ�, 
de még mindig kis cigány értelmiségi és politikusi 
körök számára egyértelm� volt a gondolat, de ez 
automatikusan azért nem egységesíti a cigányok 
tapasztalatait. Az angol roma (Romanichal) cigá-
nyoknak gyakran problémát jelent, hogy rokon-
szenvet érezzenek a más országokból jöttek iránt.

Mostanában Jugoszláviából néhány roma 
érkezett az Egyesült Királyságba, a háború 
el�l menekültek, amelyben sokszor hadseregbe 
kényszerülve kellett megölniük a másik hadse-
regben lév� rokonaikat és mindez nem védte 
meg �ket az etnikai tisztogatástól sem. Angliá-
ban az els�, amit szeretnének megkapni – mint 
menekültek – egy rendes lakás. Az angol ci-
gányok azt kérdezik t�lük, miért nem akarnak 
úgy élni, mint a cigányok. Amikor a menekül-
tek kérdez�sködnek az angol cigányokról, az 
a gondolat, hogy kampányt folytatnak azért, 
hogy ne kapjanak lakást, igen különösnek t�-
nik nekik. Nem értik, hogy az angol cigányok 
miért szöktetés által házasodnak („ellopják” fe-
leségüket) és miért ököllel rendezik bels� vi-
táikat.A Romanichal cigányok viszont a meg-
rendezett házasságokat ízléstelennek tartják 
(„eladják” a lányaikat) és nem értik miért tartják 
olyan nagy tiszteletben a vezet�ket (bare) és a 
törzstanácsot (kris). De legalább kezdenek a 
különböz� cigány közösségek vezet�i felel�s-
séget érezni azért, hogy megértessék magukat 
más közösségekkel és támogassák azokat.

A cigány politikusok számára létfontosságú, 
hogy megtanulják kifejezni magukat. A cigá-
nyok mindig jobb szociológusai voltak a nem 
cigányoknak, mint fordítva, másképpen a jö-
vend�mondás nem m�ködött volna. De a kon-
vencionális gondolkodás szerkezetének meg-
kérd�jelezése bátorságot igényel és tudást.

GYURKOVICS TIBOR

Hosszú út zsoltára

Uram, köszönöm neked a hosszú utat,
a rövid utat nem irígylem
tudom, szerencse, ha kísért, mire véljem
s nem jó
húst kapni, ingyen.
Apró falatok a számban tanítottak éhezni,
tüske taníttatta vélem a takarót,
de el tudom választani a gonoszt
és a jóakarót.
Hadd el, Uram, ne tör�dj evvel,
hogy kíméljen az es� meg a fagy,
az úton félrelökdösnek a rajkók, lábam
között elgurítják
a követ, szabad,
mindent szabad. Valami alak
állított be hozzám tegnap
befogta a szememet és kilopta a számból
a szavakat.
Felkap
a szél, olyan könny� és sovány vagyok, Uram,
kóc az ingem, de megvagyok így,
mert csontjaimat melengetik kíméletes kezek
s az éjszaka beborít.
Igen, igen én tudom, hogy ez a te
választásod jele,
a nyelvem alatt tartom igéidet
kezem összeszorul már, mint az állatok
karma,
szívem jéghideg,
de nézd, neked tartogatom hosszú ereimet,
melyek mint a kötél, nyakamba lógnak,
Uram, fogadd el függelékeim
s adj utolsó er�t a messzehaladónak.
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FALUDY GYÖRGY

Nagy Imre

Leltárt készített, míg hajnalban
fel-alá járt a Pincebolt
alatt: csak cvikkere hiányzott,
egyébként minden rendben volt:
a perc lejárt, a lelke tiszta

s egy óra sem kell már, amíg
Kossuth Lajost, Rákóczit, Dózsát
beérik kurta lábai.

Mi adta néki a nyugalmat?

Hogy tudta: hallgatják, míg hallgat
és azt is, hogy a század titkát

� oldotta meg félúton?
S mi növesztette nagyra, szépre?
Bölcs bátorsága? tisztessége?
Batthyányhoz hasonló vége?
hogy � lesz fajtánk Példaképe

a holtak élén? Nem tudom.
A szomszéd cellából Maléter
köhécselt. Hirtelen hideg

szell� fútt tarkóján. Hogy papírt
és tollat kérhetne? Minek?
Minek, gondolta. Száll az írás, mint
viharban a levelek,
s köztük, der�sen és kimérten
zömök, �sz férfi jár: a tett.
A vég, sejtette, még nehéz lesz, de
az ár nem oszt, nem szoroz, –
 megnyílt az ajtó: káromkodva
ugrottak rá avasbotos

pribékek, megkötötték karját

s végigrugdosták az orosz
zsebrákok sorfalán át, míg

� cvikker nélkül, félvakon

támolygott, aztán szánakozva
szétnézett kinn az udvaron:
de már az ávós hóhér rémült
arcát nem vette észre, sem
a helytartót, ki két szovjet tiszt
közt áll, vacogva, részegen.

Aztán csak mész, vajpuha mész jött,
el�bb ráterítette b�
tógáját, aztán szikkadozni
kezdett, majd mint a krétak�
kemény k�zetnek n�tt reája,
megette b�rét, húsát, arcát,
de bajsza nyájas kunkorát
szálanként �rzi, mint az ország.

Azóta újra mellbeteg, keszeg
varróleány a nappal
s izzadt ringyók az éjszakák, – ám
néha félálomban este szemembe
hull egy fény-nyaláb: talán a
láthatáron villan,
vagy a szomszéd utcán a villany,
de lehet, hogy cvikkere.

London, 1958 június
Faludy György: Összegy�jtött versei. 

Püski kiadás, New York, 1980
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ

V.

Családi tablók a szobák falán
A vallás képei közt elhelyezve
Szeretteiket védik így talán

S ez mindig szép volt, mert csak így lehet:
Hittek, mikor mindenki elfeledte
Krisztust, Pál apostolt s a szenteket.

Rikító szín� s élénk mintázat
Minden: a fal, a padló, minden ruha,
Bútor, a takaró pirosan puha
S a hangzavar, mely betölti a házat.

Kávét kapunk s nem akarjuk látni
Az ott ragadt koszt a csésze oldalán,
Vagy hogy néném milyen párnát tolt alám;
megérkeztem s nincsen id�m várni!

Késő őszi dal

Szürke fák alatt
Bolygom hallgatag,
Latyak utamon.

Kuporgó bokrok
Közt porhó szitál
Folytón, hidegen

S messzi idegen
Sötét vizeken
Megdermed a tér.

T�nj el múlt! Látnom
Tépett levelek
Részegült táncát

Elég! Ne bántson!
Ölelj öröklét,
Hullj s múlj szenvedély!

Újévi szonett 
Faludy Györgynek

Gondolataim szanaszét szaladtak;
Épkézláb mondat el� nem került
És megértem, mért fázom legbelül,
Bár a zord fogak odakint harapnak.

Ablakodhoz mentem s néztem a Dunát,
Mely házad lábánál imádkozik
Nap mint nap és szinte kínálkozik,
Hogy hátán vigyen az ó év után.

Nem hajózhatsz el! Biztosan élveznéd
Aggodalmadat és ahogy nézlek,
Kháron ladikját tán meg is lékelnéd:

Féljen � T�led! Mindenek okán
S f�képp: megszerettelek és kérlek,
Mint barátot; maradj velem soká.

Geg� Lajos grafikája
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KÁLLAI ERNő

Eljött a döntések és a tettek ideje!

Nagyon sok konferen-
cián vettem részt az elmúlt 
években, s sok mindent el-
mondtunk már ezeken a ta-
nácskozásokon. Rendelke-
zésünkre állnak a kutatási 
eredmények, s mindig újabb 
és újabb mondanivalók szü-
letnek ebben a témában. 
Mégis, bármilyen tudomá-
nyos érték� kutatást idé-
zek, mindegyik azt mutat-
ja, hogy bár a 90-es évekt�l 
megindult valamiféle társa-
dalmi foglalkozás a romák 
ügyében, alapvet�en még-
sem javult a helyzetük. Úgy 
is mondhatnánk, valójában 
konzerválódik az az állapot, 
ami a rendszerváltozás után 
kialakult.

A romák több mint két-
harmadának változatlanul 
nincs munkája. Ennek oka 
egyrészt a képzetlenség, 
másrészt a nagyfokú társa-
dalmi kirekesztés. Mivel a 
problémák nagyon nehezen 
oldódnak, egyre érezhet�b-
bé válik az elégedetlenség, 
még akkor is, ha egyre több a 
kezdeményezés, a tenni aka-
rás. Sajnálatos módon ezek 
gyakran sikertelenségbe tor-
kollnak, s a romák között is 
megosztottságot eredmé-
nyeznek. Nagyon sokan el-

keseredve próbálnak tenni 
valamit a közösségük érde-
kében. Valami újabbat, vala-
mi jobbat létrehozni, valami 
más min�séget adni az ügy-
nek. Ennek ellenére az ered-
mények bizony elég sze-
rények, s ez általában nem 
azokon múlik, akik nagy 
er�vel próbálnak a helyze-
tükön változtatni, hanem 
azon a társadalmi közegen 
és berögz�déseken, amely a 
romákat régóta kíséri.

Mire is volna szükség? Mi 
lehetne a megoldás? Nem 
hiszem, hogy erre most vá-
laszt adhatnék, olyan sok 
okos ember van, aki pró-
bálja megfejteni ezt a kér-
dést. De van valami, amit 
mindenképpen kiemelnék, 
még akkor is, ha talán elcsé-
peltnek t�nik. Ez pedig nem 
más, mint az összefogás. Az 
összefogás, egymás elfoga-
dása, egymás tiszteletben 
tartása. S ez mindenkire vo-
natozik; így a roma közös-
ségek tagjaira és vezet�ire is, 
hiszen közöttük is vannak 
nézetkülönbségek. Miért 
ne lennének? Demokráciá-
ban élünk, szólásszabadság 
van, s mindenki szabadon 
kifejtheti mondanivalóját. 
Meg kell azonban találni az 

alapértékeket, amelyek men-
tén valamiféle közös ered-
ményre juthatunk, akkor is, 
ha alkalmanként er�vel kell 
kicsikarnunk azt. Csak így 
van lehet�ségünk arra, hogy 
a másik oldallal, a többségi 
társadalommal is megszüles-
sen az összefogás. Nagyon 
jó lenne, ha a többségi társa-
dalom és különösen a politi-
kai szféra felismerné, hogy a 
magyarországi romák hely-
zete nemcsak a cigányok jö-
v�jét határozza meg, hanem 
az egész ország további sor-
sát is befolyásolja.

A legutóbbi kimutatások 
szerint a most születetett 
gyermekeknek körülbelül 
a 16%-a roma származá-
sú. Mi lesz akkor, hogyha 
ezek a gyermekek feln�tt-
ként ugyanolyan társadal-
mi státuszban élnek majd, 
mint a szüleik? Mi lesz, ha 
�k is tartósan munkanélkü-
liek lesznek, ha nem kap-
nak megfelel� képzettséget. 
Milyen következménye lesz 
mindennek össztársadal-
mi szinten? Minden egyes 
tudományos kutató tudja, 
hogy 10-15 vagy 20 éven 
belül Magyarországon ko-
moly munkaer�hiány lesz. 
Mit fogunk kezdeni a mun-
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kaer�hiánnyal, és mit fo-
gunk kezdeni azokkal az 
emberekkel, akik képzet-
lenek, vagy piacképes tu-
dás nélkül kerülnek ki az 
iskolarendszerb�l?! Mi lesz 
ezekkel az emberekkel? És 
mi lesz az egész magyar tár-
sadalommal? A roma kér-
dés, a roma ügy megoldása 
nem csak és nem kizárólag 
a romák érdeke. Ma-
gyarország érdeke, a 
magyar társadalom ér-
deke. Példát kell adni, 
s a legjobb felülr�l 
kezdeni, mondjuk a 
politikai elit részér�l. 
Például azzal, hogy 
többen megtisztelnek 
egy-egy ilyen rendez-
vényt.

Ezek apró lépések, 
de feltétlenül szüksé-
gesek ahhoz, hogy va-
lami elinduljon ezen 
a téren. A politikai 
elitnek tennie kell an-
nak érdekében, hogy 
a változás megindul-
jon. Sokat beszéltünk 
már, sok tervet kidol-
goztunk, én magam is 
sokszor kifejtettem a 
véleményem arról, mire len-
ne szükség. Eljött a dönté-
sek és a tettek ideje!

Dönteni kellene például 
arról, legyen-e Magyarorszá-
gon parlamenti képviselete 
a kisebbségeknek. Mellet-
te és ellene is lehet érvelni, 
de fontos, hogy beszéljünk 
róla. Ha azt mondjuk, hogy 

legyen, akkor teremtsük is 
meg a feltételeit!

Ha pedig azt mondjuk, 
hogy ne legyen, akkor töröl-
jük ki a jogszabályokból az 
erre utaló részeket.

Meg kell hozni, és fel kell 
vállalni ezeket a döntéseket. 
Azt gondolom, eljött az ideje 
a tetteknek, túl sokat beszél-
tünk már. Természetesen 

nem én fogom megoldani a 
magyarországi kisebbségek 
helyzetét, így a romák hely-
zetét sem, nincs lehet�sé-
gem erre, de megpróbálom, 
ha kell kicsikarni a politikai 
döntéshozókból a szükséges 
döntéseket. A roma közös-
ségek, és minden kisebbségi 
közösség pedig menjen elé-

be ezeknek a döntéseknek. 
Készüljenek fel arra, hogy 
pozitív döntés esetén élni 
tudjanak a lehet�séggel! Ne 
csak egy sz�k elit, hanem a 
lehet� legszélesebb társa-
dalmi réteg, mert ez a jöv� a 
romák esetében is.

Ne állítsuk szembe egy-
mással a hagyomány�rzést 
és a modernizációt. A kett�-

nek együtt kell halad-
nia. Nem szakadha-
tunk el a gyökerekt�l, 
de semmiféle hamis 
illúzió miatt sem vet-
hetünk gátat a moder-
nizációnak. Csak így 
lesz esélye a magyar-
országi roma közös-
ségnek, hogy betöltse 
azt a társadalmi szere-
pet, amelyet a sors ki-
jelölt számára.

Azt kívánom, ha 
nem is születik lát-
ványos eredmény a 
tanácskozás során, 
legalább az alapkér-
désekben értsük meg 
egymást, s akkor már 
tettünk egy lépést el�-
re. Lehet, hogy kis lé-
pés, de a sok kis lépés-

b�l egyszer valami születik. 
Én hiszek ebben akkor is, 
ha sokan naivnak tartanak 
is. Ha nem hinnék benne, 
nem jönnék el ilyen tanács-
kozásokra. Köszönöm a 
megtisztel� figyelmet!

(Dr. Kállai Ern� a kisebbsé-
gi jogok országgy�lési biztosa)

Adrian Stefanescu grafikája
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Suno
Jokhar jekh shejori, jekh maskar le but, kodo 

suno dikhlas, ke pe luma jekh shib vorbin le 
Rom, kodi naj kaver, sar e romani shib. Daraj-
las e shejori, ande pesko suno rovelas.

– Me chi som Rom! Me chi ava Rom! E ro-
mani shib le chorrengi shib si!… Phenlas pala 
jekhavres te. De sagda pa kadi dikhelas suno, 
pak cini vrama andre phad’ ilas ande pesko tra-
jo ci zhanlas sar te vorbi e romani shib.

O suno te shaj chochavos, e shejori sakofa-
lo. Solas te na trubuj romanes te sityol, de sar e 
sunes nashtig shaj kinesles, na loshasa gelastar 
e shejori romani shib te sityol.

Aba dur drom gelas phujatar, kana sigo ang-
la late kerdyilas jekh cino shavo.

– Av baxtalo! – najisarde jekhavres.
– Karing, kaj zhas? – pusherlas. Zhav roma-

ni shib te sityovav!
– Das duma e shejori. – Romani shib? – mu-

cijas pes o shavo.
– Sostar trubuj tuke e romani shib te sityos, 

kana kade vorbisla, sar pa lesko zhape.
– Inke ke vorbij les? – akanak inke darajlas 

shejori. Aba sar te na vorbijas ke me romano sha-
vo som, pe mura daki shib vorbij haj hatyaras jek-
havres. Kaver falo man Kamoreske kharen. Haj 
tut – pushelas o shavo. Man Margarétake bolde.

– Šukar anav si tu. – loshalas khamoro.
– Dapol kodi ashaves, ke me vorbi e romen-

gi shib? – Aba sartena zhanesas romales, me 
phenav kathar angluno minuto ke ame pej ro-
mani shib vorbi saras zhurardas kadi khamoro.

– Dapol! kadi but`i achtom. Kana vorbij, 
sar anda mura shibako than sar phaka te avnas: 
Mure gindura sar chiriklya te avlas. La slobodi-
maski shib si kadi! – loshalas Margaréta.

Detehara, kana e shejori opre ustyilas, haj-
gindijas pes sosko suno dikhlas, ande pesko vast 
las peski skolaki taska haj… kathar kadi vrama la 
lindrako avri rakhipe zhanismaski trus ingrelas la.

LEKSA MANUSH

Romano solyari

Ay nene, ay nene...
Yagorya murdine.
Pasine o Roma,
Otkhinyona droma...
So vitu, shavoro,
Muro tikno khuroro,
Ay nene...
Te dikhes tu sune
Khamoro.
Ay nene... 

Ay nene, ay nene...
Ruvore pasine,
Zasute chiriklya,
Na urnyana gilya...
So vitu, chavoro,
Muro tikno jukloro
Ay nene...
Baxt yanela sune
Chxonoro.
Ay nene...

Ay nene, ay nene...
Shtil si shatri parne,
E balval na phurdel,
Voy Romenca sovel
So vitu chavoro,
Muro tikno machoro.
Ay nene...
Sir ushtasa ame
Pir droma Romane
Jasa tu, sir baro,
Ay nene...

A kano tu zasov
Muro tikno chxavoro,
Ay nene...
Te avela lokho
Dromoro,
Ay nene...
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Álom
Egyszer egy kislány, egy a sok közül, azt ál-

modta, hogy a világon egyetlen egy nyelvet be-
szélnek az emberek, az pedig nem más, mint 
a cigány nyelv. Megriadt a kislány, s álmában 
keserves sírásba kezdett:

Én nem vagyok cigány! Én nem leszek ci-
gány! A cigány nyelv a tolvajok nyelve!… 
 ismételgette egyfolytában.

De mivel továbbra is err�l álmodott, kis id� 
elteltével beletör� dött sorsába, s módfelett el-
töprengett azon, vajon hogyan is fogjon hozzá 
eme nemkívána tos nyelv elsajátításához.

Ha az álom megvesztegethet� lenne, a kis-
lány bizonyára mindent megtett volna annak 
érdekében, hogy ne kelljen cigányul tanulnia, de 
mivel az álmot nem lehet lekenyerezni, kényte-
len-kelletlen elindult cigány nyelvet tanulni.

Már hosszú ideje gyalogolt, amikor hirtelen 
elébe toppant egy kisfiú.

– Légy szerencsés! – üdvözölte a kislányt. – 
Hová, merre tartasz? – érdekl�dött.

– Megyek cigány nyelvet tanulni! – válaszolt 
a kislány.

– Cigány nyelvet? – csodálkozott a fiú. – Mi-
ért kell neked a cigány nyelvet tanulnod, mikor 
úgy beszéled, akár a vízfolyás.

– Még hogy beszélem? – Most rémült meg 
csak igazán a kislány.

– Hát már hogyne beszélnéd, hiszen én 
cigányfiú vagyok, az anyanyelvemen beszél-
getünk, s kit�n�en értjük egymást. Külön-
ben engem Princonak hívnak. És tégedet? – 
kíváncsisko dott a kisfiú.

– Engem Margarétának kereszteltek.
– Szép neved van – örvendezett Princo.
– Tehát te azt állítod, hogy én máris beszé-

lem a cigányok nyelvét? – kételkedett tovább 
Margaréta.

– Hát már hogyne beszélnéd, hiszen mon-
dom, hogy az els� perct�l fogva cigány nyelven 

beszélgetünk – er�sítette meg Princo a kijelen-
tését.

– Nahát! De hiszen ez csodálatos! Amikor 
beszélek, akárha a nyelvem helyett madár-
szárny suhogna. A gondolataim madárröpt�ek. 
A végtelen szabadság nyelve ez! – ujjongott 
Marga réta.

Reggel, amikor a kislány felébredt, s tudato-
sította, mit is álmodott, kezébe vette az iskola-
táskáját, és…

Ett�l -kezdve az álomfejtésben a tudásszomj 
vezényelte.

Adrian Stefanescu grafikája
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MENYHÉRT ILDIKÓ

A cigánygyerekek hátrányainak valós 
csökkentéséért

A cigány tanulók teljes kör� 
iskolai integrációja lépésr�l lé-
pésre történ�, generációkon 
átível�, a társadalom egészét 
érint� stratégiai feladat. A mai 
integrációs stratégiák fokoz-
zák a közoktatási eredményte-
lenséget és elégedetlenséget.

A magyar közoktatás sok 
mindent megélt már. Sok vál-
ságból, nehézségb�l került ki 
sikeresen. A rendszerváltoz-
tatás óta azonban egyre több 
közoktatási kérdésre, kihívásra 
nem akarunk vagy nem tudunk 
megfelel� választ adni. Ilyen a 
szegregációnak, a pedagógus-
társadalom megbecsülésének, 
az iskola ingyenességének vagy 
éppen drágaságának kérdése. 
Végre tiszta vizet kell öntenünk 
a pohárba, mert a feszültség 
egyre nagyobb, napi szint�vé 
vált az iskolák falain belül is. Ci-
gány és nem cigány szül�k egy-
aránt elégedetlenségüknek ad-
nak hangot. A rossz hangulat, 
a negatív indulatok megrontják 
a tanítási-tanulási körülménye-
ket, a tanulásba, a tudásba, a 
szabályok tiszteletébe vetett hi-
tet. Pedig minden szül� egyet 
szeretne, a gyermekének meg-
felel� iskolát, osztályt, tanítót.

Azok a peres esetek, amelyek 
az ún. együttnevelés tárgyában 

indultak, nincsenek jó hatással 
az érintett gyerekek minden-
napjaira. Ezen gyerekek tanító-
iból nem ellenségeket, hanem 
�ket és családjaikat elfogadó és 
ért�, segít� pedagógusokat kell 
formálnunk, vagy lehet�séget 
kell adnunk arra, hogy megmu-
tassák, hogy azok.

A Vodafone Magyarország 
Alapítvány támogatásával mó-
dom nyílt a kerepesi cigánygye-
rekeket a családban, a szül�k 
jelenlétében tanítani, fejlesz-
teni. Sokat beszélgettünk az 
oktatásról is. Augusztusban az 
ingyenes tankönyvek ellenére 
több tízezer forintot költöttek 
a beiskolázásra, mégsem sike-
rült megvenni a szükséges fel-
szerelés felét.

A szül�ket egyáltalán nem 
zavarja, hogy csak cigány-
gyerekek tanulnak együtt, az 
viszont igen, hogy naponta 
több óráról kiviszik �ket ún. 
fejlesztésre. Ez leginkább ak-
kor jelent gondot, amikor alsó 
tagozatból a fels�be lép egy 
gyerek. Alsó tagozatban egy, 
legfeljebb két tanár tanít egy 
osztályt, míg fels�ben több. 
Alsóban magas a magyar- és 
a matematikaórák száma, fel-
s�ben egyre több önálló tan-
tárgy lép be, hat-hét tanár is 

tanít egy osztályban. Az a diák, 
akit a tanítási órák nagy részé-
r�l kivesznek, gyökértelenné, 
bizonytalanná válik. Mindez 
azon gyerekeket sújtja legin-
kább, akik részképesség-kiesés, 
zavar és nem pedig értelmi fo-
gyatékosság miatt lettek folya-
matosan kiemelve a tanítási 
óráról. Ha a fels� tagozatban 
is rendszeres a kiemelés, akkor 
a diákot az izgatja leginkább, 
hogyan fog majd beilleszked-
ni a középiskolában. Jogosan. 
A szül�k nem értenek egyet 
azzal sem, hogy az írni-olvasni 
nem tudó gyerekeket fels�bb 
osztályba engedik. Hiszen ez 
megtéveszti �ket, elhiteti ve-
lük, hogy az iskolában nincse-
nek követelmények.

Másik nagy probléma a ma-
gatartás kérdése. A szül�k azt 
mondják, ha egy iskolában re-
nitens diákok sora dohányoz-
hat, megalázhatja diáktársait és 
tanárait, megtagadhatja a mun-
kát, akkor az már nem iskola, 
hanem szórakozóhely, ahol az 
egyetlen elvárás a megjelenés.

Ezek az osztályok, iskolák 
pontosan azért nem kívánato-
sak a szül�k és a gyerekek szá-
mára, mert olyan rejtett tan-
tervvel m�ködnek, melyeknek 
kimenete nem a társadalomba 
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beilleszkedni tudó ember, ha-
nem az agresszív, szabályokat, 
elvárásokat, a másik embert 
semmibe vev� egyén. Nem 
mindenre az integráció és a to-
lerancia a recept – mondják. 
A szül�k önmaguk fogalmaz-
zák meg, hogy �k és gyerekeik 
a közoktatás részér�l olyan 
becsapás áldozatai, amely az 
elkezelés állapotához hason-
lít. A közoktatásban zajló ver-
senynek olyan szerepl�i, akik 
rajthoz állhatnak, de er�feszí-
tést nem kell tenniük, mert az 
utolsó hely már biztosított szá-
mukra. Igenis, kell a szankció.

Magam mint cigány kisebb-
ségi oktatási szakért� sem va-
gyok híve az er�ltetett oktatá-
si integrációnak. Az a cigány 
vagy nem cigány szül�, aki 
nem örül, ha gyermeke olyan 
osztályba kerül, ahol magas a 
cigánygyerekek száma, attól 
tart, hogy gyermekét sok kel-
lemetlenség fogja érni, hogy a 
tanulás, a tudás, a másik ember 
tisztelete nem lesz érték számá-
ra. Ezen jelzésekre nem a tilta-
kozó megbélyegzése a válasz, 
hanem a tényekkel való �szinte 
és emberséges szembenézés.

Ma a Magyarországon él� 
cigányságnak mintegy har-
minc százaléka nem a társa-
dalom alsó harmadában foglal 
helyet, hanem szocio-kulturális 
szempontból teljesen különál-
ló csoportot alkot. S bár a hat-
vanas évekt�l jelent�sen n�tt a 
cigányság iskolázottsága, ezen 
csoport tagjai a kisegít� isko-
la els� hat osztályát végezték 

el. Iskolai emlékeikb�l a tanu-
lással és a tanárral való szem-
benállás maradt meg. Nincse-
nek élményeik nem cigány 
osztálytársakkal, hiszen isko-
láikba csak cigányok jártak, 
mondván, hogy képességeik, 
tudásuk, magaviseletük olyan 
gyenge, hogy az nem kívána-
tos a nem cigányok iskoláiban.

Igen, a mélyszegénység, az 
eltér� nyelvi kultúra, gondol-
kodás- és normavilág, amely 
a cigányság egy jól körülha-
tárolható csoportját jellemzi, 
kett�s, de egymást kiegészít� 
és feltételez� helyzet elé állítja 
a közoktatást.

A jelenlegi, szidalmazott is-
kolákat, osztályokat nem meg-
szüntetni, felszámolni, hanem 
rendkívül rugalmas módon 
stabilizálni kell. Önálló rend-
szerbe szervezni azon intéz-
ményeket, melyek alapvet�en 
a cigánygyerekek nevelését-ok-
tatást látják el. Lássuk be, szük-
ség van ezen intézményekre, 

hiszen azokon a településeken, 
városrészeken, ahol a többségi 
lakosságtól szinte hermetiku-
san elzárt cigány családok ro-
koni alapon szervez�d� közös-
sége él, elhanyagolt, telepszer� 
lakókör nyezetben, ott a tele-
pen és a telepen kívül él� gye-
rekek beiskolázási körülményei 
között olyan nagy a különbség, 
hogy fejleszt�osztályok szerve-
zése nélkül a feladat megoldha-
tatlan. Hangsúlyozom, a lema-
radás, a kis létszámú osztályok 
létrehozásának szükségessége 
mögött nem értelmi fogyaté-
kosság áll, hanem az iskolai 
elvárásokat szem el�l tévesz-
t� környezeti hatások, a zsú-
folt, zilált családi körülmények, 
s nem utolsó sorban a szül�k 
funkcionális vagy valós anal-
fabétizmusa. Egy eltér� nyel-
vi és szocio-kultúrával küzd� 
gyerek csak növelné hátrányát 
egy olyan els� osztályban, ahol 
decemberben már írnak és ol-
vasnak a diákok.

Albert Levente fotója



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 23

„EGYÜTT EURÓPÁBAN” CTMT XIV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

1993-tól szervezek konfe-
renciákat pedagógusok szá-
mára. Sok elégedett, sikeres 
tanárral találkoztam, akik ha 
nem is decemberre, de év vé-
gére, legkés�bb a második év 
végére jól megtanították ho-
mogén cigány osztályaik tanu-
lóit írni, olvasni és számolni. 
Eredményes lehetne, ha ezek a 
pedagógusok megoszthatnák 
tapasztalataikat a pedagógusje-
löltekkel. De mivel nem végez-
tek egyetemet, nem vehetnek 
részt a pedagógusképzésben.

Ma már egyre több cigány 
szül� járatja hároméves kor-
tól gyerekét rendszeresen 
óvodába, ennek pozitív ha-
tása van. Azok a gyerekek, 
akik három-négy évet járnak 
óvodába, képesek együtt ha-
ladni a nem telepi körülmé-
nyek között szocializálódott 
társaikkal. Ugyanakkor a szü-
l�k is nagyobb kulturáltsággal, 
(többnyire a nyolc osztály, eset-
leg a szakmunkásképz� néhány 
évének elvégzéséb�l ered�en), 
gazdagabb szókinccsel bírnak, 
árnyaltabb gondolkodást, kö-
vetkezetes szabályrendszert 
adnak át gyermekeiknek.

De hiába a család pozitív 
irányú változása, hiába az óvo-
dában eltöltött évek áldásos 
hatása, ha az oktatás irányítói 
és szervez�i nem vesznek tu-
domást arról, hogy sokszor 
egyazon családon belül is le-
hetnek más-más oktatási-neve-
lési formát és tartalmat igény-
l� gyerekek. Az iskolának ez a 
besz�kült látásmódja kioltja az 

óvoda és a család változása ál-
tal elért eredményeket.

A telepi körülmények kö-
zött szocializálódó gyerekek 
körében továbbra is magas 
azok aránya, akik számára a kis 
létszámú osztály és a speciális, 
családpedagógiai módszereket 
is alkalmazó pedagógus jelen-
ti a megoldást. Folyamatosan 
növekszik a heterogén gyerek-
közösségekbe beilleszkedni 
tudók aránya is. Nekik olyan 
tanárokra van szükségük, akik 
nem zárkóznak el a cigányság 
problémái el�l, vállalják azon 
pedagógiai eljárások rendsze-
res alkalmazását, melyekkel se-
gítik a cigánygyerekek beillesz-
kedését az osztályközösségbe, 
és igyekeznek a gyermek sze-
mélyiségét olyan irányba fej-
leszteni, hogy testvérei, roko-
nai, iskolatársai el�tt valóságos 
példaképpé válhasson.

A nyári szünet sok gyerek-
nek jelent feltölt�dést, pihe-
nést. Ám a szociálisan, kul-
turálisan hátrányos helyzet� 
gyerekek ilyenkor fokozottan 
ki vannak téve a veszélynek, 
rendszerint ekkor szoknak rá 
a mértéktelen csavargásra, do-
hányzásra. Mert nem az enniva-
ló kevés a családokban, hanem 
a gyermekre irányuló figyelem. 
A tanodáknak ebben is nagy 
szerepük lehet. Amellett, hogy 
segítik az iskolát, szül�pótló, 
„szül�-meghosszabbító” sze-
repet kell betölteniük hétvé-
gén, tanítás után, szünid�ben.

Az elmúlt években ugyan 
felszámolták a szegregált osz-

tályokat több száz települé-
sen, de e változásokat pusztán 
anyagi érdek vezérelte. E folya-
mat eredményeképpen peda-
gógus és osztály nélkül maradt 
néhány tucat gyermek. S ha 
megkérdezzük az iskolák igaz-
gatóit, milyen okból és milyen 
célból integráltak, rendszerint 
azt a választ kapjuk, hogy túl 
sokba került a kis létszámú 
osztály fenntartása. A lemara-
dó gyerekeket pedig elegend� 
„szocializálni”, vagyis meg-
tanítani arra, hogy csöndben 
tudjanak a padban ülni.

Az iskola mellett a peda-
gógusképzés is válságban van. 
Számos pedagógusképz� inté-
zet inkompatibilis készültség-
gel bocsátja a pályára hallgatóit. 
A normatíva-éhség arra készteti 
�ket, hogy üres diplomákat ad-
janak ki. A fejleszt�pedagógu-
sok sok esetben nem szereznek 
semmiféle tanítási ismeretet, 
gyakorlatilag képesítés nélkül 
vezetnek osztályokat, mert ke-
vés a fejleszt�pedagógusi stá-
tusz, s rákényszerülnek, hogy 
osztályban tanítsanak. A fej-
leszt�pedagógusi végzettség 
általános tanítói képesítés nél-
kül semmit nem ér. Másrészr�l 
pedig az általános tanítókép-
zésben alapmodulként kellene 
szerepelnie azon készség kiala-
kításának, hogy a hallgató felis-
merje a lemaradó gyereket és a 
gyorsabban haladókkal párhu-
zamosan segíteni tudja.

Probléma, hogy nem tesz-
nek különbséget a szocio-
kulturális és nyelvi hátrány-
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ból ered� lemaradás és az 
értelmi fogyatékosság között. 
A gyógypedagógus-képzés-
ben részt vev� hallgatókat ér-
telmileg sérült gyerekek taní-
tására készítik fel, és semmit 
sem tudnak a normális értelmi 
képesség�, de hátrányos hely-
zet� gyermekek tantárgy-pe-
dagógiájáról. Így nem véletlen, 
hogy a pszeudó, azaz áldebili-
tás mértékét er�sítik.

A közoktatás politi-
kai-szakmai irányítóinak dön-

téseiknél figyelembe kellene 
venniük a realitásokat. Azzal, 
hogy ugyanabban az osztály-
ban különféle állami norma-
tívával bíró gyerekek vannak, 
csak a káoszt er�sítjük, amíg 
egyik napról a másikra, pe-
rekkel akarjuk kikényszeríteni 
a különféle hátter� gyerekek 
lehet�leg nagy létszámú cso-
portokban történ� oktatását. 
Amíg nem biztosítjuk a tanár-
képzés intézményeiben a meg-
felel� szint� szakmai gyakor-

latot, hogy a hallgatók kell� 
tapasztalattal felvértezve való-
ban képesek legyenek segíteni 
a rászoruló gyerekeken, addig 
sajnos er�sítjük a származá-
si alapon szegregáló oktatási 
rendszert. A cigánygyerekek 
problémái iránt érzékeny pe-
dagógusok számát nem csök-
kenteni, hanem növelni kell. 
Akkor is, ha nincsenek látvá-
nyos eredmények. Még min-
dig az ültetés, és nem az aratás 
ideje van.

ORBÁN OTTÓ

Cigánykarácsony

Vonítanak már a: bazalt farkasok,
vágtat Heródes tenger homokon;
ni, hogy rohad a fiú szemérme,
mutogatok, mint a süketnémák.

Majd cigánygyerek-állán asszír k�szakállal
felüti fejét az eszel�s id�,
majd sártól rühesen b�gnek a kutyák,
sehonnan sehova, mint az istenek.

De íme, márványt fúj ma a barom,
golgotai tájszólás böködi a jászolt,
nagykosár csillagot hoz a három király,
hoznának inkább pohár vizet.

Duzzad a hó alól a jószagú nap,
szegények országa, máris vérzik,
serceg a zsuptet�n a teremtés zsírja
gázol a tavasz térdig koromban.

Szomjazom, szomjazom, mert ide ítéltél
sót és halált legelni, gyönyör�;
illatozik mérgezett almád,
f� és ég között majd megszakad.

Cigányok

��Csillag alatt
betlehemi királyok,
áznak a, fáznak a,
harmonikáznak a
��cigányok.

Fejükön a koronájuk,
bársonyból a ruhájuk, a
ruhájuk nótára áll a
szájuk:

„Isten napja, te árva, süss a
szegény cigányra!”

��Csillag alatt
betlehemi királyok,
áznak a, fáznak a,
harmonikáznak a
��cigányok.
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HOLDOSI JÓZSEF

A döntés
(regény részlet)

Hosszú út a múlt; egyenesen vezet ki az ut-
cából a falun keresztül, dülöngél a házak között, 
postaútra kanyarodik, megbotlik a grófi kastély 
bejárata el�tt, templom harangja köszönt rá, kive-
zet az erd�be, Patkó Bandi kútjához, csenddé vá-
lik, a nap kifényesíti. Elég egy rigófütty, csobban 
a víz, csikorog a kútlánc; dédöregapám kiül a kút 
kávájára, fújja a sípját, keservesen szól a hangja; 
hívja Patkó Bandit, szegények gyámolítóját, sok 
jó nóta tudóját.

Apám szól hozzám:
– Ma este, Máté fiam, bál lesz a kastélyban, 

velem fogsz muzsikálni!
Ünnep volt, András gróf  visszatért az �si 

fészekbe, felszámolta kommunista múltját: 
grófhoz méltóan akar élni ezután. Részt vett 
az ünnepségen mindenki, aki számít a várme-
gyében.

A táncmester intett, apám oldalba bökött. – 
Kering�vel nyitunk. Fiam, te kísérj!

Petykó, kontorálj!
András gróf  kezdte a táncot az öreg gróf-

néval. Szép ember volt a gróf, magas, mint a 
jegenye, fekete a haja. A grófn� arcon csókolta 
a fiát, megéljenezték, megtapsolták �ket, majd 
a többi pár is bekapcsolódott a táncba, vitték 
András grófot, adták kézr�l kézre.

Csárdásra váltottunk.
A grófn� odament a fiához:
– Fiam, a menyasszonyoddal is táncolj! And-

rás gróf  meghajolt Mici bárón� el�tt, s vitte 
csárdást járni.

Lihegett a bárón�, hamar kifáradt, � már ab-
bahagyná, de András gróf  intett nekünk: ropo-
gósat, gyorsabban, még gyorsabban! Az inasok 
tálcán hordták neki a bort: vedelt, alig szussza-
násnyi id�t hagyva a bárón�nek, pedig az már 
botladozott, kapkodott a leveg� után:

– Ne csinálja ezt velem, András. Nem a cse-
lédlányokkal táncol!

András gróf  eltaszította magától. Mici báró-
n� elvágódott a parketten, sikítások hallatszot-
tak. A gróf  elkapta a szolgálólányt, Mariskát.

– Mutasd meg nekik, hogy kell csárdást járni!
Járták szépen, keményen. Öröm volt nekik 

húzni, felderültünk mi is, csak Petykó aggályos-
kodott:

– Baj lesz ebb�l! Apám elintette:
– Kitáncolják a sarkukkal is a mi zenénket!
De az öreg gróf!
– A heged�söknek is öröme telik ebben a 

táncban! – lelkesedtem én.
– Igy nem keresünk semmit – mondta Pety-

kó.
– Vedd tudomásul fiam – villant rám apám 

szeme –, mi nem kolduló cigányok vagyunk. 
Nem teszünk tányért magunk elé, hogy abba 
szórják az alamizsnát. Az öreg gróf  megfizet!

Albert, András gróf  testvére lépett oda a 
táncoló párhoz:

– Mire való ez, kérlek? Hagyd abba! Egy cse-
léddel táncolsz!

Mariska kifutott a teremb�l, a gróf  visszatért 
az asztalhoz, nem szólt, csak a bort vedelte.

Mi sem játszottunk, figyeltük a bálozó népet.
András gróf  hirtelen felpattant az asztaltól, 

odajött a bandához:
– Mikos bácsi, ismeri ezt a dalt, hogy:
„El�re ország népe harcra, ma diadal vár”? – 

Nem ismerem, tekintetes utam. Hát ti? A töb-
biek tekerték a fejüket.

Remeg a kezemben a heged�, mozdul alá-
bam de Petykó visszanyom:

Maradj nyugton!
– Nem – sziszegem vissza.
– Én tudom, gróf  úr! – játszom, � énekel.
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Apám ellökött, s francia négyesbe kezdett. 
A gróf  intett nekem:

Kit�l tanultad te ezt a dalt? A tanítótól.
Mi van vele?
A mi utcánkban lakik. Nem tud járni. Gye-

re! – húzott maga után. A szobájába vezetett, 
fényképeket adott a kezembe.

A tanító és a gróf  van az egyiken összeölel-
kezve, a többin a tanító utcabeliek között. Soha 
ilyen boldogságot, örömöt nem láttam még 
emberek arcán.

– Add oda ezeket a tanítónak és mondd meg 
neki, hogy megszököm innen még most. Nem 
tudok én már így élni. Ez a pénz a tied, meg-
érdemled.

A pénzt apám kezébe nyomtam, és a kas-
télykertnek vettem az irányt.

Mariska ül egy bokor tövében, zokog. Le-
ülök mellé. Elszorul a szívem, a torkomat görcs 
fogja össze. A képeket veszem el�, Mariska rá-
mutat András grófra, s még er�sebben zokog.

– Miért tette ezt velem? – szepegi. – Pedig 
de szép, istenem!

– Ne sírj! – fogom át a vállát. – András gróf  
elszökik. Menjünk le a halastóhoz!

Fénylik a tó, a kastély lámpái a felszökken� 
halak ezüstös testén érnek utol bennünket. Me-
zítelenül fürdünk, mint a gyerekek, fröcskö1jük 
egymást felszabadultan.

Mariska felnevet, és szájon csókol; magához 
húz. Elégek vele a vízben, az ezüstös fényben 
ugráló halak között.

Megyünk ki a partra, fogom a kezét, az ujj-
begyei érintik csak a te nyerem. A képek szét-
szóródtak a ruhákon, egyenként szegedetjük 
össze �ket.

3.

Nyugtalan ágy a szalmazsák, a helyemet nem 
találom, a sötét az ágyam körül félelemmé s�-
r�södik. Nem bírom tovább, felugrom, reme-
gésbe csuklik a lábam, el�kaparom a fényké-
peket a szalmazsákból, ahova elrejtettem �ket, 
keresztültöröm a félelem falát, s futok a tanító 
kunyhójáig.

A tanító még nem aludt.
– Tanító – lihegem –, elhúztam a Marseil-

laise-t András grófnak… Ezeket a képeket � 
küldi. Megszökött a bálról…

– Hova szökhet önmaga el�l? – mondta.
– Piszkáld meg a tüzet, fázom. Sokat akar-

tunk… Ezt’az utcát, ahol most élünk, hárman 
alapítottuk: a kommunista Gerzson, Tamás és 
én, zenész cigányokból, Kés�bb ideköltöztek 
oláh cigányok, tekny�sök, köszörüsök, a falu-
nak se kell� csóró parasztok, napszámosok, cse-
lédek. Aztán egy keresked� boltot nyitott, majd 
munkások is telepedtek ide. András gróf  támo-
gatott bennünket: földet is kaptunk, amiben kö-
zösen dolgoztunk. Téglaházakat építettünk. Ci-
gányországnak csúfolták az utcát. Katonaságot 
vezényeltek ki ellenünk, álmunkat puskagolyók 
szabták, fegyvertusok ütötték agyon, döngölték 
a földbe. Kocsival vittük ki a halottakat a dög-
temet�be. Gerzson és Tamás meghalt, én meg-
maradtam, bénán, nyomorékon.

– Most nézz körül! Mit látsz? Nyomort, kol-
dusokat! Akkor a zenész cigányok járták az 
országot. Bihari is örült volna nekik! Azóta 
mindent elfelejtettek! Apád is ismerte a Mar-
seillaise-t, mégsem merte elhúzni Andrásnak; 
kiszolgálja az urakat? A pénz, a pénz! Három 
banda van most, ugye? Mikos az uraknak és az 
úri’  egyleteknek húzza a városban. Urak vagy-
tok, úri cigányok! Pádi a falut járja, lakodalmaz, 
elvesztek a Bocskai-nóták, megölte �ket a húzd-

Geg� Lajos grafikája
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rá! Berti meg nyomorog. � csak akkor mehet, 
ha a másik két banda nem tudja vállalni a mu-
zsikálást. Kik maradtak az utcában rajtuk kívül? 
Jutnak morzsák mindenkinek. Nem kell senki-
nek megdögleni. Napszámba kell érte csak járni, 
vadászaton felhajtani a vadat, id�ben lehasalni a 
golyók el�l. Ha nem tetszik, szedheted össze a 
folyóba bedobott dögöket, elhullott madarakat.

Senki sem emlékszik már, senki nem akar 
emlékezni, ami már nincs, az nem is volt, vége. 
Fogd ezeket a fényképeket. Máté, �rizd meg 
�ket, és emlékezz ránk!

Nem, nyüszítettem volna, félek ezekt�l a 
fényképekt�l. Tanító összezavarod a fejemet! – 
Eldugtam a fényképeket vissza, az ingem alá.

– Mi vár rád itt – folytatta –, ny�vöd- húzod 
a vonót! Ha rám hallgatsz, elmész innen a város-
ba, a gyárba dolgozni. Most még elég bátor vagy, 
kés�bb feln� benned a megalázkodás, tehetet-
lenség. Ha most nem mész, akkor már soha.

– Nem tudok elmenni, tanító – nyöszörög-
tem. – Nem értek én semmihez, csak a heged�-
höz. De már más életet képzelek el magamnak 
Mariskával, mint az utcabelieké és apámé. Eb-
ben segíts nekem, tanító!

– Az ágyam alatt találsz egy ládát könyvek-
kel. Talán segítenek megérteni a sorsodat, meg 
mindazt, amir�l az el�bb beszéltem neked. Bár-
mi bajod van, itt megtalálsz. Bár jobban szeret-
tem volna, ha elmész…

A könyveket felhurcoltam a padlásunkra, 
éjszakánként, gyertya mellett olvastam. A taní-
tóval sokat beszélgettem, boldog voltam, csak 
apám csóválta rosszallóan a fejét.

– Éjszakánként felszökik a padlásra, és köny-
veket olvas – árulkodott Petykó. – A heged�t 
meg hanyagolja.

– Mit irígykedsz? – szólt rá anyám. – Ne félj, 
meglesz neked a kereseted akkor is, ha � vezeti 
a bandát.

Hálásan néztem anyámra. Apám zárta le a 
vitát:

– Szombaton csend�rfogalmazók bálja lesz 
a városban. Máté vezeti a bandát. Én már úgy-
sem sokáig bírom, a tüd�m majd kiszakad be-
l�lem. A könyveket meg majd elfelejted!

BALOGH GYULA

A túlsó parton

A holnapok elöl menekültem ide,
e bábeli rengeteg rút rejtelmibe

ide, valahanyadik dimenzióba
ahol kötözött fények vannak kioldva

ahol néha igazat mond a valótlan
hogy fürödhessen titkos, b�nös habokban

vadak, idegenek hívtak ide
vadnak, idegennek jöttem ide

galóca virít most fekete ingemen
cigány vagyok, azért néznek rám hidegen

de biztosan érzik a Valahol túlsó
oldalán, hogy nem leszek többé utolsó-

a holnapok elöl menekültem ide,
e bábeli zavar rothadt rejtelmibe

Mécsvirág

Éjszakába havasodva ordít
hozzád könyörög a múlt
megfejthetetlenségével vet neked ágyat
a fájdalom költészetében
emlékszel az érdesre maradt falakra?
medd� izgalmadban csodatölcsér
és tavaszi részegség a parkban
pillanat.,.. szök�kutak
hozzád jöttek szegénység farkasai
anyám arcán átolvadó mondatok
elvetélt gyermekeidben magányra lelsz
némán ülsz életed szobájában
apadt csókjaiddal
álmaidban véresre harapod
az ajkad virággal jöttél
fehér rózsáim tói lassan
fehér lesz a hajad is
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LAKATOS MENYHÉRT

Várlak

És ha untalan szólítalak
nem t�led várom az igazat
csak hívlak mint diderg�
madár a tavaszt.

Mert oly rémít� messze már a nyár
s ki hasztalan vár
türelmét hitét
otthagyta az id�be.
Kikezdi az id�
megcsalja az id�;
mert várni hasztalan, vagy
csalni önmagunk
egyazon fának keser� gyümölcse

Láttam

(L. Ankának)

Jaj neked ha vissza nézel,
lásd ez az én testem…….!
És láttam a testét
És láttam a testvéreim nyomorát
Húgyszagú alomszalmák g�zébe kötve,
ahogy kih�lt ágyékukat melengették
eml�i üres tarisznyáival.

És láttam szemükben a kihunyó lángot,
arcuk falába vájt fekete csendet
és hallottam gyomruk dübörg� zaját,
rohadó tüdejük zihálásával
és éreztem testükre kövesedet bilincsét
a megvetésnek, ajkukon kicsurgó izét álmaiknak
vágyról, kenyérr�l, emberségr�l.

Édeni álmok

Kiégett sorsok Id�tlen Éjszakáiban
üres, gondnélküli világ nyüszít
Csalogányszájú napok suhannak
a feketegubás éjfél üvegszilánkos
ostora el�l.

Fejetlen démonok kacaja dörren
lila hajnalok torkolat tüzén,
hol meztelen talpak suhogása zúz
béna csendet.
Riadt búzavirág ék mez�ben
izzad a halál,
hervadt tüd�k kövekre köpött tallérjáért.

Törött amphórák

Törött amphórák sóhaja
az elmúlás ölén
özvegyárnyékok dombbá n�tt
várakozás közt
imába kövesedett,
mint az emlékek akasztófáján
szikkadó félelem színtelen foltja.
�sz óhajtójelek jégcsap ujjai merevednek
csepeg� türelmetlenséggel mutatnak
szürke sejtek repedt fazekaiban,
hol keményre f� az értelem.
Kókadt fej� kérd�jelek nyelvet
kitépte a közöny.
Nyikorgó körmei között
sorsok válnak ragadós péppé
és hullámzó fekete gy�r�k örvényeiben elfonnyad
a sejtés,
mint törött amphórák sóhaja
az elmúlás ölén. 



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 29
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SZABAD GYÖRGY

Mikor lesz a roma 
őszinte szívvel befogadott?

Tisztelt konferencia, Ked-
ves barátaim!

Két olyan fontos üzenet 
hangzott el a konferencián, 
ami régen várt, hosszútávon 
figyelmeztet� és hadd tegyem 
szerényen hozzá, részemre, aki 
jó néhány konferencián vol-
tam jelen, nagyon örvendetes. 
Mert valóban abba az irány-
ba mutat mindkett�, amelyet 
követni nem csak érdemes, 
hanem azt hiszem, hogy bel-
s� meggy�z�désb�l fakadóan 
mindenkinek, aki a magyar 
cigányság múltját ismeri, és 
jöv�jét reméli, bels� kötele-
zettségvállalásra ad alkalmat. 
Hadd lépjek közel ahhoz, ami 
ennek a tisztelt társasági köte-
léknek a világában ismételten 
felmerült, és nagyon remélem, 
hogy egybekapcsolva az ed-
dig elhangzottakkal nem csak 
felmerült, hanem lehet�vé vá-
lik, hogy az elmerülést�l meg-
menteni lehessen.

A kezdet kezdetén záporoz-
tak a javaslatok, amelyek hogy 
a bevezet�khöz kapcsolódjak, 
szembenéztek azzal, hogy asz-
szimilációt, olyan értelemben, 
ami a cigányságot megakadá-
lyozná múltjának megbecsü-
lését�l, értékeinek folyamatos 

�rzését�l és felmutatásától, 
nem helyes támogatni. És fel-
merült ugyanakkor az is, hogy 
a cigányságnak a törekvése 
identitásának meg�rzésére va-
jon nem vezet-e modern ko-
runkban, és Magyarország 
adott politikai, társadalmi vi-
szonyai között valami rezer-
vátum irányába. Amikor err�l 
beszéltünk, valamennyien azt 
mondtuk, szinte valamennyi-
en, hogy ezt sem akarjuk. Hát 
akkor mit?

Most a cigányság hivatott 
vezet�je mondta összhang-
ban a köztársasági elnöknek 
nagyon fontos üzenetével, 
hogy tulajdonképpen nem 
egyiket a másik rovására, de 
mind a kett�t egyidej�leg és 
céltudatosan kellene és kell, 
indokolt megvalósítani. Mit 
jelent ez? Hogy aki cigány, 
roma származású, az fokozza 
az öröklött értékek felkutatá-
sát, felmutatását, meger�síté-
sét. De az a roma, aki modern 
világunkban, s tegyük hozzá, 
hogy a magyar világunkban él 
és itt akar képességeivel a vele 
érkezett értékanyaggal helyet 
foglalni, annak erre a körül-
ményre is fokozottan szüksé-
ges figyelni. Általánosságok 

ezek, és ezekkel önmagukban 
nem mondtam semmi olyat, 
ami eddig el nem hangzott 
volna. Legfeljebb másképp 
fogalmaztam. De van ennek 
a társaságnak és a kezdet kez-
deti megnevezésében is meré-
szen és elkötelez�en egy jel-
z�je. Az, hogy tudományos. 
Ez lehet egy szép címke, ami-
t�l a közember, akár roma, 
akár nem roma nem kevéssé 
távolságot érz�en vall, de ami 
alighanem megkerülhetetle-
nül fontos, az, hogy az esély-
egyenl�ség mindkét oldalról 
vágyott, s�t jogi értelemben 
kötelez�vé tett célja megvaló-
suljon, bizony erre is szükség 
van.

Köztársasági elnökünk-
t�l idézet hangzott el, már az 
el�ttem szóló is hivatkozott 
rá, hogy a mai szaporodási 
statisztikák szerint vagy kissé 
objektívebben, demográfiai 
adatok szerint a felnövekv� 
nemzedék a jelenlegi adatok 
alapján, s ezek még változhat-
nak, még emelkedhetnek, a 
szület� gyermekek egy hete-
de, hogy másképp közelítsek, 
tehát minden hetedik szület� 
gyermek roma származású. 
Természetes tehát, hogy Ma-
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gyarországon a romák meg-
becsülését nélkülözhetetlen 
életcélnak tekinti, és ennek 
megfelel�en képzelheti el, ha a 
jöv�be gondol majd � és szü-
lei, az emelkedést, amir�l va-
lóban hallottunk is, és gyakran 
hallunk frázisszer�en. Igaz és 
nem erre van szükség. Hanem 
arra, hogy tartalommal meg-
töltsük. A tartalommal meg-
töltésnek, úgy gondolom, a 
legfontososabb, a legtöbbször 
kimondott követelménye a ta-
nulás. És ez igaz. Mikor lesz a 
roma �szinte szívvel befoga-
dott? Akkor persze, ha együtt 
tud örülni, és együtt tud bán-
kódni Magyarország népessé-
gének túlnyomó többségével. 
De hogy ez általános legyen, 
vagy sokkal általánosabb, 
mint a jelenben, ahhoz telje-
sen egyértelm�, hogy ki kell 
emelkednie az elmaradottság, 
a munkanélküliség, az el�íté-
letek világából. S mikor fogja 
a társadalom elsöpr� többsége 
ezt az emelkedést pártolni, tá-
mogatni, örülni neki? Akkor, 
ha ráébred arra, hogy a ci-
gányság igenis felfelé mozdul. 
S erre nem látványos alkalmak 
nyújtanak a legtöbbet, hanem 
az, ha az óvodától az általános 
iskolán, a középiskolán át és a 
legkiválóbbak a diploma útján 
elfogadtatják, hogy ez nem frá-
zis, hanem egy valóságos fo-
lyamat, amelyik rossz id�sza-
kokban, nehéz korszakokban, 
s ki tagadhatná, hogy most 

ebben élünk, fájóan lassú. De 
ha folyamat, akkor történeti-
leg mondom, megállíthatatlan. 
Az emelkedés is, a befogadás 
iránti készség is.

A tudományos szónál in-
dultam el. Ez valóban nagy-
igény� vállalkozás volt annak 
idején belefoglalni a társaság 
céljaiba. Nagy igény�? Esetleg 
túlzó? Esetleg gúnyolódóan 
lelegyinthet�? Rossz indula-
túak részér�l még ez is. De 
ha a mozgás iránya azt mutat-
ja, hogy nem lehetetlen, ak-
kor nagy feler�sít�je lehet az 
egész folyamatnak. Mir�l is 
volt szó? Emlékezzenek vissza 
a 90-es évek elejére. Arról volt 
szó, hogy mérjük fel, milyen 
ismeretekkel rendelkezik az 
ország népe a romákról. Tár-
juk ezt fel, érzékeljük a benne 
lév� értékeket. Hogyan? Mir�l 
beszéltünk? Beszéltünk mú-
zeumról, arról, hogy a roma 
múlt és jelen értékeit szemlé-
letessé lehet tenni akkor, ha a 
múzeumban megtekinthet� a 
vályogvet� keretekt�l a régi vi-
seletekig sok minden. De a vá-
lyogvet� keretekt�l és az épít-
kezéseknél fél várost felépít� 
romák trogjánál, az építési 
saroglyánál, amiben az eme-
letekre hurcolták fel jelent�s 
részben roma férfiak és roma 
n�k a maltert, a homokot, az 
épít�anyagokat, ott lenne en-
nek a jelzése, és ott lenne az 
is, hogy a romák akarva-aka-
ratlanul átélnek egy moderni-

zációt, amir�l itt szó volt. Egy 
modernizációt, amelyben sok 
tekintetben a primitív eszkö-
zök kimúlása után ott vannak 
a követelmények, az alkalmaz-
kodás, a modern magasabb 
rend� termelési eszközökhöz 
és tudatos módszerekhez. 
A bemutatása ennek a folya-
matnak, amelyik azt mondja, 
hogy ma már vannak olyan 
szakmák, amelyekben a romák 
aránya igen magas, gondolok 
itt a gépiparra, autószerelésre 
és így tovább, ami korábban 
ismeretlen volt. Vajon ezek 
nem jelz�i-e egy váltásnak? 
Vajon nem jelz�i-e azok a 
körülmények, amelyeket leg-
többször még csak követelés 
formájában, de már sokolda-
lúan bemutatott követelés for-
májában érzékeltetnek.

A „ki a putriból” az nem 
csak a politikának jelszava, és 
nem csak korunk közéleti fel-
adata, hanem az önbecsülés-
nek, az igénynövelésnek olyan 
mozzanata is, ami sodró ere-
j�vé válhat, ha átgondolva, és 
nemcsak zajongás formájában 
teszik magukévá az igényl�k 
és hárítják el a fölényesked�k. 
Ez a történelmi haladás. Mú-
zeum tudja ezt tükrözni? Per-
sze. Mit kértünk annak idején? 
Hogy a roma fiatalok, id�seb-
bek és akik képesek rá, cédu-
lákon gy�jtsék, hol találhatók 
ezek a tárgyak. Már most mú-
zeumokban, már most féltett 
raktárakban. Vagy még szét-
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hevernek szerte az országban 
és begy�jtetlenek? A romák-
ról rengeteget írtak Magyar-
országon. Kevés jót, de azért 
sok megbecsülend�t. Hol van 
az a bibliográfiai munkálko-
dás, amelyik ennek a nyomon 
követését és ennek az elher-
dálását egyrészt lehet�vé ten-
né, másrészt megakadályozná. 
Úgy gondolom, hogy helyes 
volt az a döntés akkor, hogy 
ilyen bibliográfiai gy�jtés in-
duljon meg, vagy ha megsza-
kadt, mert voltak ilyen kez-
deményezések, nem akarok 
most nevekhez visszanyúlni, 
nagyon komoly értékek is szü-
lettek, nagyon komoly kezde-
ményezések is szakadtak meg, 
folytatni kell. Már egyetemet 
végzett roma fiatalok ismerik a 
gy�jtésnek a fogalmát. Akár a 
múzeumit, akár a bibliográfia-
it. Hol van áttekintésünk arról, 
hogy a roma m�vészeknek a 
hagyatéka, értékeik, a vonó és 
a fest�ecset, az megbecsülésre 
kerül a jöv� szempontjából? 
És a m�vek? Egy-két nagy név 
itt lebeg a vizek felett, mond-
hatom. A hagyatékuk sorsa 
esetleges. Vagy a család, vagy 
szemes m�gy�jt�k kapkodják 
el legfontosabb értékeiket.

De hol van az a fiatal és 
most már nem is olyan fiatal 
nemzedék, amelyiknek a fejé-
ben megragad nem egyszer�en 
etnikai összetartozás alapján, 
hogy ki a roma fest�, hanem 
megragad az, hogy bizony 

Magyarországon a kezdet kez-
detén a romákat nem romák 
festették. És ott vannak a mú-
zeumokban, ott vannak a ma-
gángy�jteményekben, ott van-
nak a különböz�, néha nem is 
túlbecsülend� boltok és galé-
riák polcain. Akkor is józanok 
voltunk, és azt mondtuk, szó 
sincs arról, hogy mindent be-
gy�jteni. A legjavát persze. És 
azt, ami korjelz�. Ahol megis-
merni azt, hogy az egykorúak 
szemével hogy változott a ro-
mák megítélése. Meg lehet ezt 
csinálni? Alig ha lehet mindezt 
egy múzeumba gy�jteni. Más-
részt a múzeumok nem fogják 
odaadni féltett értékeiket. De 
cédulára fel lehet vinni, hogy 
kérem itt meg ott, meg abban 
a vidéki múzeumban, meg ab-
ban a felszámolásra kerül� úri 
hagyatékban bizony ott van-
nak ezek. Cédula készüljön 
helymeghatározással. Ami egy 
jövend� nyilvántartásnak az 
alapja.

14. Tudományos konfe-
renciáját tartja ez a szervezet. 
A következ� a 15. lesz. Le-
gyünk egy kicsit kegyetlenek. 
Mondjuk azt, hogy a 15. azért 
az mégis kerekebb szám, s 
nincs is olyan nagyon messze. 
Még az ilyen vén ember is eset-
leg megláthatja az eredménye-
it. T�zzük ki, hogy a 15. kon-
ferencián ett�l az egyesülett�l 
megkívánjuk, hogy számoljon 
be, ennek a négy ágnak, vagy 
esetleg még több ágnak, ami 

felmerült a megkezdett mun-
kájáról. Legyen feladat. Mert 
az, hogy összegy�lünk, és el-
mondjuk az örömöket és ke-
serveket, ezek nagyon fontos 
dolgok, jelzést adnak a poli-
tikának. De hogy viszik el�re 
a dolgot? Egyes m�vek a fal-
ra kerülnek. Egyes m�veket 
használnak. Egyes m�vekr�l 
leírásaink vannak. De szól-e 
mindez az egész folyamatról, 
amely nem más, mint a hagyo-
mány�rz� magyar cigányság-
nak a beilleszkedése, a magyar 
társadalom összmozgásába, 
amelyik az �rzend� értékekt�l 
a megteremtend� értékekig 
vezet? És ha ezt nem is tud-
juk megcsinálni, mondom a 
15. konferenciáig, legalább a 
kezdeményezés legyen benne, 
és tanult ifjaink kérem vegyék 
kezükbe ezeknek az ügyinté-
zését, mint nem halasztható 
és legjobb értelm� tervfelada-
tot. Személy szerint osszák fel, 
hogy ki mit vállal. Én most 
itt csak négy dologról beszél-
tem. De lenne ötödik, a roma 
iskoláztatás, félig meddig pe-
dagógiatörténeti feladata. Le-
gyenek felkészültek ezekben a 
visszapillantást és merész el�-
renézést kívánó feladatokban. 
És akkor, higgyék el, akkor 
könnyebb lesz elfogadtatni, 
hogy összetartozunk. Hogy 
Magyarországon a túlnyomó 
népesség a romákkal együtt 
sír, együtt nevet és a jöv�t ille-
t�en még egyet is tud akarni.
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MÓRICZ ZSIGMOND

Karácsonyi ének
Ragyogó hóba borult a kis falu.
Gyönyör� karácsonyeste volt. Az égen ret-

tent� csillag, mint amikor tavaszi hajnalon a ré-
ten a f�szálak hegyén csillog a harmat. A kis 
falu megbújt, és a parányi házakban boldogta-
lan, szegény nép tanyázott.

De két legénynek ez az este volt a szüretje. 
Páva Sajó volt az egyik, a másik Balog. Sok-sok 
éven át, kisiskolás koruk óta �k voltak a kará-
csonyesti kántálók. Olyan hangjuk volt, mint az 
ércsíp, s náluk nélkül nem is volt karácsonyeste 
a kis kálvinista faluban. Még aratáskor is emle-
gették, hogy az a karácsony, amikor Páva Sajó 
meg Balog rázendítik, hogy: „Mennyb�l az an-
gyal.”

Az idén nehezen is várták, mert ez az év 
nemcsak a gazdagokra rossz, hanem a szegé-
nyekre is. Ha a gazdának nincs, a munkás kop-
lalja meg. Csizmát akartak fejeltetni a kántálási 
pénzb�l, mert most csak úgy szortyogott a hólé 
a lábukon. Meg egy üveg bort is vin nének haza 
az édesnek, hogy legalább hadd érezzék, hogy 
itt jár az Isten angyala.

De ahogy elindultak az énekes útra, már né-
hány házzal el�ttük er�s hangok fújták a kará-
csonyi zsolozsmát.

– Ki lehet az? – döbbent a két legény.
Mikor az els� ház eresze alá beállítottak, s rá-

zendítették, hogy „Mennyb�l az angyal…” – ki-
jött a gazda ingujjban a tornácra, s azt mondta:

– Nohát, ti is itt vagytok? Itt jártak már a ci-
gányok, megvolt a karácsony. Elvitték a kenye-
ret. – Milyen kenyeret?

– Nem kértek pénzt, csak egy kis kenyeret.
A két fiatal legény elvörösödött a sötétben, 

s úgy kullogtak ki az udvarról, mint a megvert 
kutyák.

A cigányok már megint egy házzal tovább 
énekeltek. Hallgattak sötéten, szédülve.

– Mék lehet az?

– A Buga…
– Jól van. A nyáron is elvállalt el�lem egy fa-

irtást egy kis kenyérért.
Csak voníts!
Azért még bementek a következ� házba. Ott 

is rákezdték.
Kijött a gazdasszony.
– Ki az?.. Ti vagytok, Páva Sajó… Ej, ej… Jó 

van, na.
Nem híjta be, mint tavaly �ket, hogy megkí-

nálj a mézes borral és fonott kaláccsal. És nem 
adott peng�t, csak egy-egy tízfillérest nyo mott 
a markukba.

– Jaj, fiaim, szegények vagyunk az idén! Sze-
gény a világ.

Nagyon le voltak törve, nagyon szégyellet-
ték magukat. Hogy ezek a cigányok…!

Már látszott, hogy itt az idén nincs aratás. 
Nincs most karácsony.

Meghalt a Krisztus.

Adrian Stefanescu grafikája



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 33

Lassan kullogva mentek el�re a hóban. Szé-
dült a fejük, és most elkezdték érezni, hogy a 
hólé hidegedik a lábukon. Már a kapca fagyni 
kezdett. Ha nincs meleg az ember szívében, a 
fagy is kifog rajta.

A cigányok meg csak vonítottak valahol, 
hogy: „Mennyb�l az an gyal.”

Bementek a kocsmába, s egy-egy pohár pá-
linkát ittak a harminc fillérjükön, amit ma ke-
restek. Ez egy kicsit felfrissítette a vérüket, 
megokosította a fejüket.

– Na, próbáljuk meg mégeccer.
Nagy portára mentek. Nagy tölgyfa kaput 

nyitottak be. S a kutyák majd lehúzták �ket.
– Mennybül az angyal… Eljött hozzátok…
– Már megint itt vannak ezek a cigányok? – 

nyitott ki a gazda. -
Vagy tik vagytok, Páva Sajó? – Mink va-

gyunk, gazduram.
A gazdasszony azonban kiszólt.
– Hogy nem szégyellik, ilyen nagy legények. 

Nem való a’  mán, csak a cigányoknak.
A két legény meg volt halva. Birtokháborítás 

történt. A vérük kigyúlt.
Utána a cigányoknak!
Éppen jöttek ki sustorogva egy udvarból, 

mikor elérték �ket. Marakodva számolták a ka-
pott alamizsnát

– Hé! – kiáltotta Sajó Pista.
A vezet� cigánylegény, a Buga, hetvenkedve 

mondta:
– Nekünk is eljött az angyal!
– Nohát, ha eljött, el is visz! – ragadta tor-

kon Páva Sajó.
– Én is ember vagyok, értem is meghalt a 

Krisztus.
– Hát akkor te is meghalsz érte, büdös ci-

gány! Te eszed el a faluba a mi kenyerünket!
Volt ott egy sövénykerítés, abból egy karó 

törött a Páva Sajó kezébe.
– Én is tudok énekelni karácsony éccakáján! 

– rikácsolt a cigány.
– Meg is fogsz dögleni karácsony éccakáján!
S a két legény agyonverte a két cigányt, s azok 

ott maradtak, a szép fehér hóban, a csillagok 
ragyogó koronája alatt, karácsony éj szakáján.

RIGÓ JÓZSEF

Füstösök

–Hárman-négyen gyerekek
a faluszéli dombon magunkra hagyva
egyszer a „papfödjin” meggyújtottuk
a lábszárnyi szárazgazt
és hasította csapta a szél
az öreg "Kuntók" szomszédos kukoricás földje felé a
sustorgó lángot
s akkor mi ijedtünkbe lekapkodtuk ruháinkat
azokkal oltottunk
leperzsel�dött szemöldök haj
felhólyagzott a b�r
megégett pulóver müanyagszandál
de a kukoricástól fél méterre:
megfékeztük a tüzet

másszor pedig
aratás után körül
a Tsz földjein égették a tarlót
s látva a felleggé gomolygó fekete füstöt
és azt képzelve hogy a t�z
a „papfödjin” átharapódzva
megégetheti vályogházacskáinkat is futottunk
a földeken kintlév� traktorokhoz s vibráló
h�ségen füstön motorbúgáson át kiáltoztunk:
„hé; bácsik megégnek a házak!
de azok ránk se hederítettek és mi nem hihettük
hogy az esetleges szerencsétlenség során
minket �k megvédenének
s akkor mi ugyanúgy ruhadarabjainkkal a
tarlószélben kezdtük oltani
az izzó szalmát pernyét,

hárman-négyen csibészek
és h�sök voltunk mi füstös
cigánygyerekek –

1996. Tata
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DR. NAGY OLGA

Az erdélyi cigány társadalom a diszkrimináció 
és a beilleszkedés útvesztőjében

Közel harminc évig fog-
lalkoztam cigányközösségek 
tanulmá nyozásával. Különbö-
z� falvakban: a Kolozs megyei 
Mérában és Szucságon, a Ma-
ros megyei Koronkán, Maros-
szentkirályon, Mez�bándon, 
Marosvécsen és Görgényü-
vegcsürön meséket gy�jtöt-
tem. Ezek egy része 8 kötet-
ben 1969-1996 között jelent 
meg.

E mesék lejegyzése, elem-
zése, tanulmányozása figyelme-
met egy ben a szellemi háttérre is 
ráirányította. Ugyanakkor meg 
kellett ma gyaráznom azt a szá-
momra akkor még különös és 
érthetetlen jelenséget: hogyan 
lehetséges az, hogy az egyes közös-
ségek a civiliza torikus és kulturális 
fejl�dés tekintetében oly nagy kü-
lönbséget mutat nak. Természe-
tesen fogalmazódott meg a 
kérdés: mi van minden nek a hát-
terében? Mind e kérdések azáltal 
nyertek külön hangsúlyt, hogy épp 
az utolsó évben több cigányellenes 
pogromról kaphattunk hírt. Haller 
István „A cigányság megítélé-
se” cím� cikkében 1992-ben 
ezt írja: „helyzetük legaggasztóbb 
Európában… a forradalom óta 
több mint harminc helységb�l �z-
tek el cigányokat, felgyújtva házu-
kat…”

Többéves elemzésre, vizs-
gálatra volt szükségem, hogy 
megért hessem e kérdés igen 
bonyolult, szövevényes hátte-
rét, mely a ci gányellenes diszk-
rimináció megrendít� példái 
mellett, a megbé kélésnek, a 
cigányközösség teljes beillesz-
kedésének különböz� árnyalt 
eseteit is bizonyította.

Mind e kérdések késztettek, 
s�t kényszerítettek arra, hogy 
a ci gány-kérdésben magam is 
állást foglaljak. Így írtam meg 
az 1994- ben megjelent Baran-
golásaim varázslatos tájban cigány 
barátaim között cím� kötetemet, 
melyben a mesegy�jtés társa-
dalmi, szelle mi háttereként az 
említett kérdések is megfogal-
mazódtak.

A CIGÁNYELLENES 
DISZKRIMINÁCIÓ 

PÉLDÁI

Kezdjük talán a cigányelle-
nes diszkrimináció megdöb-
bent� példáival. Ugyanakkor a 
méltányosság és tárgyilagosság 
kedvéért vessük fel a kérdést: va-
jon a nem cigány lakosság ama ki-
rekeszt�, into leráns viselkedése nem 
játszott-e bele bizonyos cigány kö-
zösségek fejl� désre képtelen, vissza-

húzódó magatartásába? Nem ez hú-
zott válaszfalat a kétféle kulturális 
szintet képvisel� közösség között?

Kezdjük talán a Maros me-
gyei MEZ�BÁND példájával. 
Mez�bándon a falutól távol, 
szinte a dombok körülzárta 
„rezer vátumban” több évtizede 
letelepült cigányközösség él, 
melyet a bándiak mélységesen le-
néznek és megvetnek. A falu eme két 
közössége semmilyen formában nem 
érintkezik. A bándi cigányok, 
mint szak képzetlen munkások, 
Marosvásárhelyen állást vállal-
nak: utcasep r�k a köztisztasá-
gi vállalatnál. Munkahelyükön 
eléggé megbízha tatlanok, fi-
zetés után több napon át nem 
mennek munkába. Életmód-
juk, létformájuk primitív. Az 
egy, legfeljebb két helyiség b�l 
álló viskókban a legkezdetle-
gesebb bútorok is hiányoz-
nak. A viskók körül nincs kert, 
nincs kerítés. Feleséget hasonló 
cigány közösségekb�l hoznak, 
mert ide nem jönnek akárhon-
nan. Más ci gányközösségekben 
– például Marosszentkirályon 
– lenézik �ket, és nem is tartanak 
velük kapcsolatot.

A Maros megyei HAGY-
MÁSBODONBAN olyan ci-
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gányközösség él, amely mind-
össze néhány évtizede települt 
ide, de a jöv�-men� életr�l még 
nem mondott le: mint üstfol-
tozók járják a környéket. Meg-
�rizték törzsi hagyományukat, 
vajdájuk van, akit tisztelnek, s 
akihez visszás ügyekben for-
dulnak. Egy itt felejtett törzsi vi-
lág. A helybeliek nem közösköd-
nek velük, idegen testként élnek a 
faluban. Vi szont amint letele-
pedtek, azonnal jelentkeztek a 
református lelki pásztornál: a lelki-
pásztor befogadta és meghívta 
�ket a istentiszteletre. Ám ami-
kor nagy boldogan az egész 
közösség szinte bezúdult a 
templomba, a kántor megállott 
az orgonálásban, s azt mond-
ta: „Én többet nem orgonálok, 
amíg ezek a cigányok ki nem 
mennek innen!” E kirekesztet-
tek kisegítésére Sz�ke László 
tiszteletes megtanult cigányul, 
lefordított két újtestamentumi 
könyvet, és a vajda házában 
cigányul tartott istentisztele-
tet. Érdemes megjegyezni ezt 
a gyönyör� gesztust, melynek 
híre Angliáig elment!

SZUCSÁG Kolozsvár szom-
szédságában fekszik. A szucsági 
cigánynegyed is egyfajta rezervátum 
a falu felett, egy domb hajlatában. 
Teljes elzártságban élnek. Ennek 
ellenére �k már valamivel civi-
lizáltabbak, mint a mez�bándiak. 
Bár viskószer� lakásokban 
laknak, már vannak egyszer� 
bútoraik. A szucságiaknak nincs 
semmi közösségük a helybeliekkel, 
akik tudomásul veszik távoli jelen-

létüket, de konfliktushelyzetek nem 
alakultak ki. Kolozsvár közel-
ségével magyarázható, hogy 
közösségük er�södik azokkal 
a más helységekb�l való cigá-
nyokkal, akik velük azonos ci-
vilizatorikus, kulturális szintet 
képviselnek. Ugyanakkor fel 
kell figyelnünk arra is, hogy 
azokban a fiatalokban, akik Ko-
lozsváron már gyári munkások, 
elindult egyfajta oldódás. �k már 
civilizáltabb jöv�t kívánnak biz-
tosítani maguknak: tanulnak, és 
munkásként Kolozsváron próbál-
nak elhelyezkedni. (Talán nem ér-
dektelen megemlítenem, hogy 
például a mesélést a fiatalok 
már nem éltették. �k már nem 
mondanak mesét, s�t nem is 
hallgatták az öregek meséit.)

Sajátos megítélést kíván 
SZAMOSFALVA, amely az 
„önkirekesztettség” példáját 
képviseli. A szamosfalvi cigá-
nyok a kolozsvári állami hulla-
dékgy�jt� vállalat alkalmazot-
tai, a szemétkihordó helyeken 
válogatják a rongyot, fémet, 

papírt stb. Emellett egyesek a 
pléhmesterséget �zik: csator-
nákat, pléhfedeleket készítenek 
és javítanak. Így pénzes embe-
rek, szeretnek jól élni, s miként 
eldicsekedték nekem: „Nem 
verik fogukhoz a garast.” Az-
tán �k a lakodalomban „nem 
b�rölik le a vendégeket, mint a 
parasztok”. (Arra célozva, hogy 
a lakoda lomban �si népszokás 
szerint a meghívottak pénzbeli 
és más ajándékokat ajánlanak 
fel.) Majd így folytatja a dicsek-
vést: „… a lakodalomban �k 
konyakkal és nem pálinkával 
kínálják a vendé geket”. Miként 
ezt a már említett kötetemben 
megírtam: egyfajta tudatos elzár-
kózásról van szó!

A MEGBÉKÉLÉS 
FELTÉTELE: 

A KÖLCSÖNÖS 
EGYMÁSRA 
UTALTSÁG

Mint az el�z� sorokból is 
kit�nhetett: egy-egy cigány közös-
ség megítélése nagyban függ az il-

Albert Levente fotója
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let� román vagy magyar közösség 
befoga dó készségét�l, mondjuk így: 
toleranciájától. Ugyanakkor ez a 
toleran cia, befogadókészség is ár-
nyaltan, differenciáltan kezelend�.

Az egyik példám a havadi 
társadalomnéprajzi kutatásom 
kapcsán került el�. S némi-
képp rendhagyó, hiszen – mi-
ként lát tuk – a hagymásbo-
doni példa azt mutatta, hogy 
a lakosság diszk riminációját a 
friss letelepülés okozta. Nos, 
HAVADON másként történt. 
Hiszen itt is alig a hetvenes 
években telepedett le néhány 
cigány család. Bár a falu szélén 
építettek maguknak házat, nem 
alkot nak külön cigány-negyedet. 
Házaik a falu utcájának közvetlen 
folytatá sát képezik. S hogy meny-
nyire nem érzik magukat kívül-
állónak, azt bizo nyítja az a tény, 
hogy az utóbbi években már a falu 
belsejében is vásároltak maguknak 
eladóvá vált házakat. A havadi ci-
gányság és a színmagyar lakosság 
viszonyának – a már említett 
hagymás bodonival ellentétes 
– másféle alakulása némiképpen 
magyarázattal szolgál arra: melyek 
azok a tényez�k, amelyek a cigány 
és nem cigány lakosság kapcsolatát 
pozitívan befolyásolhatják.

Ennek több oka is van. Az 
egyik az, hogy Havadon – hol 
éppen bátyám, Nagy Ödön 
volt a református lelkész –, 
amikor odakerül tek, �k is, 
mint mások, jelentkeztek a 
színmagyar és református gyü-
lekezet lelkipásztoránál. Aho-
vá fel is vétettek. Nos, amikor 

el�ször mentek templomba, 
a kántor nem mondta azokat 
a szörny� és istentelen mon-
datokat, melyeket idéztem. 
Talán ezzel is magyarázható az, 
hogy mindkét közösség megértette: 
munkájukban kölcsönösen segítik 
egymást. Így aztán a cigány fér-
fiak és asszonyok szívesen eljártak 
napszámba dolgozni: kapálni vagy 
a kerti munkában dolgozni. Emel-
lett a férfiak kit�n� kovácsok, üst-
foltozók, megbecsült, dolgos tagjai a 
falu lakosságának. Részt vesznek 
a falu ünnepein, az egyház életé-
ben, a kultúrotthon rendezvényein. 
Jegyezzem meg, hogy magukat 
ugyanakkor cigányoknak tartják, 
s egymást közt cigányul beszélget-
nek.

BEILLESZKEDÉS – 
IDENTITÁS TUDAT-

VESZTÉSSEL…

E meghökkent�nek t�n� 
cím azt kívánja érzékeltetni: 
milyen bonyolult és ellent-
mondásos az a bizonyos „ci-
gány-kérdés”. Aláb bi példáim 
azt bizonyítják, hogy a teljes be-
illeszkedésnek is különbö z� okai 
és tényez�i lehetnek. Ennek elle-
nére az eredmény ugyanaz: az 
általam vizsgált helységekben a va-
lamikori cigányközösségek ma már 
teljes mértékben magyarnak tart-
ják magukat.

Nézzük hát a példákat:
A Marosvásárhelyhez közeli 

KORONKÁN a cigányság tel-
jes identitástudat-vesztése, il-
letve a magyar lakosságba való 
teljes be épülése annak köszön-

het�, hogy a több mint 150 
éves betelepü lés során – a még 
létez� arisztokratikus rendnek 
„köszönhet�en” – a kóbor 
cigányok ugyanazt a diszkrimi-
nációt szenvedték el, mint ma gyar 
társaik. Ezzel magyarázható, 
hogy – elkeveredvén velük – a 
„méltóságos gróf  úr” h�béreseiként 
elmagyarosodtak. Már nem csak 
hogy nem emlékeznek cigány-
eredetükre, de szenvedélyesen 
val lották magukat magyarok-
nak.

Cifra János koronkai mese-
mondómnak (meséi 1991-ben 
jelen tek meg) már a dédapja is 
a koronkai grófnál zsellérke-
dett. S ugyanolyan kiszolgálta-
tott volt a sorsa, miként a töb-
bi volt cigány, illetve magyar 
zsellérnek. A közös kiszolgál-
tatottság, a diszkrimináció mosta 
egybe �ket!

S hogy mennyire büszke 
volt magyarságára? Cifra Já-
nos példá ul azzal büszkélke-
dett, hogy nagyapja részt vett 
a ’48-as szabad ságharcban. 
Meséit magyar meséknek tar-
totta, melyeket – mi ként val-
lotta – szeretné, ha Magyar-
országon is olvasnának. Cifra 
János, miként apja is, a falu 
megbecsült cipésze volt. Cifra Já-
nos az zal dicsekedett, hogy 
meséinek meghallgatása céljá-
ból még a hat vanas években is 
„… a koronkai nép ott töltötte az 
id�t velem. Öregek, fiatalok végez-
ték dolgukat, aztán jöttek bé hoz-
zám. Nem én mentem. �k jüttek, 
tele volt velök a ház: férfiak, asszo-
nyok, legények és leányok. Még a 
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román papnak s a református pap-
nak a leánya is…”

A régi letelepülés mellett más 
tényez�k is segítették a maros-
szentkirályi valamikori cigányok 
beilleszkedését. A Marosvá-
sárhelyhez közeli MAROS-
SZENTKIRÁLYON az in-
nen-onnan érkez� cigá nyok 
szintén már több mint 150 éve 
telepedtek le. A negyed, me lyet 
Temet�kert utcának neveznek, 
s mely valamikor a falu széle 
volt, ma már beépült a falu-
ba, hiszen szép házaik, telkeik 
semmi ben nem különböznek 
a falu más telkeit�l. És a negyed 
már annyi ra nem „cigány negyed”, 
hogy többen is, marosvásárhelyi jó-
módú polgárok nyaralót építettek itt 
maguknak. Az itteni cigányok már 
magyar reformátusoknak tartják 
magukat. A lelkipásztor – a ke-
resztelés, konfirmálás, egyházi 
tagság, templomba járás, stb. 
tekintetében  nem gy�zte di-
csérni buzgóságukat. De ehhez 
az új identitástudathoz bizonyosan 
hozzájárult az a tény, hogy a maros-
szentkirályiak nem zár kóztak el a 
fejl�dést�l, a tanulástól, a környezet-
hez való alkalmazkodás tól. Ebbe 
belejátszott az is, hogy a na-
gyon közeli Marosvásárhe lyen, 
mint szakmunkások helyezked-
tek el. Már nem a lakóhelyük sze-
rinti, hanem sokkal inkább a városi 
életformát próbálták megvalósí tani. 
Kínosan vigyáztak arra, hogy 
házaik „modernek”, szépek 
le gyenek; a házak melletti kis 
gazdaság, udvar, kert példás 
rendben legyen. Els�ként sze-
reztek be rádiót, televíziót. 

Puci Jóskának pél dául Mikszáth 
Kálmán és Cooper volt a ked-
venc írója, s a köny veket a köl-
csönkönyvtárból szerezte be. 
Engem pedig arra kért, hogy 
szerezzem meg neki ezeket a 
köteteket, mert újból szeretné 
elolvasni �ket.

Puci Jóska, a „mesekirály” 
a százötven éves magyar nép-
meséket �rizte meg és adta to-
vább, mert – szemben magyar 
honfitársaival – � még nem 
szégyellte a mesélést, s�t, bár-
milyen m�velt is volt, hitt ab-
ban, hogy valamikor – 500, 
tán 1000 éve – még az igazság 
gy�zött!

El�adásom, ami a cigány-
kérdés társadalmi, m�vel�dés-
történeti stb. problémáit illeti, 
nem képviseli a teljességet. Hi-
szen például nem foglalkoz-

tam azokkal a máig kóborló 
cigányokkal, akik – aran nyal, 
dollárral, kenttel kereskedvén 
– már nem kóberes szekere-
ken, hanem át az országon, 
már autókkal száguldják be a 
világot. Ezek miatt nem lehet 
a cigányságot elítélni, mert kö-
zösségük csak egy kis hánya-
dát képviselik. S nem is a leg-
jellemz�bbeket. De e modern 
kóborló cigányokat azért sem 
lehet elítélni, hiszen ezt �k 
„kiváló” európai nemzetekt�l 
tanulták. Nem is szólva arról, 
hogy – tudomásunk szerint 
– még csak „kereskednek, de 
nem ju tottak arra a „tökélyre”, 
mint a nagy nemzetek egyes 
fiai, akik, gengszterekb�l ban-
dát alapítva – szerte a nagyvi-
lágban – nem ép pen humánus 
életmódot élnek. 

Albert Levente fotója
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Lakatos Menyhérttel beszélgetve
„Áhitattal hallgattuk az öreg 

Khandit, egy percig se kételkedett 
senki a történetek valódiságában.

Hittük, mert nekünk csak 
annyit nyújtott az élet, hogy sz�-
kösen elfértünk egymás mellett. 
Át kellett menekülnünk egy má-
sik világba, ahol óriások éltek, 
b�bájos öregasszonyok nyargal-
ták a sepr�t, és jó vagy rossz szel-
lemek döntöttek a sorsunk felett.

Hittük, hogy ez a világ léte-
zik, képzeletben ott futkostunk a 
narancsszín� nap birodalmában, 
ahol eleven karddal, amit a b�-
rünk alól húztunk el�, szembe-
szálltunk a sárkánnyal is. Alig 
vártuk az estét. Beleringattuk 
magunkat rejtelmes világába, megsz�ntünk létezni, vá-
gyaink zavartalanul követték a mesék csodás tájait. 
Féltük és szerettük ezt a világot, szellemeket idéztünk, 
hogy hírt hozzanak róla, mert sz�k világunkban se 
hír, se esemény nem volt.”

Lakatos Menyhért, a hírneves író-költ� írta 
ezeket Füstös képek cím� regényében. S a költ�i 
szavakhoz, mondatokhoz csupán csak annyit kell 
hozzátenni: � maga ebb�l a sz�k világból, végül 
is – egyéni életében – eljutott a „narancsszín� nap 
birodalmába”, amikor a vágyak teljesülnek. De 
hogy ez így történt, annak hosszú és rendhagyó 
sora van.

Már az elején is rendhagyó ez a történet. 
Lakatos Menyhértnek, a putrilakó cigánynak 
ugyanis Boncza Miklós méltóságos úr volt a 
vérszerinti nagyapja. Boncza Berta – Csinszka 
– édesapja. De az apja neve nem került volna 
be az irodalomtörténetbe, s�t semmiféle írott 
históriába: eseménytelen, nyomorúságos volt 
az a világ, amiben a méltóságos úr egyik – soha 

el nem ismert – fia élte az 
életét.

Aztán úgy adódott, hogy 
Lakatos Menyhért édesapjá-
nak nevét és élettörténetét – a 
fia révén – többszázezer olva-
só ismerhette meg, mint a hír-
nevet szerzett, négy kiadásban 
és összesen mintegy százezer 
példányban megjelent Füs-
tös képek egyik f�szerepl�jét. 
Csodálatosan, átélhet�en je-
lenítette meg az író a putrik 
világát – mindenki cigány Pá-
rizsnak hívta ezt a telepet –, 
és halhatatlanná vált ezen a 
réven az édesapa, de még in-
kább az édesanya személye.

– Er�szakgyerek volt az apám – mondja az 
író –, a méltóságos úr a Mámit felcsinálta. Hal-
lani se akart sem akkor, sem kés�bb a fiáról, 
a szerteszét szóródott unokáiról meg semmit 
sem tudott.

Sok ilyen er�szak történt meg a mi asszo-
nyainkkal. Nemegyszer le kellett feküdniük a 
gazdával, vagy a fiával, vagy a rokonával, hogy 
cserében kapjanak t�lük valamit, mert mindet 
sok-sok éhes száj várta odahaza. Sz�ke, barna, 
vörös gyerekek szaladgáltak a sok fekete kö-
zött – ha kérdezték, hát hogy van ez? Jaj, hát 
rácsodálkoztam egy sz�ke – vagy barna, vagy 
vörös – férfira. Vagy: meger�szakoltak, a fene 
egye meg, mit csinálhattam volna?

– Elhitték?
– El, vagy úgy tettek, mintha elhitték volna, 

hogy er�szak történt.
Azt is könnyen elhitték, hogy ha valakire 

rácsodálkozott az asszony, arra hasonlíthat a 
gyerek. A babonák világa volt ez. Egyszer egy 
kecske, amelyik a tet�n mászkált, halálra rémí-
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tette a cigányokat – az öngyilkosságot elkö-
vetett Hermina néni hazajáró szellemét látták 
benne. Ebben a világban az is megtörtént, hogy 
Ferenc Józsefnek akartak küldeni egy kérvényt. 
A harmincas évek közepén!

– De hogyha Boncza méltóságos úr nem 
íratta a nevére a fiát, hogyan lett az el nem is-
mert unokájából mégis kis Boncza? Mert a 
könyveib�l tudjuk, hogy annak nevezték.

– Azel�tt a cigányoknak nem volt vezeték-
nevük, csak úgy elnevezték �ket, a tulajdonsá-
guk meg a külsejük szerint. 1903-ban azután 
behívták a cigányokat az elöljáróságra, min-
denkinek adtak egy kitalált nevet, de maguk 
között a cigányok nem annak hívták aztán sem, 
hanem olyan néven, amit �k adtak neki. En-
gem kis Bonczának neveztek el – a méltósá-
gos nagyapám nevér�l –, és ez rajtam is ragadt. 
Méltóságos nagyapa vagy sem – én is putriban 
éltem, mint a többiek.

– Milyenek voltak ott a putrik?
– Amilyenek a putrik általában. Magunk 

eszkábálta nyomorúságos házikók, vályogból, 
sárból összetapasztva, úgy-ahogy felrakott 
nádtet�vel. Benne egyetlen sz�kös helyiség: 
nyolc-tíz, vagy ennél is több feln�tt, gyerek élt 
ott, elképzelhetetlenül összezsúfolva.

– A fekhelyek?
– Vályogból voltak, vagy napraforgószár-

ból.
– A holmijukat hova rakták?
–A holminkat? Sehova. Nem voltak holmija-

ink. Egy fazék vagy lábos lógott a falon. Ennyi. 
Az már jómódúnak számított, aki kerített ma-
gának valami ládafélét, abba aztán belerakhatta 
az egyetlen tartalék ruhát. Ha volt. De bizony, 
a legtöbb családban nem is volt semmiféle tar-
talék. Egész vagyonunkat a testünkön hordtuk, 
a lábunkra már nem is jutott bel�le.

Mosni? Fürödni? De hol? Miben? Megnyá-
laztuk a kezünket, azzal „lemostuk” az arcun-
kat. Ez volt a tisztálkodás. Ennél azért persze 
kicsit többet lehetett volna tenni, ha nagyon 
akarják. De nem akarták olyan nagyon.

Az én anyám, az nagyon akarta. Szert tett 
lavórra is, tekn�re is.

A tekn�ben hófehérre mosta az ingeimet, a 
lavórban jól megcsutakolt. Ne kelljen szégyen-
keznem az iskolában.

A n�véreimre már nem jutott ennyi figye-
lem. Anyám ambíciói énrám összpontosultak 
– az egyetlen fiúgyerekre. Szerencsémre vagy 
szerencsétlenségemre, mert nekem bizony sok-
szor terhemre volt ez a nagy gondoskodás.

– Ugye jól gondolom, hogy az öreg Khandi 
a mesebeli költészetével, és az édesanyja a rea-
litásával, k�kemény akaratával volt az életének 
két vezérl� csillaga?

– Ez így igaz.
Az öreg Khandi meséi akkor is bennem él-

tek, amikor már réges-régen elhagytam a ci-
gány Párizst, és Budapest leveg�jét szívtam. 
Hogy is felejthettem volna el! Ahányan vol-
tunk, mind alig vártuk az estét, amikor majd 
körbeüljük Khandi nagybátyámat, és � mesél, 
mesél. Négy-öt órát is egyfolytában.

A meséit nem írhatta le, mivelhogy se írni, se 
olvasni nem tudott – akár az apám –, de hiszen 
éppen az volt a csodálatos a meséiben, hogy a 
pillanat szülte �ket. Soha nem gondolta ki el�-
re, hogy mit fog mondani, de se � nem akadt 
meg a folytatásban, se a hallgatók nem pilled-
tek el az álmosságtól. A végtelenségig oda tud-
tak figyelni rá.

Hogyha tudott volna írni és olvasni, a világ 
legnagyobb írója lehetett volna az öreg Khandi. 
Így „csak” a mi kis közösségünk szürke életét 
színesítette meg a nagybátyám.

Átélhet�vé tette a mesét. Ez a legnagyobb 
örökség, amit énrám hagyott.

Nekem már – iskolázott embernek – le kel-
lett ülnöm az írógéphez, hogy életre kelthessem 
a könyv lapjain azokat, akiket életben nagyon jól 
ismertem. Hús-vér emberek voltak, mégis mint-
ha a fantáziámból ugrottak volna el�. Khandi 
ezt a képességét is rám hagyta örökségül.

Anyám meg azt hagyta örökségül, hogy: Ki-
emelkedni! Kiemelkedni! Én ez ellen sokáig 
kapálóztam. Nem akartam más lenni, mint a 
többiek. Nem akartam feladni azt a mérhetet-
len szabadságot, amit a cigány Párizsban élvez-
tünk, mint gyerekek.
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Ha az elemi iskolába ellátogatott a tanfel-
ügyel�, a tanító mindig énvelem büszkélke-
dett. – Na, halljuk csak a kis négust – pedig 
bármit lehetett rám kisiskolás koromban mon-
dani, csak azt nem, hogy szorgalmasan tanu-
lok. Valahogy minden megragadt a fejemben, 
és ott is maradt. Adottság. De nem örültem 
neki. Hogyha jól tanulok, még majd valóra vá-
lik az anyám álma-vágya, hogy gimnáziumba 
küldjön. Na, Isten �rizz ett�l! Nem látszott 
erre semmi esély, hiszen hogyan kerülhettem 
volna gimnáziumba a putriból, de ismertem 
anyámat. Senki-semmi nem tántoríthatta el at-
tól, amit egyszer a fejébe vett. Most úgy lát-
szik, hogy nincsen rá remény, de – majd csak 
történik valami.

És mit tesz Isten, csakugyan történt valami.
Méghozzá egy szerencsétlenség. Ami akár 

az életembe kerülhetett volna, de felépültem. 
Tízéves voltam akkor, éppen jó id�ben ahhoz, 
hogy az elemib�l átkerülhessek a gimnázium-
ba.

A vészt�i vadásztársaság mulatságán – aho-
va bohócnak hívták el a cigánygyerekeket, jó-
kat röhögve rajtuk – a holtrészeg gimnáziumi 
igazgató utánam l�tt. Megsebesültem. A má-
sik, rivális vészt�i vadásztársaság biztatására 
feljelentettük az igazgatót, aki ijedtében eljött 
hozzánk, és pénzt ajánlott fel, ha a feljelentést 
visszavonjuk.

A szüleim nem fogadták el, hogy pénzzel 
váltsa meg azt, amit a gyerekükkel tett. Hanem 
az igazgatónak arra az ajánlatára, hogy sze-
génységi alapon bejuttat engem a gimnázium-
ba, rögtön felcsillant az anyám szeme.

Az iskola a maga beszabályozottságával úgy 
kellett nekem, mint „hátamon a púp – hát még, 
hogy ott eleinte ki is gúnyoltak a cigányságom 
miatt. Össze is pakoltam egyszer a tanszere-
ket, hogy mindet kidobom: nem megyek töb-
bé iskolába. Akkor történt az a beszélgetés az 
anyámmal, ami eldöntötte a sorsomat.

– Addig lehetsz csak szeretett ember mikö-
zöttünk, amíg felnézhetnek rád: amíg megtes-
tesíted a reménységüket, hogy miközülünk is 
kiemelkedhet valaki. Ha csalódniuk kell ebben 

is – hitvány, gyáva ember leszel az � szemük-
ben. És te már ahhoz szoktál hozzá, hogy tisz-
teljenek.

Másnap mégiscsak elmentem az iskolába, 
és utána mindennap elindultam. Anyám so-
hase engedte meg, hogy akár egy napra is ki-
maradjak. Pedig nagyon megszenvedte, meg-
éhezte a család az én iskoláztatásomat, hiszen 
ha tandíjmentes voltam is, sok pénz kellett az 
iskolaszerekre, meg hát a ruhára. Az anyám 
bele is pusztul, ha alább adom öltözködésben, 
megjelenésben, mint a báró úr vagy bármelyik 
nagygazda fia. S�t, nekem még jobban kellett 
vigyáznom, mint bárki másnak, mert sokáig 
csak azt lesték az iskolatársaim, mi az, amivel 
megalázhatnának.

– A cigány Párizsban él�k, gondolom, min-
dennaposan megélték a megaláztatást. Hogyan 
tudták ezt elviselni?

– Tudja Isten, hát… persze hogy nem köny-
ny� elviselni, ha a csend�rök pofoznak, vagy 
bottal ütik a hátadat – és ez nem ment ritka-
ságszámba –, de az igazat megvallva, annyira 
megszoktuk már, hogy alig éreztük. Azt, hogy 
büdös, rohadt cigány, persze hogy hallottuk 
sokszor, de amikor az ember már ezredszer 
hallja – elereszti a füle mellett. Mintha el se 
hangzott volna.

A megaláztatás inkább csak annak fáj, aki 
megismert egy másik világot, és kezd megkü-
lönböztetést tenni a kett� között. Ilyen személy 
a cigány Párizsban csak egy volt, mégpedig én.

Én éreztem. Én meghallottam.
Az ember aztán erre sokféleképpen vála-

szolhat. Én is átmentem a különböz� fokokon. 
El�ször – mint amikor valakit pofon vágnak. 
Égett az arcom, legszívesebben a föld alá süly-
lyedtem volna, és egy szó se jutott az eszembe, 
amivel visszaválaszoljak.

Aztán úgy válaszoltam, hogy megmutatom. 
Csakazértis. Sose felejtem el a tanárom meg-
hökkent arcát, amikor az addig hallgatag, sem-
mikor se jelentkez� cigánygyerek valóságos 
kisel�adást tartott a matematikai anyagból, úgy 
elemezve, ahogy talán a tanár se tudta volna. 
Kés�bb – de ez már 1944-ben volt, amikor go-
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nosz szelek fújtak –, meg is ütöttem azt a fiút, 
aki megalázott.

De egészben véve, beékel�dtem már abba 
a világba is. Nem úgy voltam, hogy vagy ide-
tartozom, vagy oda, hanem ide is, meg oda 
is, és ez furcsa dologra vezetett. Mindenkinél 
különbözik az otthoni élet az iskolaitól, no de 
énnálam! Két mer�ben különböz�, egymástól 
idegen, s�t egymással ellenséges világ. Ha ha-
zamentem, el kellett felejtenem az iskolait, ha 
iskolába mentem, még csak gondolni se lehe-
tett az otthonira. Kett�s életet éltem, ami kü-
lönösebb megrázkódtatás nélkül sikerült, amíg 
csak – másokkal együtt – ki nem dobtak a gim-
náziumból.

– 1944-ben.
– Akkor. Nem sokkal kés�bb összegy�jtöt-

ték mind a cigányokat: sorakozzatok, megyünk 
Németországba.

– Nagy volt a riadalom?
– Nem, nem. Épp ellenkez�leg. Azt se tud-

tuk, hova legyünk örömünkben. Megyünk Né-
metországba! Dolgozni visznek! Ha dolgozni 
visznek, hát akkor ott jól is kell lakatniuk.

Mindig is nagy nyomorúság volt a cigány 
Párizsban, de az semmi volt ahhoz képest, ami 
1944-ben bekövetkezett. Nem elég, hogy kop-
laltunk, és az éhség, a járványok sorra lekaszál-
ták a cigányokat – még csend�rb�l is annyit 
kaptunk, amennyit még soha, és most aztán 
szabadra engedték az ösztöneiket. Ütötték-ver-
ték a cigányokat, mint akiknek most már min-
dent szabad.

Hát, ennél már nem lehet rosszabb, ennél 
csak jobb lehet.

Aztán – de minek beszéljek err�l? Mindenki 
tudja, mik történtek a táborokban. Ami a zsi-
dókkal, az a cigányokkal is. Csak mi jobban ki-
bírtuk – már aki –, mert az a kutya élet, amit 
addig éltünk, minket jobban hozzáedzett a 
megpróbáltatásokhoz.

Ahhoz azért nem, hogy kísérleti állatok le-
gyünk. Birkenauban. Az ember olcsóbb volt 
ott, mint a fehéregér.

Én is ilyen kísérleti állat voltam. Betettek 
egy nagy kádba, leszíjaztak, és leh�tötték a tes-

temet 22-23 fokra. Aztán két n� közé fektet-
tek meztelenül, kikísérletezve, hogy át tudják-e 
adni nekem a testmelegüket. Aki kibírta, kibír-
ta. Aki nem bírta ki, megfagyott.

Én kibírtam. Itt vagyok. Olyan nagy volt 
bennem az élni akarás. (…)

(A teljes interjú Juhász Júlia 
„Találkoztam boldoguló cigányokkal is” cím� 

1999-ben megjelent kötetében olvasható)

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF

Sodrásban

Megfagyott földben állunk,
emberarcunkon a szakáll

megfagyott jég, lesodródunk
az útszélére, ide, a temet�be,

tetovált b�rünkön már szégyen a gyász.
Terrorban élünk mindahányan,

keskeny hazánkat ellepi a nemzetközi gaz,
új úri bandák grasszálnak

országszerte,
szabjaszelek sepernek végig honomon,

eladható a föld, az ország,
eladható bennem a magány.

eladható:
a karzaton átbukó sikoly,
eladható lelkemb�l a csend,

szalmasárga hajnalok az �rben,
útszélén az apró

kavicsok.

Mert Isten arca is homorú
a kitaszítottság
gödrei között

és homorú az ég is,
üvegharang, amely ránk borul.
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GERGELY DEZSŐ

A lelket ki ne oltsátok!

Mindenható Atyám, hadd szóljak hozzád 
ebb�l a teremb�l, a Cigány Tudományos és 
M�vészeti Társaság 14. Tudományos konfe-
renciája résztvev�i nevében! A hív� ember úgy 
gondolja, hogy Te figyelsz ránk, itt vagy közöt-
tünk. Valóban a te üzeneted volt az, hogy a lel-
ket ki ne oltsátok. Err�l szól a Te könyved, a 
Biblia, a Szentírás. Nagyon mélységesen átéltük 
és átéljük azokat a korszakokat, amikor a lelket 
kioltják, illetve ki akarják oltani. Amikor már te 
nem létezel, amikor szitokszó az, hogy keresz-
tény, szitokszó az, hogy magyar, szitokszó azt, 
hogy cigány, szitokszó az, hogy család, hadd ne 
folytassam.

A lelket ki ne oltsátok! Kérted és követelted, 
és kéred, egyre szelídebben. Hol pedig er�sen; 
mennyk�vel, vízözönnel. Máskor meg a fiad-
nak a kereszthalálával. Mindenféle üzenetekkel: 
a lelket ki ne oltsátok… Ezt a mondásodat, ezt 
a szentírási igét én egy cigány fiadtól meger�-

sítve hallottam. A nagy bibliafordítótól. Meg-
mondhatom a nevét is: Choli Daróczi József  
fiadtól. Akit�l megkérdeztem, hogy Jóskám, a 
te cigány szíved, a te költ�i zsenialitásod, a te 
bibliafordítási gyakorlatod alapján hogyan tud-
nád a biblia üzenetét egy szóval kifejezni? Ér-
dekes, nem azt mondta, hogy a hit. Azt mond-
ta, hogy a lélek. Cigányul is mondta: DUHO, 
GYI, A LÉLEK.

Ennek lassan húsz éve. Akkor egyszerre 
megvilágosodott bennem, és azóta tudom én 
minden barna b�r� testvéremben látni a lelket. 
A lelket nem lehet látni. Ez képzavar. És mégis 
látom. Akkor is, hogyha sikeres, ha tehetséges. 
Akkor is, ha börtönb�l jött, vagy prostituált. 
Látom a lelket, látom benned a lelket, Uram, 
a Te lelkedet látom benne. És egyszerre meg-
szépül ez a sokat szenvedett arc. Ezzel a gon-
dolattal szeretném megszentelni, megáldani �si 
hagyomány szerint a cigányok zászlaját.

Gergely Dezs� „rashaj” és ifj. Rostás-Farkas György a zászlószentelés szövegét mondja
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Po sunto Del mangastu, te avel tyi ashtyil po romano 
flako! Mangasztu shu tyi ashtyil so po flako si vuneto 
cheri, te lel sama pe amaro nyamo, kana pe droma sam. 
Te avel tyi ashtyil, so po flako si, zeleno vesh, zeleno plaj, 
kodo than te delle; te xaxavelle.Grizhin so pol flako si 
rota – khameski rota, baxtalyi rota – kadi te ingrelle 
sastyimasa, baxtyasa pe amare droma, amare shavorenca. 
E romen te phiravel o del, pe peski palma, te lele sama pe 
lende o Kristo. Te losharel amare droma, savorengi Dej a 
Sunto Maria. Shorav sunto paji pe kado flako, o Dad, o 
Shavo, haj o Sunto Dyi anavesa. Amen.

Szent Isten, kérjük, áldjad meg a cigányok zászla-
ját. Kérjük, áldjad meg a zászlón a kék eget, hogy az 
védje, óvja népedet, amikor vándorolniuk, vagy netalán 
menekülniük kell. Áldjad meg a zászlón a zöld erd�t, 
a zöld hegyet, hogy az bújtassa és táplálja �ket. Áld-
jad meg a zászlón a napkereket, a vándorkereket, a 
szerencsekereket, hogy ez a kerék vigye �ket az egészség 
és boldogulás útján családjukkal együtt. Kísérje �ket 
útjukon vándorlásunk társa, Jézus Krisztus. Vigyáz-
zon rájuk, és vegye oltalmába �ket mindnyájunk anyja, 
Boldogságos Sz�z Mária. És most meghintem szentelt 
vízzel ezeket a szimbólumokat, zászlókat az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A cigányzászlót, a kék eget, a zöld mez�t, a 
szerencsekereket, és azt az Európai Uniós tizen-
két csillagot, amelyben visszaköszön a Jelenések 
Könyvéb�l a Boldogságos Sz�z Mária tizenkét 
csillagos koronája. És megszentelem a magyar 
zászlót, és a magyar címert, a szent koronát, 
amely nem ez, hanem �, mert jogi személy, mert 
ez védi annak az István királynak a szellemében, 
aki az intelmeiben Imre hercegt�l megkövete-
li és minden utódjától, hogy a jövevényeket, a 
vándorokat fogadja be és tisztelje �ket. Együtt 
a kett�t, a magyar zászlót és azt a cigány szemet, 
azt a cigány tekintetet, hogy együtt a közös ha-
zában boldoguljunk, éljünk, magyarok, cigányok, 
zsidók, mindenféle kisebbség, mert egyedül ez 
Istennek, Szent Istvánnak és minden igaz em-
bernek az akarata. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében. Amen. Maradjatok Istennel!

KOVÁCS JÓZSEF HONTALAN

Ima

Áldott legyen a neved
és megmaradjon
a mi nemzetségünk is
miképpen a gy�lölett�l
Betlehem megóvta a kisdedet,
azonképpen szabadíts
meg bennünket a megaláztatásoktól,
és egyszer se
vigyél minket a kísértésbe,
mert az orcánkat dicsér�
ajkak némaságba fulladhatnak
a hazugság k�táblái el�tt,
és mindég bocsáss meg
a törzseinket rágalmazó
önkéntes martalócoknak,
mint ahogyan nekünk
is mindennap
meg kell bocsátanunk
az ellenünk vétkez�knek
és áldott legyen
Jézus szepl�telen
anyjának neve,
mert megszülte a gyermeket,
és legyen áldott az ország is:
ahol a legenda
és ahol az ének megszülethetett!
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SZONDI GYÖRGY

Kemence

lapát lapát rögök
marják a kezet
gyehennaméreg örök
szénben szép erezet
éjnap éjnap lendítés
veres katlanban mész
gyógyszóda megint és
galambfióka sok bámész
padlásaknák piros szeme
por zabál gaz kén fény
aknagáz parázszene
égre okádó kémény

Izzik katedrális.
Sisterg� kövek s hitekb�l dóm.
Ludovika f�hadnagya,
Sztálinváros kubikosa,
embert épít, vár is.
Láng felcsattan iszonyodón,
perzsel vörösen, nem adja.
Az eszmék is rögb�l, csatakosak.

Eröltetett koholt menet volt.
Sorompós sorsod
kohókban nyitotta Isten.
Galambfióka piheg tenyeredben.
Behull a deres por.
Fiú szakítja meg suta vonulását.

Látja az aknaszemet,
tudja az iksz-jeleket.
Látta fénypernye hullását,
tudta a rend fokozását.
Hitte a magyar hitet,
hiszed a magyar hitet,
hiszed

rögök rögök lapát
zabált a parázs
zabált a hamis varázs téged

Ember szegült katedrálissá!
Kondul a szavam tehozzád,
mésszel pöröl� édesapám.

Ellen

Arasszal mért ó Bábel orma
napjainkban a dukáló norma
– hallik.

Engedd hozzám szereteted, de
magad ne foszd meg, ne légy rideg te.

Eledelünk is kenyérhaj, kapor ma,
hitetek emelve, más hitünk tiporva
– hallik.

Ne hajtsd le fejedet, ne törd le,
higgyél engemet, higgy le a földre

A lét is, mi más, szellemi kíntorna,
életünk meg elemi kín volna
– hallik.

Magadban vagy, magam, magunk együtt,
bátorságod, er�nk ne feledjük.

Árad, büdöslik minden csatorna,
ami csak bennük: talmi tivornya
– hallik.

Kócos a hangunk, gyere halkan, fésülködj meg,
szóljál, szólok, haza, haza, fésülködj meg.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 45

„Az első”

Tátogunk kopoltyúval.
Fürtjeink tüd�nkben jégcsapok.
Közel a tüd�szüret.
Néma hajóba hajítják �ket
– ki tapossa? –
felcsikorognak az ökrök.
Úsznak, szikráznak, szeretnek.
Bárka, koporsó, koporsó, koporsó.

Tenger volt itt.

Hitet

Magyar rácsoldó hengerrel végighúztam
az ajtón, kioldódtak a vízszintesek.
Imacsúcsos kezem beszuszakoltam a lé-
ha állóvasak közé, összeragadt [...]
Vagy valakit�l. Benn pedig nem volt
senki. A dohos múlt bosszúja?

Nem így, nem így,
eddig ez álságos fent:
Nyújtsunk be kegyelmi kérvényt a maholnapnak.
Vegyünk kölcsön tartást.
Fokozzuk le kalákában a számlapot.
Huszonegyre kérjünk lapot.
Csapoljuk a kátyút.
Hitet hitelért.
Ivarérett magok szöknek.

Kétszáz esztend�sek föl a gének nyugatról.
Voltak Schallok,
voltam Sal,
kétszáz éve vagyok magyar
nagyon.
Engedtessék.

Csak a bocsánat 
mindig?

Levél U. J.-nak

Sarkosan, elvágólag
Nagy László-metrumok, kockás füzet, öl;
ki tudta akkor, hogy nálad is öl
a kór majd, elvág utólag
mindent,
nem
– tékozold mennyre szitkaid, Jóska!

Villanófényben az elragadás.

Kummogó nevetés, gyógyszer, kis korty,
karoló s hárító kéz: te drága, no
tiltja az orvos.
A jajt is?, a tiport
hónapokat, a torpanó
kedvet mért nem? Hasztalan már a szigor most:
lázadsz szomorún.

Magamról szólok már, Jóska. Der�m
oda.
Mégis-der�det kérem - nékem egy tünde rím
se jut, vagy ha: szókaloda.
Mindegy. Tüzed. Lobogód.

Honnan a zendül� irgalom benned?
Magamról szólok már, dudva kiver.
Kockás füzet, öl, karolás, lobogó t�z, dadogás.
Elvágólag a metrum, a kór – nem.

Vakogok bele.
Belevakogok, Jóska.
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Romantika

...túlérz� fájvirág...
(Arany János: Balzsamcsepp)

Mikor kankalinos a kedved,
de szegik szelíden dacok,
mikor óvni jó törekedned,
de utak fenekednek, vacog
a tünde maradás is benned,
mikor haragot hessent a kéz
és töredelmet vigyáz a szó,
mikor szépet színlelni nehéz
és dália ont adakozón
szirmot, de már új bimbóra kész,

szalad, botlik mozdulat,
rózsahadra rózsahad,
te vagy, jaj, szeretnék,
bolond, eretnek ék,
gyöngyöz� dal, jajvirág,
tündökölni talmi vágy,
szeretnék, szeretnél,
nevetnék, temetnél,

mikor szél fuvalkodik, szél,
de kamasz még, hogy féld, pagonyod,
mikor duruzsol a lomb, beszél,
de lopva zúzmarás alkonyok
szállnak s érzed virágok neszét,
mikor liliommal ha bántasz
és fáj az, révedez�n megállsz,
mikor gyopár türelmed válasz,
és távol moháll, remeg álca,

lehullok s vagy áldott tudottam.

  

Sz-szög

A szemek szerte, a szembefutók
kapaszkodsz beléjük, kapaszkodnál
kovakemény tekintetek, hálószemek
ha mástól bitangolnak hozzád
ha színeket sz�nek
ha puffadt kopárak
zsongl�rlabdákat hajigálnak tömegk�vé növekednek
karcot ejtenek, zsinegszemek
gúzsban �rköd�k
préda-gálában
révetegek
láthatáron libben-vetül
hajolsz le, a
hálószemek
a földön hálók
botlasz iszonyatost
verg�dsz

te rab

Karácsonyi pillangó

Beszállt az éj, földre vackolt
komor arany halleluja
csöndben zizeg a félszeg illat
betlehemi jászol pirkad
cirmos papír áhít, buja
szunnyad, fél som, vackor
rebben a szárny, verejtékcsepp
csirip, csörömp, jaj, szép
ékes születése még szebb
szakadozott feketeség
piheg, piheg

se gyertya se t�levél se

pillangó
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Balogh József: Emlékezés

Labancné Milák Brigitta: Anyám Túró Zoltán: Paganini
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Kasztíliai fest�. Mária bemutatása a templomban

Molnár-C. Pál: Menekülés Egyiptomba
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Tiepolo: Pihen� Szent Család

Francia miniatúrfest�: A pásztorok és az angyal Murillo: Menekülés Egyiptomba
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Balogh Balázs András: Nekik nem kel fel már a nap

Váradi Gábor: A Szentlélek
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KÁLLAI KATALIN

Méltó elismerést és támogatást 
a roma kultúrának!

Tisztelt konferencia, Höl-
gyeim és Uraim!

Köszönöm Dezs� bátyánk-
nak, ezt a megható szentelési 
szertartást! Ez nagyon jó do-
log, hogy itt, ezen a konferen-
cián ilyen dolognak is részesei 
lehetünk, hiszen a magyar-
országi cigányság körülbelül 
80%-a hív� ember, és katoli-
kus vallású. Felemel� élmény 
volt számomra, amikor a csat-
kai búcsún én képviselhet-
tem a Kulturális és Oktatási 
Minisztériumot, és köszönt-
hettem az ottani missziót és 
gyülekezetet. Fontos ez a cigá-
nyok életében.

Most a kultúráról kellene 
beszélnem, és arról, hogy en-
nek a konferenciának mi az 
üzenete. Én azt gondolom, 
hogy az összefogás. Ez az üze-
net, tizennégy éve err�l beszé-
lünk, és számomra jó érzés, 
hogy minden évben van vala-
mi pozitívum, ami megvalósult 
és megvalósulni látszik. De ez 
még kevés. A magyarországi 
cigányság hétszáz éve él ebben 
az országban, mi ide tartozunk, 
s nem vagyunk másodrangú ál-
lampolgárok. Nem szeretnénk 
azok lenni, vannak jogaink, és 
természetesen vannak köteles-
ségeink is.

A Roma Évtized Program 
megvalósításának a kezdetén 
járunk, s ez a program négy 
terület ölel fel. Az oktatás, 
foglalkoztatás, lakhatás és az 
egészségügy világát. Nagyon 
jónak tartom ezeket a kezde-
ményezéseket, és remények-
kel várom az eredményt. De 
nem elég, ha a kormányprog-
ram megfogalmazza a célkit�-
zéseket, mindezt átláthatóvá, 
és ellen�rizhet�vé is kell ten-
ni. Személy szerint szeretném 
tudni, hogy ezekb�l a progra-
mokból, és f�leg a pénzeszkö-
zökb�l mennyi jut a magyar-
országi cigányságnak. Hogy 
ez érezhet� legyen, hogy 
tudjuk mihez mérni a dolgo-
kat. Sajnos a négy pillér mellé 
nem került be a kultúra, pedig 
a kultúra a magyarországi ci-
gányság életében az egyetlen 
terület, amely nem kér integ-
rációt. Mindig elmondom, 
hogy a cigányság élethelyzeté-
nek javítása érdekében szük-
ségesnek tartom az integráci-
ót, hogy a cigányok a többségi 
társadalomban megfelel� mó-
don kapjanak részesedést és 
elismerést az oktatás, lakhatás, 
foglalkoztatás, egészségügy 
területén. A kulturális terüle-
ten, azt gondolom, semmiféle 

integrációt nem kérünk. A mi 
kultúránk sajátos, egyedi kul-
túra, amely Európában és a 
világban is egyedülálló. Sze-
retnénk, ha továbbra is meg-
�rizhetnénk, ahogyan cigány 
anyanyelvünket is. Ehhez pe-
dig nem kevesebb támogatás 
szükséges, mint az említett 
négy prioritást élvez� terüle-
ten az integrációhoz.

Sajnálatos dolog, hogy a 
döntéshozók nem ismerték fel 
annak a fontosságát, hogy a ci-
gány kultúra az egyetemes kul-
túra elidegeníthetetlen része. 
Szóban és a méltatások szint-
jén talán elismerik, de emellett 
nem jelenik meg az a támoga-
tási rendszer, amelyre szükség 
lenne. Az én feladatom, sze-
mély szerint azon dolgozom, 
hogy ez a helyzet valamelyest 
javuljon. Megmondom �szin-
tén, nem egyszer� a dolgom, 
mivel uniós pénzeket erre a fe-
jezetre nem lehet lehívni, és a 
költségvetési források bizony 
nagyon sz�kösek. Jó, hogy 
itt vagyunk ezen a konferen-
cián, mert nyíltan és �szintén 
kell beszélnünk ezekr�l a kér-
désekr�l. A kultúra az a terü-
let, amelynek a Roma Évtized 
Programba mindenképpen be 
kellene kerülnie, oly módon, 
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hogy ehhez megfelel� pénz-
összegek is társuljanak. Való-
ban nincs múzeumunk, nincs 
színházunk, és nincsenek meg 
azok az intézmények, amelye-
ket szeretnénk. Alkotásaink 
viszont vannak. Kiváló alko-
tások vannak. Pincékben el-
rejtve, a nagyközönség el�l 
elzárva. Néha-néha összejö-
vünk egy kiállítás, egy m�vé-
szeti rendezvény erejéig, és 
bemutatjuk rejtett kincseinket. 
Hosszú távon ez nem megol-
dás. A helyzet tarthatatlanná 
vált, a magam részér�l próbá-
lom megtenni, amit politikus-
ként tehetek az ügy érdeké-
ben. Szólok, beszélek, kiáltok, 
amikor csak alkalmam nyílik.

Ez a konferencia is azt üze-
ni, hogy a magyarországi roma 
kultúra az egyetemes kultúra 
része. Méltó és számokban is 
mérhet� támogatást kérünk 
ahhoz, hogy meg tudjuk �riz-
ni, és a nagyvilág el�tt is be 
tudjuk mutatni m�vészetün-
ket, zenénket, irodalmunkat, 
fest�inket, tárgyi kultúránkat, 
hagyományainkat. Kedves Ba-
rátaim, higgyétek el, van mit 
bemutatnunk!

Ha egy ország neve a nagy-
világban összefonódik valami-
vel, akkor Magyarország neve 
elválaszthatatlanul összeforrt 
a cigányzenével, azzal a kultu-
rális értékkel, amelyet a roma 
közösség teremt. Sokan úgy 
tartják, a kultúra magától m�-
ködik, s nem igényel különö-
sebb tervezést, vagy gondos-
kodást. Kedves Barátaim, a 

kultúra valóban m�ködik ma-
gától is, amennyiben tehetség-
b�l születik. A tehetség pedig 
vagy van, vagy nincs. Szeren-
csére a mi cigány népünknek 
van tehetsége; van tehetsége 
a kultúrához, és van tehetsé-
ge a túléléshez is. A kérdés, 
hogy meddig kell még túlél-
nünk? Sok kutatást végeztek 
már a cigányság helyzetének 
felmérésére. Természetesen 
fontosak ezek a kutatások, de 
eltelt tizenhét év, s azt gondo-
lom, hogy ideje lenne a ku-
tatásokat, felméréséket apró-
pénzre váltani, és a kultúrába 
 fektetni.

A médiában és a közvéle-
kedésben nap mint nap tetten 
érhet� a cigányellenesség, a 
megkülönböztetés. Ezen vál-
toztatni kell! Természetesen, 
ha a média is csak a negatí-
vumokat mutatja be a cigány-
sággal kapcsolatban, akkor 
nehéz lesz változtatni az el�-
ítéleteken. Azt gondolom, 

hogy nagyobb teret kell biz-
tosítani azoknak a pozitív pél-
dáknak, értékeknek, melyek a 
magyarországi cigányságot a 
mai napig egységbe fogják, jel-
lemzik, így kiemelten a cigány 
kultúrának. Ehhez kérem a 
jelenlév�k segítséget is, hogy 
mindenki a maga területén 
próbáljon meg érvényt szerez-
ni ezeknek a gondolatoknak. 
Én a magam részér�l, megte-
szem, amit lehet. A következ� 
tanácskozáson remélem, több 
beszámolót hallhatunk arról, 
hogy milyen eredményeket ér-
tünk el. Most is vannak ered-
mények, de ezek elenyész�ek 
ahhoz mérten, amilyen értéket 
a magyarországi roma kultúra 
képvisel. Köszönöm a meg-
tisztel� figyelmet, további jó 
témákat és sikeres együttdol-
gozást kívánok.

(Az el�adó a Kulturális 
és Oktatási Minisztérium 

stratégiai f�tanácsadója)

Balogh József: Emlékezés
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RAVASZ JÓZSEF

A csallóközi romák identitásáról
Szlovák állampolgárként és magyar roma-

ként kellene ezen a konferencián megszólal-
nom. Engedjék meg, hogy mondandómat 
személyes emlékeimmel kezdjem, hiszen tizen-
négy év óta veszek részt a Cigány Tudományos 
és M�vészeti Társaság által szervezett nem-
zetközi tanácskozásokon. Els� alkalommal a 
Bolgár Kulturális Intézetben találkoztunk, s 
nagyon boldog embernek éreztem magamat, 
mert Európában él� romákkal, a romákról vál-
tottunk szót. Akkor Rostás – Farkas György, 
akit azóta is mesteremnek tekintek, azt mond-
ta nekem:

„Jóska, te olyan tanítvány vagy, aki néhány év 
múlva már arról fog beszámolni, hogy milyen 
eredményeket tettünk le arra a közös asztalra, 
annak érdekében, hogy a romák sorsa jobbra 
forduljon.”

Az év minden napján eszembe jutnak Gyu-
ri szavai, és bizony el kell szomorodjam. Miért 
mondom ezt? …A romaságról ma nemzetként 
kellene beszélnünk otthon, az országgy�lésben, 
bárhol. Az elmúlt 14 év alatt létrejött az Európa 
Tanács védnöksége alatt az Európai Romák Fó-
ruma, ahol Szlovákiát képviselem. Néha olyan 
érzésem támad, hogy az emberek unatkozva 
hallgatják mindazt, amire bizony kell�képpen 
oda kellene figyelniük.

Az én hétköznapjaim nem olyan egyszer�ek 
Szlovákiában, hiszen három nyelven kell gon-
dolkodnom. És mindig felmerül a kérdés, hogy 
vajon otthon vagyok-e? És hol az az otthon? Ki 
ne ismerné a mai politikai helyzetünket Szlo-
vákiában? Ezért nem szeretek arról beszélni, 
hogy én magyar roma vagyok, szlovák roma 
vagyok, német roma vagyok… Mi romák va-
gyunk, akik Európában nemzetként, az egész 
világban nemzetként vagyunk jelen, még ak-

kor is, ha diaszpórában, úgymond szétszórtan 
élünk. (…)

Hamarosan tizennyolc éve lesz annak, hogy 
Szlovákiában is végbement az 1989-es, úgy-
mond „bársonyos forradalom”. Ennyi id� után 
már le kellene tenni az asztalra valamit, ami a 
romák életében változást jelent. A televízió, a 
rádió, a média segítségével nyomon tudom kö-
vetni mindazt, ami Magyarországon a romák 
ügyében történik.

Rostás Gyuri mindig azt kérdezte t�lem: 
„Jóska, te milyen romaként vagy jelen Duna-
szerdahelyen?” A közelmúltban jelent meg a 
„Csallóközi romák identitástudata” cím� köny-
vem, melyben különböz� felmérések eredmé-
nyeit dolgoztam fel, melyek arról adnak szá-
mot, hogy a csallóközi magyar ajkú, magyarul 
beszél� romáknak milyen problémákkal kell 
megküzdeniük, amikor belépnek egy hivatalba, 
vagy amikor el kell dönteniük, hogy milyen tan-
nyelv� iskolába íratják gyermekeiket.

Ebb�l a könyvb�l kiderül, hogy a Csallóköz-
ben él� magyar ajkú romák több mint 90%-a 
már asszimilálódott. Nehéz dolog ezzel szem-
besülni. Más viszont a helyzet a roma anyanyel-
v� oláh cigányokkal. �k sokkal inkább meg-
�rizték identitásukat. A kérdés csak az, milyen 
módon és milyen mértékben kapcsolódnak be 
ezek a romák a közéletbe? Sajnos igen kevéssé. 
A magyarul beszél� romák viszont, akik már 
nem köt�dnek roma identitásukhoz a közélet-
ben mégis nagyobb feladatokat fel tudtak vál-
lalni. Kérdezem t�letek, mi a jobb?

Az oláh cigányok esete, akik nem vállalják fel 
azt a közéleti szerepet, amit fel kellene vállalniuk, 
viszont az identitástudatuk 100%-os, vagy a ma-
gyarul beszél� úgymond zenész romák, akiknek 
már nincsen roma identitástudata, viszont a köz-
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életben nagyon komoly szerepet vállaltak és vál-
lalnak fel. Általában ilyenkor teszik fel a kérdést, 
hogy nekünk, roma értelmiségnek mi a szere-
pünk és a felel�sségünk ezzel kapcsolatban. Az 
én szerény véleményem szerint a Csallóközben 
azzal kezdene kezdeni, hogy a magyarul beszé-
l� romákat megtanítsuk az anyanyelvükre, és aki 
erre igényt tart a roma nyelv mellett az állam-
nyelv, a szlovák használatára is. A Csallóközben 
él� szlovák állampolgár, de magyarul beszél� ro-
mák többnyire ugyanis egyáltalán nem beszélik 
az államnyelvet. Ez kommunikációs zavart idéz 
el�, és komoly egzisztenciális problémát jelent, 
hiszen nem tudnak élni azokkal a jogokkal és le-
het�ségekkel, amelyek szlovák állampolgárként 
megilletnék �ket.

Amikor Magyarországon arról beszélünk, 
hogy ilyen oktatás, amolyan oktatás, múzeum 
és kutatóközpont, akkor mi a Csallóközben 
még mindig ott tartunk, hogy a romákat arról 
kell meggy�znünk, hogy saját identitásuk és 
kultúrájuk is létezik. Demográfiai mutatóink 
szerint Szlovákiában közel 600 ezer roma él, és 
ennek a fele magyarul beszél� roma. Nagyon jó 
volna a következ�, 15. konferencián zárszám-
adást készítenünk, amelyben az élet különböz� 
területein: az oktatás, a kultúra, az egészségügy, 
a munkára való nevelés… olyan tanulmányok 
kerülnének az asztalra, amelyeken keresztül 
felmérhetnénk, hogy Európában, s f�ként Kö-
zép-kelet Európában, a visegrádi négy államon 
belül (Lengyelország, Csehország, Szlovákia és 
Magyarország) milyen eredményeket értünk el 
az elmúlt húsz év alatt. Biztos vagyok benne, 
hogy vannak eredményeink. De a 700 és 800 
éves európai jelenlétünkhöz viszonyítva cse-
kélynek és relatívnak érzem ezeket az eredmé-
nyeket. Mi lesz velünk 15-20 év múlva a glo-
balizáció szorításában? Tudjuk, hogy például 
Szlovákiában a gyerekeink 50%-a nem fejezi 
be az alapszint� iskolát. Többségüket a szü-
l�k úgynevezett speciális iskolákba íratják, s ha 
most elmondom Önöknek, hogy miért, bizony 
el fognak gondolkodni.

A kormányrendelet szerint minden egyes 
gyermek után, aki speciális iskolába jár, a szül� 
500 koronát kap. Az a szül�, akinek 5 gyerme-
ke van, ily módon havi 2500 koronához juthat! 
Kérdem Önöket, amikor a romák többsége 
munkanélküli, vajon az a szül� nem gondolko-
dik el, hogy szükséges-e a mindennapi betev�-
jéhez az a 2500 korona? Persze, hogy igen! Fel 
kell tennünk a kérdést, hogy a kormány való-
ban akarja-e, a romák felzárkóztatását, akarja-e, 
hogy egyenrangú, adófizet� polgárként jó ha-
zafiak legyenek? Az említett kormányrendelet 
nem err�l tanúskodik. Adja a Jóisten, hogy én 
tévedjek!

Amikor azt mondjuk, hogy a delfint is meg 
lehet tanítani beszélni és énekelni, hogyan le-
hetséges, hogy a cigányemberek egész Európá-
ban kiszoruljanak a társadalmi kommunikáci-
óból? Mindig büszkén mondom, hogy mi az 
�shazából egy csodálatos kultúrát hoztunk Eu-
rópába. Barátaimmal, Rostás-Farkas György-
gyel, Ruva Pállal és persze Lakatos Menyhérttel 
„100 éve”, amikor a Romano Nyevipét indí-
tottuk azt mondtuk: „… gyerekek meglátjátok, 
10-12 év múlva a magyarországi romaság, az 
európai romaság…! Akkor még fogalmunk 
sem volt arról, hogy milyen az Európai Unió, 
ahol Magyarország, Szlovákia, az egykori Cseh-
szlovákia tagállamként veszünk részt. Most na-
gyon szomorúan konstatálom, hogy ez a 20 
év mintha nem is létezne, mintha semmi sem 
történt volna! Olyan korparancs el�tt állunk, 
amihez képest a romák nagyon képzetlen kato-
nának min�sülnek. Pedig harcedzett, er�skez� 
katonákra lenne szükség. Roma katonákra…!-
Van egy versem, az a címe, hogy Trójai faló. 
Arról írok benne, hogy az er�s roma katonák-
nak egyszer majd el kell foglalniuk Tróját. Tró-
ját; a Tudást, az Öntudatot, az Állampolgárnak 
kijáró tiszteletet, a Roma nemzetiségnek kijáró 
tiszteletet.

(Az el�adó író, egyetemi tanár, a csallóközi romák 
vezet�je)
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RAVASZ JÓZSEF

minden karácsonyfa 
alá

mennyi sírást könyörgést takar
az égbeirányított fal
levelek özönét pontos címekkel
akárha a csalló-sziget
volt tündérálmait
nekem neked

most oly parányi minden eszköz
gyermekiesen rátaposunk a felh�kig ért falra

ez a négy fal

a rám kényszerített csendben
ez a négy fal
a hazám
behunyt szemem mögött kedvesem
világában vagyok nemzetiség nélküli
így élek egyszemélyes országomban
lepke-nesztelenségben
valahol már jön a mese
ismét a szabadságról
az el�ítélet nélküli emberr�l szól
valahol bekopogtat az elme ajtaján –
útbaigazítást kér
/ ez a négy fal a költ�ben építtetett
idegsejtek özönéb�l –
emlékeim er�dítményeként… /

Egy kiló boldogság

A minap az egyik kis presszóban megmoso-
lyogtató mondat ütötte meg a fülemet: „Eljön 
az id�, amikor majd 1 kg boldogságért valame-
lyik üzletben sorakozni lehet!”

Nos, megmosolyogtató ez a vélemény – és 
mégsem az. Milyen egyszer� és egyben nagy-
szer� (?) is lenne, ha a boldogságot, „csak úgy”, 
boldog-boldogtalan megvehetné. az eladó le-
mérné az egy vagy fél kiló boldogságot, a ke-
vésbé igényeseknek pedig pár dekát. Aztán a 
vev� elégedetten beledobná min�ségi áruját a 
bevásárlószatyrába, és hazavinné… Hazaér-
kezvén megkérdezné: Ki akar egy kis boldog-
ságot? Jelentkezzen, máris adom!

És széjjelosztva a megvásárolt boldogságot, 
a családi fészekbe béke, öröm költözne…

Gondolkodom. Bosszant, hogy az emberek 
jó hányada ily módon képzeli el a boldogság 
birtoklásának lehet�ségét. Képzeletében ez a 
különleges emberi érték árucikként van jelen. 
Ezért kíván gazdag lenni, ezért hajtja halálra 
magát, ezért m�vel tisztességtelen dolgokat, 
mondván, hogy: ha majd egyszer…

Ennyi az elmélkedés. Nincs bolt, ahol a pol-
cokon papírzacskóban, egykilós csomagolás-
ban boldogságot kínálnak a vásárlónak, s ilyen 
bolt nem is lesz SOHA! Ha pedig az emberek 
továbbra is rossz helyen keresik a boldogságot, 
lassanként elt�nik a mosoly, a kedvesség, a sze-
retet, és minden, ami nemes emberi érték, és 
csak üres, kiégett, érzéketlen, közönyös embe-
rek fognak majd sorba állni a bolt el�tt, mert 
hátha egyszer mégis csak érkezik egy kis pult-
alatti, mélyh�tött BOLDOGSÁG!

Sok-sok bánatos arc. Pedig az embernek 
megadatott, hogy mosolyogni tudjon, mint 
ahogy a virágnak is megadatott, hogy a tavaszi 
napfényben kibonthassa szirmait.

Emberek, miért nem vagytok boldogok?!
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Le Jezusheski familiako kasht
Mt 1.2-2.3

Le Jezush Kristoske familiako skundo, kon 
le Davidesko, le Abrahameske sha vesko shavoj. 
O Abraham kerdas le Izhakos; o I zhak kerdas 
le Jakobos; o Jakob pale ker das le Judas haj 
kadaleske phralen; o Ju da kerdas le Fareses 
haj le Zaratos kathar e Tamara; o Fares kerdas 
le Ezrontos; o Ezron pale kerdas le Aramos; 
o Aram kerdas le Aminadabos; o Aminadab 
ker das le Nahsones; o Nahson kerdas le Sal-
montes; o Salmon kerdas le Booztes kathar e 
Rahab; o Booz kerdas le Obedes kathar e Rut; 
Obed kerdas le Jesses; o Jesse pale kerdas le 
David krajes.

O David kerdas le Shalamones kathar 
peski Uriash romnyi; o Shalamon ker das le 
Roboamos; o Roboam kerdas le Abiates; o Abia 
kerdas le Asatos; o Asa kerdas le Jozafatos; o 
Jozafat kerdas le Joramos; o Joram kerdas le 
Ozijas; o Ozijas kerdas le Jotamos; o Jotam 
kerdas Achazes; Achaz kerdas le Hiskijas; o 
Hiskija kerdas le Manasses; o Manasse kerdas 
le Amones; o Amon kerdas le Jozi jas; o Jozija 
pale kerdas le Joakinos haj leske phralen kana 
perdal geline te beshen ande Babilonia.

Pala Babiloniako perdal zhape o Joa-
kin kerdas le Shalatieles; o Shalatiel ker das le 
Zerubbabeles; o Zerubbabel ker das le Abiudes; 
o Abiud kerdas le Eljaki mos; o Eljakim kerdas 
le Azores; o Azor kerdas le Sado kos; o Sadok 
kerdas le Akimos; o Akim kerdas le Eliudos; 
o Eliud kerdas le Eleazares; o Eleazar ker das 
le Mattanos; o Mattan kerdas le Jako bos; o 
Jakob pale kerdas le Jozhefes. Voj sas lako rom 
la Marijake, kastar arak hadyilas o Jezush, kas 
Kristoske anava ren.

Sa o intrego generaciovo apol kathar o 
Abraham zhikaj o David deshushtar ge-
neraciovo si; kathar o David zhikaj e Ba-
bilonicko perdal zhape deshushtar genera ciovo 
si; haj kathar e Babilonicko perdal zhape zhikaj 
o Kristo deshushtar genera ciovo si.

LE JEZUSHESKO ARAKHADYIPE

Le Je zush Kristosko arakhadyipe pale 
kade sas: Leski dej e Marija ande angrustya 
sas le Jozhefesa. Ba so majanglal kethane shaj 
colaxardinesas, avri zhanglyilas, ke ande peski 
utera* kathar o Sunto Duho xutyilivardyilas.

O Jozhef  pale, lako rom, ke chacho manush 
sas, chi kamlas ande viaca te anel la, anda kado 
kodo gindisardas avri, ke ande pacha, tala tajna 
bishavela la. Kana kadal boldelas ande pesko 
ilo, aketa, le Rajesko andyelo* ande lesko su-
no sikadyilas leske haj kade das duma: »Jozhef, 
Davidesko shavo, na dara tute te les tya romnya, 
la Marija, ke so ande late xutyilivardyilas, kathar 
o Sunto Duho si. Shaves anla pe luma, haj o 
Jezush anav desa leske, ke voj muntusarela 
peske po pularos kathar lenge bezexa.«

Sa kado pale anda kodo pecisardyi las, andre 
te pherdyol le Rajeski vorba, so le profetanca 
phenavardas: »Aketa, e sunto ande peski utera 
xutyilivardyol haj shaves anla pe luma. haj lesko anav 
Em manueleske anavarena« {Iz 7,14}. Kado ko do 
sikavel: Amencaj o Del.

Simon András grafikája
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O Jozhef  pale opre ushtyilas anda pesko 
suno, haj kade kerdas, sar so le Ra jesko andyelo 
vladisardas leske. Peste las peska romnya, ba chi 
pinzhardas la, zhikaj chi andas pe luma le shaves; 
haj o Jezush anav das leske. Le khamorienticka 
platnika den e patyiv. Kana ande Herodesh kra-
jeske dyesa o Jezush arakhadyilas ande Judeako 
Betlehemo, aketa, pa khamorien teski rig platnika 
aviline ando Jeruzhale mo, haj pushline: »Kaj si 
le biboldengo akanak arakhadyilino kraj? Ke 
dikhlam lesko cherhaj pe khamorienteski rig, haj 
avilam te luvudyisaras leske.« Kana o Herodesh 
kraj ashundas kado, bi pachipe xutyildas les, 
haj lesa kethanes sa le intregone Jeruzhalemos. 
Pala kodo kethane akharadas sa le popularoske 
intregone angrashajen haj iskiritoren, haj pushelas 
lendar, ke kaj trubuj te arakhadyol o Kris to. Kodal 
kado phende leske: »Ande Ju daicko Betlehemo, 
ke kade si iskirime kathar e profeta:

’Haj tu Betlehem, Judeaki phuv, chi sar chi san maj 
cini mashkar Judeake krajicka forura, ke anda tute 
barola o kraj, kon malyari avla mure popularoske, le 
Izraeleske’  « (Mik 5,1-3; 2 sham 5,2).

Atunchi o Herodesh ande tajna peste 
akharadas le platnikonen, haj mishto avri 
pushlas lendar, ke kana sikadyilas opre o cherhaj. 
Pala kodo bishaldas len ando Betlehemo kadale 
vorbenca: »Zhantar, haj pushen chachikanes pa 
shavoro, haj kana rakhline les, zhanavaren kodo 
manca, ke vime te shaj zhav leste haj te dav e 
patyiv angla leste.«

Kodal pale kana aba ashundine le kra-
jes, gelinetar. Haj aketa, o cherhaj so kaj 
khamorienteski rig dikhline, angla lende 
nakhelas, pala kodo kana kothe reslas kaj o 
than, opral pa leste tordyilas, kaj o cino shavoro 
sas. Kana le cherhajes dikhli ne, zurales opre 
losshajline. Pala kodo andre geline ando kher. 
Dikhline le cine shavores peska das, la Marijasa, 
haj pe phuv burdosajlines luvudyinas angla 
les te. Pala kodo opre puterdine penge avuci-
ange kutiji haj dimata imbisardine opre leske, 
somnakaj, dhunimo, haj mirha. Ba ke ande 
penge sune somno line, ke tena zhan palpale 
kaj o Herodesh, kade pe kaver droma geline 
palpale ande penge thema.

NASHLIPE ANDO EDYIPTOMO

Pala sos te von gelinetar, aketa, le Rajesko 
andyelo sikadyilas le Jozhefeske ande lesko 
suno haj kade das duma: »Dshtyi opre, le pasha tute 
le shavores haj leska da, haj sidyar ando Edyiptomo! 
Ash kothe, zhikaj me duma chi do tuke! Ke o Herodesh 
rodela le cine shavores, te mudarel les.«

Pe kado voj opre ushtyilas, ratyi pa shapeste 
las le shavores haj leska da, haj gelastar ando 
Edyiptomo. Kothe sas zhikaj le Herodeshesko 
meripe, ke andre te pherdyol le Rajeski vorba, 
so pa profeta perdal phendas: »Anda Edyiptomo 
akhardom avri mure shaves« (Oz 11,1)

Le betlehemicka shavorengo mudari p. 
Atunehi o Herodesh, kana dikhlas, ke 
avrikhelde les le platnika, zurales opre 
xolyardyilas, haj peske manushen bishal dines, 
mudaradas sa le intregone cine sha ven ando 
Betlehemo haj kothe krujal sa ande cine gava 
zhikathar duj bersh haj maj temen, kaj kodi 
vrama so avri zhang las kathar le platnika. 
Kade andre pher dyilas o alav, so o Jeremiash 
profeta phendas:

’Glaso ashundyol ande Rama, baro rovjipe haj 
cipipe; e Rachel rovjarel peske shaven, haj chi kamel te 
pachardyol, ke najle aba’  {Jer 31,15}

PALPALE AVLIPE ANDA 
EDYIPTOMO

Ka na o Herodesh mulas, aketa, le Rajesko 
andyelo sikadyilas le Jozhefeske ande les ko suno 
ando Edyiptomo  haj kade das duma: »Dshtyi 
opre le pasha tute le eine shavores haj leska da, haj zha 
pe Izraeles ki phuv. Ke muline kodal, kon kamline te 
len le shavoresko trajo.« Voj opre ush tyilas, pasha 
peste las le cine shavores haj kodaleska da, haj 
andre gelas pe Izraeles ki phuv. Ke ashundas, 
ke o Arkelaus krajilpe ande Judea pala pesko 
dad, pala Herodesh, daralas kothe te zhal. Ke 
pala soste ande pesko suno somno las, gelastar 
pe Galileake phuva. Kana kothe reslas andekh 
Nazaret anavesko foro maladas vatra, ke kade 
andre te pherdyon, so le profeta phendine: 
»Nazaretiekoneske ana varena les.«
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FORRAI R. KATALIN

Ciganológia-romológia

Nagy öröm számomra, minden alkalommal, 
amikor ilyen tanácskozáson veszek részt, és a 
hallgatóság soraiban egykori diákjainkkal: akár 
a nappali, akár a másoddiplomás illetve dokto-
ri képzésben részt vev� hallgatóinkkal találko-
zom. 

Mióta beindult a képzés, legalább 300 ro-
mológia szakos diplomát adtunk ki. Három 
éve akkreditálták a romológia tanári szakun-
kat, s ett�l fogva romológia szakos tanárokat is 
képzünk. Akik járatosak az oktatás ügyes-bajos 
dolgaiban, tudják, hogy a fels�oktatás áttért az 
úgynevezett lineáris képzési rendre, más néven 
bolognai képzésre. Ez azt is jelenti, hogy újból 
akkreditálni kell minden egyes egyetemi és f�-
iskolai szakot. Ez a folyamat beindult, s�t már 
be is fejeztük a romológia szakos akkreditációt: 
tavaly óta folyik romológia szakos alapképzés 
az új rendszerben, ami a lineáris képzési rend-
nek megfelel�en három éves. Erre épül rá a 
romológia mesterképzés, amit még nem indí-
tottunk el, emellett újra kell akkreditálni a ta-
nárképzést is. 

Bevezetésként ennyit a nálunk folyó képzési 
rendszerr�l. Hoztam magammal néhány köny-
vet a saját irományainkból, a tanszéki kiadvá-
nyokból, annak illusztrálására, hogy milyen sok-
rét� munka folyik a pécsi egyetemi tanszéken. 
Igyekszünk bekapcsolódni a város és a régió, il-
letve az ország kulturális életébe is. Beás nyelv� 
nyelvvizsga központunk van, most dolgozunk 
azon, hogy kiterjesszük a romani nyelvre is. 

Ennyi felvezetés után felteszem Önöknek a 
kérdést: mi is a romológia? Mit ért a Tisztelt 
Hallgatóság, mit értetek Kedves Kollégák és 
Barátok a romológia fogalmán? Ha megnézzük 
a google-ban, az interneten, akkor látjuk, hogy 
romologia címszó alatt egy sereg fels�oktatási 

intézmény címe jelenik meg Európa különbö-
z� országaiból, ahol cigánysággal kapcsolatos 
történelmi tanulmányokat, antropológiát, nép-
rajzot, nyelvet stb. tanítanak. Eddig mi is így ér-
telmeztük a romológia fogalmát: tanítjuk Ma-
gyarország és Európa, ill. a világ cigányságának 
történetét, kultúráját, nyelvét, néprajzát, ze-
néjét, táncait, politikai szervez�dését, sajtóját, 
irodalmát, stb. Másfel�l tanítjuk a két magyar-
országi cigány nyelvet, amelyeket a kisebbségi 
törvény 1993-ban rögzített: a lovári (romani) és 
a beás nyelvet. Amikor romológia tanári sza-
kot akkreditáltunk, azaz hogy alapítottunk és 
indítottunk, akkor erre a tudástartalomra gon-
doltuk, amit megtanítunk a leend� tanároknak, 
s amit majd �k is továbbadhatnak a saját diák-
jaiknak. (Annak idején így fogadta el az akkre-
ditációs bizottság, ill. a miniszter.)

 A gondot most az jelenti, hogy az újbó-
li akkreditáció alkalmával, a minisztériummal 
való el�zetes egyeztetések ellenére kiderült, bi-
zonyos személyek és szervezetek úgy vélik, a 
beás nyelv és a beásokat érint� ismeretek nem 
tartoznak a romológia témakörébe. Kárpáti ci-
gány nyelvet azért nem tanítunk, mert nincs, 
aki tanítsa, s a kisebbségi törvényben sincs kü-
lön megnevezve. A 93-as  kisebbségi törvény, a 
lovárit és a beást jelöli meg hivatalos nyelvként, 
amelyb�l állami nyelvvizsgát lehet tenni. Ter-
mészetesen nagyon szívesen oktatnánk a kár-
pát nyelvjárást is és szándékunkban áll a továb-
biakban gy�jtéseket, kutatásokat végezni ezen 
a területen. 

A kisebbségi törvény mellett a közoktatásról 
szóló törvény is felvette a magyarországi nem-
zetiségekkel kapcsolatos tantárgyak, m�veltsé-
gi tartalmak körébe a cigánysággal kapcsolatos 
ismereteket kisebbségi népismeret, ezen belül 
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cigány népismeret címen. Ebb�l már érettségit 
is lehet tenni, s a  mi tanszékünknek jutott a fel-
adat, hogy kitaláljuk a mikéntjét. Kidolgoztuk 
a tételeket, s ott ülünk az érettségik lebonyo-
lításánál is. Hála Istennek, elég nagy az érdek-
l�dés. A kérdés a továbbiakban az, mit értünk 
cigány népismereten, beletaroznak-e , ahogyan 
eddig a beások és a romunkrók is. Mi ezeket 
a csoportokat a képzés során, mind beleértjük 
a romológia témakörébe, hiszen a tananyagban 
nagy súllyal szerepelnek �k is, akárcsak a zené-
jük, és a kultúra, amit a magyar kultúra egészé-
nek adtak. 

Amikor a 90-es évek legvégén elindítottuk 
a képzést, akkor választanunk kellett: ciganoló-
giának vagy romológiának nevezzük azt a sza-
kot, aminek alapítására felkértek. A ciganológia 
mellett szólt, hogy a törvényhozásban és a jogi 
környezetben akkoriban még a cigány volt az 
összes magyarországi cigány vagy roma csoport 
a közös elnevezése. Ezen a néven szervez�d-
tek az önkormányzatok is. A romológia mellett 
szólt, hogy a Kaposváron már korábban elkez-
dett oktatás és kutatások során ezt a terminust 
alkalmazták, s másfel�l ekkoriban fogalmazó-
dott meg a roma világkongresszusok ajánlása 
a roma, mint összefoglaló népnév használatára 
is. (Ahogyan a magyarok is magyarokként em-
legetik magukat, akkor is, ha más népek hun-
garusznak, vengernek stb. nevezik �ket.) Tehát 
amikor a romológia mellett döntöttünk, akkor 
erre a világkongresszusi ajánlásra gondoltunk. 

A kérdés továbbra is az, beleértjük-e a roma 
szóba a beásokat is. Igen? Ezzel úgy látom min-
denki egyetért itt a teremben.

Magyarországon 13 nemzeti kisebbség van, 
közöttük a cigányság is, akik számára egyfor-
mán biztosítani kell közösségi jogaikat az ok-
tatásban, az óvodától az egyetemig. Ez pedig 
azt jelenti, hogy ugyanúgy,  ahogy Pécsett van 
horvát nemzetiségi oktatás, német nemzetiségi 
oktatás, van nemzetiségi horvát nyelv- és kul-
túratanár szak, ennek analógiájára, ennek meg-
felel�en gondolkozik a törvényhozás arról, 

hogy a cigány-roma népesség közösségi jogai 
biztosítva legyenek a közoktatásban és fels�-
oktatásban. Tehát legyen tanárképzés! Hogy 
jók-e a magyar törvények, vagy nem jók, ezt 
talán nem most kell megvitatnunk, de azt gon-
dolom, ha van ilyen törvényben adott keret, ki 
kell tölteni. 

Köszönöm a figyelmet!

(Az el�adó tanszékvezet� egyetemi tanár, 
PTE BTK Neveléstudományi Tanszék)

SZABÓ LŐRINC

A cigány benned

S közben mindig a tücskök!… Szép ez a
gazdátlanul lebeg� muzsika,
ez az egyetemes, nagy vigalom.
Tépheted a hajad, hogy siralom
a földi sor, dicsérheti mese
a bölcs hangyát: a perc szerelmese
fütyül gondra, jöv�re!… S láttad-e,
hogy sütkérezik az a fekete
bogár a napon? milyen édesen
hátrál vissza a lyukába, milyen
fürgén, ha fenyegeted? s csápjait
mozgatva, hogy jön, hogy leselkedik
megint kifele?.. Hogy olyan kicsi,
azért még lehetsz testvére neki:
� a cigány benned, a lélek, a
ráér� idill, a bohémia:
szeresd benne az ellentétedet,
szeresd, mert könnyelm� s elégedett!
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LAKATOS KLÁRA

Andyeliko Krechuno
(Angyali Karácsony)

Varikana dulmut pecilas kadi, kana vi le 
romane shaven ingerde inkesteseke. Kadi phuri 
romnyi kade avilas korkori. Shukar barvalo rom 
sas la, haj efta uche shave.

Jekh dyes detehara xarkomara avile kaj lende, 
thaj lingerde len varikaj dur, pe kaver phuva. 
Tranda bersha shaj nachile aba, e phuri sakanak 
azhurdas len khere.

Kana zhalas e brsha, thaj but-but krechuno 
reslas kade, korkori bugo shero, chorimasa. 
Ande kado bersh baro shilasa avilas o jivend, haj 
pales kathe sas o krechuno. Le romnyake chi sas 
jagako, haj krechunosko kasht. Kade zhalas, ando 
vesh te kedel peske. Kana 
gata sas, zajda phanglas, 
haj khere las o drom.

Sar avilas, jekh rupuni 
chiriklyi, pasa lako dumo, 
cirdas pes, haj zhi kaj o 
kher gelas lasa. Kasavi 
bari  balval phurdas 
atunchi chi las sama e 
romnyi. E phuri, kana 
andre gelas, zhi kaj o pato 
chi reslas, ke sutastar.

E chiriklyi andar e 
felyastra dikhlas so kerel 
chori. Kana sama las, haj 
sutastar, shukar dulmutani 
gilyi, gilyabardas lake. 
Kasavi shukar sas, haj e 
romnmyi opre ustyilas 
kana shundas la.

Kade hatyardas pes, 
sar tranda bershengi te 
avlas. Jag kerdas, opre ashadas le krechunosko 
kasht, thaj vi voj shukar gilyi gilyabardas. Kade 
zhalas e vrama, haj e romnyi palesh  khinyilas. 

Akanak chi sas e vrama zhikaj o than te zhal. 
Opre kamlas te uravel le krechunosko kasht, 
haj kothe sutastar , tela leste. E jag avri nachilas, 
haj baro shil, chorimo sas ando cino kher. Pe 
fejastrengi glazha, pahoske luludya kerdyilas.

E chiriklyi palesh andre dikhlas pe fejastra, 
haj sama las, sovel e romnyi. Kodi gindisardas 
akanak, shukar krechuno kerel lake. Palesh 
gilyabardas. Tel jekh chaso tato sas ando cino 
kher, shukar uzhipo kerdyilas.

E romnyi kasavi shukar sas, sar tranda 
bershenca  majanglal. Pe meselyi lole 
phabalya, kolako, pherde shax, haj sakofelo 

lashimo. Pe krechunosko 
kasht andyelura, akhora, 
guglyimatura sas. Lako 
rom, haj shave khere avile. 
Kethane resle o krechuno.

Pashratyi si aba. Vi e 
chiriklyi avri khinyilas. 
Palesh shil si, haj chorimo. 
E romnyi kothe pashjol tel 
o kasht. Lake vasta sa paho 
si, tele mukhlo paslate. Laki 
muj loshasa bandyol, thaj 
pe lake musura oxto asva 
phandyi ashilas, so chikana 
chi nachilas tele. Zoril aba. 
E chiriklyi opre ushtyilas, 
haj dikhlas mulas e romnyi. 
Opre gilas ando gav, pe bari 
vilyica, kaj e khangeri sas. 
Kothe beshlas, haj andar e 
fejastra avri gilbardas.

E phuri romnyi peske 
familijasa reslas o krechuno. Kadi chiriklyi vi 
adyes trajisarel, ke vi mange voj gilyabardas 
avri, la romnyaki briga.

Adrian Stefanescu grafikája
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BÁTHORY JÁNOS

A cigány/roma identitásépítés alternatívái

Közép-Európa nemze-
teinek történelmi tapasztala-
ta, hogy a nyelv és az ahhoz 
köt�d� kultúra az identitás 
központja. A nyelvüket elve-
szít� közösségek el�bb vagy 
utóbb asszimilálódnak. Az 
identitásnak a nyelven kívül 
vannak más meghatározói is: 
közös eredettudat, történelmi 
összetartozás-tudat, az endo-
gám házasságok dominanciá-
ja, hasonló testi jegyek, közös 
hagyomány, szokások – vég-
s� soron még az etnospeci-
fikus konyha is, a halászlé, a 
sztrapacska, a stifolder vagy 
a babos káposzta. Nyelv nél-
kül azonban ezek a másod és 
harmadlagos tényez�k nem 
képesek megtartani az iden-
titást. Vannak kivételek. El-
képzelhet�, hogy valaki nem 
magyar identitású, bár beszéli 
a nyelvet. És vannak olyanok 
is, akiknek magyar identitását 
nem lehet kétségbe vonni, jól-
lehet törve, vagy sehogy sem 
beszélnek magyarul. Ezek 
azonban a szabályt er�sít� ki-
vételek.

A magyarországi kisebb-
ségek körében megjelent a 
nyelvnélküli identitás eszméje. 
Úgy t�nik, hogy a kisebbségi 
vezet�k egy része lemondott 
az anyanyelv-központú iden-
titásról és nem az anyanyelv 

megmentését, újratanítását 
t�zte ki gyakorlati célként. 
Helyette az identitás lényeg-
telenebb elemei, a származás, 
helyesebben a származástu-
dat, az anyaországhoz f�z�d� 
újkelet� kapcsolatok, a közös-
séghez tartozás pszichológiai 
igénye és nem utolsósorban a 
szervezethez tartozás gyakor-
lati el�nyei kerültek el�térbe.

A kisebbségi törvény ki-
sebbség-definíciója legitimál-
ja ezt a felfogást, hiszen csu-
pán csoport-szinten írja el� a 
többségi nyelvt�l eltér� anya-
nyelvet, a közösséghez való 
tartozás kritériumaként nem 
írja el� a nyelvtudást. Azaz: 
elegend�, ha a csoportnak 
akár elenyész� kisebbsége be-
széli az adott nyelvet. Ez a 
körülmény nagymértékben 
akadályozza a kisebbségek jog 
fejl�dését, például a választási 
rendszer reformját.

A kisebbségi törvény 
1993-ban céltudatosan válasz-
totta ezt a megoldást. A jogal-
kotók abból a megfontolásból 
indultak ki, hogy megadják 
a lehet�séget a kisebbségek 
nyelvtudó elitjének ahhoz, 
hogy a nyelvet már nem be-
szél�, de származástudattal 
még rendelkez� társaikat visz-
szahódítsák. Ilyen értelemben 
a törvény ellensúlyozni kíván-

ta az asszimilációs folyama-
tot, mondhatni, disszimilatív. 
Másfel�l politikai evidencia 
volt, hogy a cigányság is kapja 
meg mindazon jogokat, ame-
lyet a hagyományos „nemze-
tiségek”, a németek, szlová-
kok, románok és „délszlávok” 
élveztek. Amint azonban ez 
köztudott, a cigányságnak 
csak kisebbik része, legfeljebb 
15 %-a beszélte a cigány anya-
nyelvet. Szigorúbb nyelvi kri-
tériummal a törvény kizárta 
volna többségüket a kisebbsé-
gi törvény hatálya alól. A jog-
alkotó természetesen arra szá-
mított, hogy a nyelvtudó elit 
tevékenységének központjá-
ban a nyelvi pozíciók meger�-
sítése, a nyelvmentés, az anya-
nyelv tanítása, helyesebben 
újratanítása áll majd. Helyette 
az történt, hogy a nyelv-köz-
pontú identitásépítést köve-
t� elit vagy háttérbe szorult a 
kisebbségi önkormányzatok-
ban, vagy paradigmát váltva a 
származás-központú identitás 
koncepcióját kezdte követni. 
Jó példa erre a kisebbségi tör-
vény tíz éves évfordulója alkal-
mából rendezett konferencián 
a kisebbségi ombudsman kije-
lentése, miszerint a magyaror-
szági németekre már nem áll, 
hogy „a nyelvük német, de a 
szívük magyar”, sokkal inkább 
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a fordítottja: „a nyelvük ma-
gyar, de a szívük német”. Te-
gyük hozzá, hogy az � nyelvi 
pozíciójuk a legjobb a kisebb-
ségek közül.

Noha az anyanyelv pozíci-
óinak er�södése a cigányság 
esetében is a remények kö-
zött szerepelt, az tudható volt, 
hogy számukra nem ez a köz-
ponti kérdés, hanem 
a társadalmi emanci-
páció, a szegénység-
b�l való kilábalás, az 
emberi lét els�dlege-
sebb problémái. A ci-
gány kisebbségi ön-
kormányzatok máig is 
azzal a szerepzavarral 
küszködnek, hogy a 
kisebbségi törvény 
keretében alakultak 
meg, de olyan általá-
nos szociális problé-
mákat kénytelenek 
felvállalni, amelyeket 
a korábbi nemzetisé-
gekre szabott törvény 
nem tud kezelni. Nem 
kisebbíti a problémát 
az a tény, hogy nem is 
ezzel a céllal alkották 
meg. A helyzet isme-
retében nem vethet� a 
cigány kisebbségi ön-
kormányzatok szemé-
re, hogy az anyanyelvi ügyekre 
még cigány anyanyelv� közös-
ségek esetében sem fordítanak 
elég figyelmet. Szomorú tény 
viszont, hogy a cigány nyel-
v� szépirodalom, rockzene, 
bibliafordítások stb ellenére a 
cigány nyelvet beszél�k száma 

tovább csökkent: egy 2003. 
évi felmérés szerint nem sok-
kal haladja meg az 5 %-ot a ci-
gányságon belül.

A cigány nyelv és az azon 
épül� kultúra visszaszorulása 
azért is tragikus, mert a rend-
szerváltás óta másról sem szól 
a kisebbségpolitika és a ki-
sebbségi ügyeket körülvev� 

közélet, mint az identitás vál-
lalásáról, a hagyományok �r-
zésér�l. Még a kétségtelenül 
meglév� el�ítéletek éle sem a 
cigány nyelv és a cigány kul-
túra ellen irányul. Példa erre 
a professzionális cigány jazz, 
képz�m�vészet, könny�ze-

nei együttesek vagy a folklór 
együttesek sikere „gádzsó” 
közegben is. Magas szint� po-
litikai deklarációk hangzanak 
el a cigány kultúra értékeir�l, 
az asszimilációs politika elíté-
lésér�l, a cigány identitás vál-
lalására bátorítva, s�t, elvárva 
azt. Olyannyira, hogy fel kell 
tenni a kérdést: helyes-e, ha a 

cigányság egészét egy 
bizonytalan körvona-
lú és tartalmú felté-
telezett cigány iden-
titás felé taszigáljuk? 
Helyes-e, ha a több 
évtizedes kommunis-
ta állami asszimilációs 
politika után, amely 
nem magyarrá, hanem 
identitás nélküli pro-
letárrá kívánta változ-
tatni a cigányságot is, 
most olyan elváráso-
kat fogalmazunk meg 
feléjük, hogy csak ne 
akarjanak beolvadni 
a magyarságba, ha-
nem �rizzék, építsék 
a maguk cigány iden-
titását? Vajon szabad 
identitásválasztás-e 
az, ha akár az asszi-
milációt, akár ennek 
ellenkez�jét ajánljuk, 
tartjuk kívánatosnak, 

várjuk el, tartjuk társadalmi 
megbecsülésre méltónak? Mi-
ért és kinek jó az, ha az asz-
szimiláció göröngyös útjának 
nagyobb részét megtett cigány 
származású magyarok úgy ér-
zik, hogy valakit vagy valamit 
elárultak, cserbenhagytak és 
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a társadalmi megbecsülés el-
nyeréséhez csak valamilyen 
meghatározatlan és meghatá-
rozhatatlan cigány identitás-
teljesítmény révén juthatnak?

Már látom el�re a cikk cí-
mét: a Kisebbségi Hivatal volt 
elnöke a cigányok asszimi-
lációját szorgalmazza. El�re 
tiltakozom. Illetve nem, vál-
lalom: egyidej�leg, 
párhuzamosan szor-
galmazom a cigány 
identitásépítés és az 
asszimiláció lehet�sé-
geinek megteremté-
sét, kiteljesítését. Aki 
akarja, és képes rá, az 
�rizze és fejlessze ci-
gány identitását, aki 
pedig magyarrá kí-
ván válni, annak ezt 
az utat könnyítsük 
meg, els�sorban a 
többség befogadá-
si készségszintjének 
növelésével. Nem ci-
gány honfitársaimtól 
várom el, hogy asszi-
milálódjanak, hanem 
saját finnugor, török, 
szláv, germán stb. ere-
det� magyar „fajtám-
tól” várom el, hogy 
mutasson nagyobb 
befogadási készséget 
a magyarrá válni óhajtó cigány 
eredet� honfitársak felé.

A legutolsó, 2000. évi nép-
számlálás adatai szerint cc. 
200.000 olyan honfitársunk 
van, aki cigányként/roma-
ként határozta meg magát. Ha 
a szociológiai módszerekkel 

becsült 700.000 f�vel számo-
lunk, akkor 500.000 olyan ci-
gány származású honfitársunk 
van, aki magyarként határoz-
ta meg önmagát. Elfogadom, 
hogy ezek egy része az általá-
nos társadalmi körülmények, 
az el�ítéletes légkör, a nép-
számlálás bürokratikus körül-
ményei miatt nem deklarálta 

önként cigány voltát, de azt 
állítom, hogy nagyobbik része 
azért mondja magát magyar-
nak, mert valóban annak tartja 
magát. A rendszerváltás óta ez 
már a második népszámlálás: 
nem állítható, hogy az egyé-
neknek félni kellene hovatarto-

zásuk szabad kinyilvánításától. 
Ellenkez�leg: másfél évtizede 
a tömegkommunikációból, a 
politikai nyilatkozatokból fo-
lyamatosan az az üzenet árad, 
hogy a kisebbséghez tartozók 
vállalják nyíltan identitásukat. 
Ezt szolgálja a jogi és a finan-
szírozási rendszer is: el�nyben 
részesíti az identitásukat gya-

korlókat. Az asszimi-
láció tehát társadalmi 
tény, akár tetszik ez 
nekünk, akár nem.

Az is tény azon-
ban, hogy a magukat 
cigányként megha-
tározók tekintélyes 
része nem beszé-
li a cigány nyelvet. 
A románul beszél� 
beásokon túl szép 
számú honfitársunk 
van, akik csak ma-
gyarul beszélnek, 
mégis öntudatosan 
nyilvánítják ki cigány 
voltukat. Van tehát 
anyanyelv nélküli ci-
gány identitás; más 
megfogalmazással: 
magyar nyelven is 
megélhet� a cigány 
identitás. Kérdés 
azonban, hogy az 
ilyen identitás közjogi 

kategóriaként határozható-e 
meg és ha igen, örüljünk-e 
ennek?!

A modern etnikai identitás 
épített m�, kulturális konst-
rukció. De bármennyire így 
van, az identitásépítésnek kor-
látjai vannak. Nem lehet akár-
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mikor, akármib�l, akármilyen 
identitást építeni. Meggy�z�-
désem szerint az egészséges 
európai nemzeti és etnikai 
identitás legf�bb alapanyaga 
a nyelv és a nyelvhez köt�d� 
kultúra. Ennek hiányában mi-
lyen identitást építsenek a ma-
gyar anyanyelv� cigányok? Mi 
legyen f� alapanyag?

Az etnikai származás? 
A b�rszín és más rasszjegyek? 
Az eltér� szokások, hogy a ba-
bos káposztához térjünk visz-
sza? Az el�bbiekt�l az Isten 
mentsen meg. Nem szeretnék 
olyan országban élni, ahol a 
nagyszül�k etnikai hovatarto-
zása vagy a fizikai antropoló-
giai jegyek játszanák a f� sze-
repet akár a kisebbség, akár a 
többség közjogi meghatározá-
sában. A babos káposzta pe-
dig bármilyen finom étel, az 
identitás alapjának gyenge.

Kínálkozik azonban a sors-
közösség, a történelmi és je-
lenkori üldözöttség ténye és 
e tények identitás-meghatáro-
zóvá konstruált interpretáció-
ja. Ez valóban ad bels� kohé-
ziót. Ezt a konfliktusra épül� 
identitás-konstrukciót pedig 
mi, ostoba gádzsók körül tud-
juk abroncsozni kívülr�l el�-
ítélettel, diszkriminációval, 
elzárkózással, az azonosulá-
si törekvések elutasításával. 
Meggy�z�désem, hogy a nyel-
vi-kulturális központú iden-
titás-építéssel szemben ez a 
rosszabbik, kockázatosab-
bik, szerencsétlenebbik út. 
Sajnos, ez a könnyebbik és a 

rövid távú politikai érdekek 
szempontjából sikeresebbik 
is. A nyelvmentéshez, nyelv-
fejlesztéshez, nyelvtanításhoz 
nem elnökökre és titkárokra, 
parlamenti képvisel�kre és ál-
lamtitkárokra, „megélhetési” 
jogvéd�kre van szükség. Ah-
hoz nyelvészetet kell tanulni, 
több nyelven tudni, sz�k aka-
démiai kutatószobában negy-
ven éven keresztül cédulázni, 
szótárt, nyelvkönyvet szer-
keszteni. Mindezt a szokásos 
értelmiségi éhbérért. Azután 
elmaradott települések lerob-
bant iskoláiban, nagy létszá-
mú osztályaiban anyanyelvet 
kell tanítani. Ennek az er�fe-
szítésnek a megtérülése távo-
li és bizonytalan. A felnövek-
v� cigány elitnek nincs ideje, 
ereje és szándéka ezt az utat 
végigjárni, pedig ez lenne az 
igazi „lungo drom”. Gyors 
eredmény, évek, hónapok alatt 
el�állítható, politikai harcba 
vihet�, tömegbázist biztosító 
identitásra van szükség. Kultu-
rális tartalmú identitás helyett 
politikai tartalmút kell építeni. 
Könnyebb megtanítani, hogy 
cigány/roma az, akit elnyom-
nak, megkülönböztetnek, ül-
döznek, akiknek ellenségei a 
gádzsók, akikkel szemben ki 
kell vívniuk egyenjogúságu-
kat.

Közöttünk, gádzsók kö-
zött mindig lesz olyan, aki 
cselekedeteivel, szavaival ele-
gend� ürügyet szolgáltat en-
nek a szembenállásra épített 
identitásnak a fenntartásá-

hoz. Aki azt hiszi, hogy ci-
gányellenességével az erköl-
csileg és politikailag korrekt 
beszéd szabályainak felrúgá-
sával a többség feltételezett 
érdekeit védi, az alaposan 
téved, vagy cinikusan provo-
kál. A konfliktusra alapozó 
identitás-konstrukt�rök csa-
kis cigányellenes légkörben 
m�ködhetnek eredményesen. 
Ezért most megsúgom sa-
ját „fajtámnak” a nagy titkot, 
hogy miképpen tudná elérni, 
hogy a modern cigány iden-
titásnak ne ez a rosszabbik 
változata érvényesüljön: nem 
kell mást tennie, mint kitar-
tóan szeretni a cigányokat.

  

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF

Muro Cherhaj

Muro cherhaj,
bibaxtalo cherhaj!
Dyesesa muri ushalyin san.
Ratyi phabares mure duj jakha,
ando suno les mandar o than
Chi rodavtu, chi dikhav po cheri:
chi patyav andel paramichi.
sa bibax andan pe muro shero,
kana peres tele, te mero?
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SZÉCSI MAGDA

A végtelen felé

kétnem� ösztönöket dédelget�
álmaidban, pattanásig feszült
szirmú tébolyvirágok sziszegnek
tested múltszagú mocsarába
kapaszkodva, anyaméh titkú
érthetetlen rigmusokat, s
szédítenek önmagad ellenségévé.
de te nem gyászolsz.
nem írsz verset nem evilági
kínjaidról csak a képzelettagadó
valóságról motyogsz valamit
lehajtott fejjel, már alig lüktet�
ércsatornáid kiégett partjain botorkálva.
pedig emlékszem volt id� amikor
keresztet vetett a leveg�, miel�tt
szép tested angyal-szelídség�
kápolnájába suhant volna…
jaj! már látni sem bírlak.
felzabál a bánat halottakra
ragyogó tekintetedt�l, id�t
marcangoló véres fogaidtól,
soha be nem gyógyuló láthatatlan
sebeidt�l. vicsorgó ráncaidtól s az
arcodra dermedt Gondolat-
maszkba simuló vigyorától.
holnaptól szedegesse össze más lelked
gyógyíthatatlanul illatozó tébolyvirágait,
én a Végtelen felé tapogatózom t�led
zokogva.

Semmi vagyok

Káprázatgyors táltoslovak szikrázó
sz�rén edzett, hétágú vérfakasztó
ostorral hajtanám a céda id�t, a
bánatvirágokat tép� hónapokat, a
medd�álmú éveket. hadd öregedjen
magánytól vigyorgó, reszketeg
vénemberré az a krisztusarcú,
g�gös cigány ember. akiért
parázzsal bélelt paplanom éjébe
törlöm pokoljárta szívemet. s
tíz körömmel kaparok vad, seb-díszeket
létezésem szerelem emelte falára. mert
semmi vagyok mellette!
mert ébenfekete sámán szemekkel
verte meg az isten.
s hófény� lélekkel.
semmi vagyok mellette. semmi. semmi.
eszétvesztett. szemmelvert. bolond.
vihar a viharban…
hétágú. vérfakasztó ostorral

hajtanám a hazug id�t, hogy a
kielégíthetetlen vágy takarójába
burkolva csúfnak és végre esend�nek
láthassam �t, mint elátkozott magamat
egészen…

Geg� Lajos grafikája
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ROSTÁS FARKAS GYÖRGY

Karácsonykor Krechunengo

Karácsony van, víg a lélek Krechuno si, loshshal o dyi
Öröm az ember szívének. Muro ilo vojasa si.
Jó apánk is eljött hozzánk Vi muro dad amenca si,
Szívét öröm járja most át. Barol amenca lesko dyi.

Szép meséket regél nékünk Paramicha del amenge,
Rég volt cigány nemzettségrül. Pal butya le dulmutance.
Elmondja, hogy mi volt, hogy volt So sas dulmut krechunenca,
Cigányoknál karácsonykor Kodole bute Romenca.

Sokan gy�ltek akkor egybe, But zhene sas jekhavreste,
Mind, hogy Jézust ünnepelje. O baro dyes denas opre.
Vígan voltak mind egymással, Von losshanas jekhavreske,
Mint az atyja jó fiával. E bute lashe phralenge.

A putrikból mind eljöttek, Sakon zhanas jekhavreste,
Népesen telt el az ünnep Le nyamura sas kethane.
Nótáikat dalolgatták, Gilyabenas jekhavreste,
Mi bánat volt – elmúlatták. E brige sa bristeldyile.

Káposztát ettek, bort ittak, Shax kiravnas haj mol penas,
Egymás b�ségére ittak. Sakones von patyivinas.
Még a kutya is húst evett, Vi le zhukela mas xanas,
S aki élt az mind ünnepelt. Kana lende krechuno sas.

Nagy nap volt a karácsonyest O krechuno baro dyes sas
A Jézuska megszületett. O Deloro rakhadyilas.
Megtisztelték a cigányok - Le Rom patyivipe denas,
Legyen a karácsony áldott. O krechuno voja anlas.

Mióta a Jézus itt járt, Desar o del rakhadyilas,
A cigányé a boldogság -  Le romengi voja kerdas.
Érjenek meg a cigányok Te trajin but bersh pachasa,
Nagyon sok boldog karácsonyt! Pharilanes jerkhavresa.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT 67

Szent karácsony éjjelén Krechunoski sunto ratyi

Szent karácsony éjszakáján Krechunoski sunto ratyi
Eszembe jut Édesanyám... Muri dej si andej godyi
Negyvenkét évet megértem, Shtarvardeshe bershengo som
Keser� az út mögöttem Pharo kerdyílas muro drom.

Régen, mikor karácsony volt Dulmut, kana krechuno sas
A nagy család mind együtt volt. Muri dej kiravlas-peklas
Édesanyám sütött-f�zött, Losshalas haj voj khelelas
Családjával � tör�dött. Krechune kethana samas.

Bánattal terhelt az élet Kerkardylas muro jilo
Nélküled telnek az évek. Nashletar le bersh bi tyiro
Most is rád gondolok, Mama, Me som chachikano gero
Fáj karácsony éjszakája. Mama dukhal moro trajo.

Hány karácsony fog még jönni, Sode krechune avena
Szívem nem tud ünnepelni, So bi tyiro me trajija
Elfáradtam, öreg lettem, Vi khinyilom vi phurilom
Hosszú még az út el�ttem? Sosko lungoj inke o drom?

„Tiétek a szívem” OMIKK - 1991

Balázs Gusztáv festménye
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RUVA PÁL

Identitás, mint tény

Sokáig tanakodtam, beszél-
jek-e arról, amit az identitás 
vállalásával kapcsolatban ki-
bontakozott eszmecsere ki-
váltott bel�lem. El�adásomat 
„Identitás, mint tény, mire 
használható” címmel szeret-
ném elmondani. Használha-
tó-e az identitás mozgósításra? 
Használható, vagy jó-e ellen-
ségkép keresésre, vagy mér-
téktartásra? Hogy erre választ 
adjunk, rövid visszatekintésre 
van szükség.

A Trianoni békeszerz�dé-
sig a cigányok a nagy Magyar-
országon belül (ide tartozott a 
Felvidék, Újvidék, Erdély, Hor-
vátország is) szabadon vándo-
rolhattak. Édesapám, amikor 
visszagondolt a gyermekko-
rára, mindig mesélte; egyszer 
Szebenben voltunk, egyszer 
Crna Gorán voltunk, egyszer 
a polákoknál voltunk…, és kü-
lönböz� történeteket mondott 
arról, milyen pozitív és milyen 
negatív dolgok történtek ve-
lük. A nagyapám Káló papó, 
hét-nyolc nyelven beszélt. 
Nagy hasznát vette, amikor 
vándorlásuk során netán ösz-
szet�zésbe került a perzekúto-
rokkal, a hatalom képvisel�i-
vel és folyékonyan beszélte az 
adott nyelvet. A nagy Magyar-
ország lehet�ségei Trianonig 
a cigányság számára kánaáni 

helyzetet biztosítottak. Tria-
non után azonban lezárultak a 
határok, és az embereken szá-
mon kérték; hogy te milyen ci-
gány vagy. Ebben az id�ben a 
perzekútorok, ahogy kés�bb 
a magyarországi csend�rök is 
nagy hatalommal rendelkez-
tek, akár egy frissen beöltözött 
csend�r is kipofozhatott egész 
cigány családokat, törzseket 
egyik vármegyéb�l a másik 
vármegyébe. Nagyapámék-
kal meg is történt. Csendben 
üldögéltek, kavargatták a kis 
ennivalójukat a bográcsban, 
amikor az arra járók beléjük 
kötöttek, mondván, mit keres-
tek itt. Ez az én portám, ez az 
én földem, semmi dolgotok 
itt! Ahogy sz�kült a kör, ahogy 
Magyarország területe csök-
kent, egyre kevesebb hely ma-
radt a cigányok számára ebben 
az országban.

Több százezres, milliós 
nagyságrend� cigányságról be-
szélek! Kevesen tudják, de én 
utána néztem, hogy akkoriban 
egyetlen cigányságnak sem 
volt igazolványa. Azt sem tud-
ták, hogy kinek mi a neve, nem 
anyakönyvezték a cigányokat, 
de sok esetben még az �sla-
kosságot sem. A faluban, tele-
püléseken ismerték egymást az 
emberek, ott nem volt gond. 
A cigányok, hogy megvédjék 

magukat az üldöztetésekt�l 
igyekeztek hasonlóvá válni a 
környezetükhöz, például fel-
vették a körülöttük él�k val-
lását, akkor is, ha esetleg nem 
igazán tetszett nekik az adott 
vallás. Így a cigányidentitásban 
megjelentek a magyar, a szlo-
vák, a német, a sváb stb. identi-
tás elemei. Most ezért vagyunk 
ennyire megosztva, és ezért 
felejtette el anyanyelvét a cigá-
nyok nagy része. Tudatosan ki-
irtották a cigányokból az iden-
titásvállalást. Régebben persze 
nem is tudták, hogy mit jelent 
ez a szó. De amikor találkoztak 
egy-egy faluban, vagy egy-egy 
vásáron mindig megkérdezték 
egymást cigányul: tu kon san, 
kathara aves, kon sas tyo dad, 
kon sas tyi dej, sosko falo san. 
Te ki vagy? Honnan jöttél? Ki 
volt az apád? Ki volt az anyád? 
Milyen törzsb�l származol? Itt 
kezd�d�tt az identitásvállalása, 
azonosították egymást, egy-
másra borultak, megölelték, 
szerették egymást, sírtak egy-
másért, majd elváltak és meg-
ígérték egymásnak, hogy a kö-
vetkez� vásáron, itt vagy ott, 
10 év vagy 20 év múlva az én 
lányom a te fiadhoz megy és 
megmaradnak cerenyestoknak, 
duchestyoknak, masharoknak 
meg csurároknak. Ez volt az 
identitás vállalásának az igazi 
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veleje. Tudatosan ellenálltak 
az assszimilációnak, akkor is, 
ha nem ezzel a szóval illették. 
Azt mondták, ha az életünkbe 
kerül, ha emiatt el kell hagy-
niuk ezt vagy azt a helyet, ak-
kor sem engedjük, hogy ez a 
fiú elvegye azt a lányt, hogy 
ben�süljön egy másik törzsbe. 
A mi családunkban is megtör-
tént ez Laci bátyámmal, meg 
Dácsi bátyámmal is, pedig ak-
kor már nem 1800-at írtunk, 
hanem 1940-et. Apám is azért 
jött el Dobozról, mert ott f�-
ként romungro cigányok éltek, 
s nem akarta, hogy a gyerekei 
romungróként n�jenek fel.. 
Az identitásvállalás �störténe-
te, kedves barátaim, ide nyúlik 
vissza.

Fel kell tennünk a kérdést 
a m�velt nyugati polgári kö-
zösségnek: mit várnak t�lünk? 
A szocializmusban megjelent 
a három T: t�röm, tiltom, támoga-
tom. Nem akarom visszaidézni 
az akkori id�ket, de 1989-nél 
megállok egy pillanatra. Sokan, 
akik most itt ülnek a terem-
ben, szerepet vállaltak sorsfor-
dulón. Eszembe jut most egy 
gondolat, amit még sohasem 
publikáltam, nem mondtam el 
nyilvánosan. Most megosztom 
veletek. A nagy cigány muzsi-
kusok, Dankó Pista, Czinka 
Panna, Bihari és a többiek az 
úri világban, a békevilágban, a 
szabad Magyarországon gró-
foknak, báróknak, hercegek-
nek muzsikáltak, még tegez� 

viszonyba is kerültek velük. 
Sok anekdotát ismerünk, An-
tall József  is írt err�l cigány 
tanulmányaiban. Felvet�dik 
bennem a kérdés, miért nem 
álltak ki ezek a világhíres, elis-
mert emberek a cigányság par-
lamenti képviselete, jogai mel-
lett, ami megvédi a cigányokat 
mindenfajta túlkapástól, táma-
dástól.

Aztán jött az 1989-90-es 
váltás. Amikor néhányan ci-
gány értelmiségiként megje-
lentünk a KISZ-ben. Nekem 
soha nem jutott eszembe, 
hogy az identitásomat meg 
kellene hamisítanom, azért 
mert KISZ-tag vagyok, vagy 
mert a felvételemet kértem 
a pártba. A vezet�k, akikkel 
találkoztam: Szenczi Géza, 
Kende Péter, meg a többiek, 
azt kérdezték t�lünk: Szen-
tandrássytól, Varga Gusztitól, 
meg a többiekt�l, hogy mit 
akartok csinálni. Zenélni akar-
tok? Zenéljetek. Hagyományt 
akartok ápolni? Ápoljátok a 
hagyományt. Meséket akartok 
mondani? Írjátok le, jelentes-
sétek meg, stb.

A bajt a 89-90-es politikai 
váltásnál látom, amit – még 
a Magyarországi Cigányok 
Kulturális Szövetsége meg-
alakulása el�tt – a Hazafias 
Népfronton belül a Cigány 
Tanács, majd kés�bb az Or-
szágos Koordinációs Bizott-
ság megyei szint� megjelenése 
hozott. Szakmailag itt ásták alá 

az identitástudatunk vállalá-
sát, nem meggy�ztek, hanem 
ránk kényszerítettek egyfajta 
politikai állásfoglalást, amit 
már nem tudtunk feldolgozni. 
Addig valamiféle romantikus 
id�szakot éltünk. El tudtunk 
helyezkedni, a munkásszál-
lásokon nagyon jól meg tud-
tunk vacsorázni, kevésb�l is 
megéltek az emberek, azután 
ott voltak a cigányklubok stb. 
A baj akkor kezd�dött, amikor 
pártutasításra megalakították a 
koordinációs bizottságokat, és 
mellette létrehozták a besúgó 
hálózatot is. Ezzel a helyzettel 
már nem tudtunk mit kezdeni, 
ellentmondásba került az ideo-
lógia, amit a KISZ-ben tanul-
tunk, és az ideológiával való 
visszaélések. A koordinációs 
bizottságok azután olyan em-
bereket ültettek a nyakunkra, 
akik minden romantikát szét-
verték közöttünk, és elvárták 
t�lünk, hogy egyszerre lép-
jünk, különben nem lesz rétes 
estére. �k azután min�sítet-
tek, besoroltak bennünket, s 
nem érdekelték �ket identitá-
sunk fokozatai.

S íme eljutottunk napjain-
kig, amikor azt látjuk, hogy 
a politika szándékosan levá-
lasztja cigány értelmiséget a 
cigány közösségekr�l. Olyan 
pallérozottan, olyan finoman 
történik, hogy észre sem vesz-
szük. Az el�bb arról beszél-
gettünk milyen veszélyeket 
rejt magában, ha pl. egy romo-
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lógia szakot végzett véd�n� 
bekerülvén a minisztériumba 
egyszeriben kompetensnek, 
és mindenhatónak érzi magát, 
mert amit leír, amit benyújt a 
minisztereknek, meg a szak-
államtitkárnak, mérvadó lesz 
ránk nézve. Nekünk pedig 
semmi beleszólásunk a rólunk 
szóló döntésekbe.

Identitásvállalás. Én a há-
rom V-t tartom most a legve-
szélyesebbnek: a vonzó, a vál-
lalható, vagy a visszautasítható. 
Nem arról van szó, hogy a 
cigányember megválaszthatja 
az identitását. Ahhoz nekünk 
is olyan szabadságjogok jár-
nának, amivel szabadon élhet-
nénk. De err�l szó sincs, bele-
szorítottak minket egy akkora 
lehet�ségbe, mint egy börtön-
cella. Természetesen képlete-
sen beszélek, meg idéz�jelben. 
Sorstalanná váltunk, a sorskö-
zösség vállalhatatlanná vált a 
cigányság számára. Odáig ju-
tottunk, hogy kétszázezer ci-
gánnyá olvasztottak minket. 
Olyan választási trükköket, 
kérd�íveket kényszerítenek 
ránk, ami nem vállalható: be 
kell menni a jegyz�höz, re-
gisztráltatni, ajánlást hozni egy 
cigány szervezett�l, mentort 
választani stb. Ez felháborító.

Véleményem szerint az 
identitásvállalás sorsvállalás 
is egyben. Vegyük például a 
gazdag cigányok esetét, akik 
beszélik ugyan a nyelvet, de 
már réges-régen nem akarják 

a sorstalanná váló cigánysá-
got felvállalni, és megtagad-
nak minden segítséget. Még 
akkor is, ha nagy vállalkozók, 
inkább magyarokat, meg ro-
mán menekülteket vesznek 
fel dolgozni. A csóró cigány 
pedig felfele néz, és identitás-
vállalás címén nem az irodal-
mat, nem a nyelvet, nem a ha-
gyományokat akarja vállalni, 
hanem a vastag aranyláncos, 
meg a nagy kocsival járó em-
berek modelljét akarja követ-
ni. S közben marad a nagy 
�r, és tudja mindenki, hogy a 
nagy �rben a fekete lyuk min-
dent elnyel. Nos a cigányság 
jelenleg ebben a fekete lyuk 
dimenzióban leledzik.

Azt kívánom mindannyi-
unknak, hogy nagyon gyorsan 
jussunk vissza oda, ahol lefele 
is, meg felfele is bátran vállal-
ható az identitásunk. Legyünk 
akár magyar cigányok, oláh 
cigányok, vagy beások. Ar-
ról nem tehetünk, hogy hová 
születtünk, arról azonban már 
igen, hogyan élünk a rendelke-
zésünkre álló lehet�ségekkel. 
Ha a lehet�ség az, hogy valaki 
például színészn�, akkor az-
zal, hogy játékának nem csak a 
cigányok tapsolnak, hanem az 
egész világ. És akkor lesznek 
nekünk is példaképeink.

Min�ségi viselkedést ké-

rünk szépen, akármilyen 

cigányok vagyunk, és ak-

kor nem leszünk gyökérte-

lenek.

GLONCZI ERNŐ

In memoriam 
Pilinszky

„Jóvátenni a jóvátehetetlent”
Míg � vért izzadt,
a kertben mindenki aludt.
Azóta sem sz�nik álmunk.
Sem a b�ntudatunk.

Mami

Hajnalodott.
A tárgyak is
mind öltözni kezdtek.
� nem mozdult.
Valahol elmaradt
az éjszaka tisztaságában.

Hordalékok

1.
Vágy a matracon.
„Nézd, milyen szép a hajnal.”
Azóta látom...
2.
Rám d�l a jelen.
Hóhér-józanná sebez:
szádra halkulok.
3.
Múltam tüzéb�l
lassan ágyékoddá h�l
minden álomkép.
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Az Európai Unió 2007-et az „Egyenl� esé-
lyek mindenki számára év”- nek hirdette meg, 
ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy minden 
ember egyenl�, s egyenl� jogokkal kell rendel-
keznie.

Az egyenl�tlenségnek számos formája léte-
zik Európában, s hazánkban is; nemi, faji, val-
lási, etnikai hovatartozás, fogyatékosság és még 
számos ok miatt. Mindezek között azonban ki-
emelten kell foglalkoznunk a hazánkban közel 
hétszáz éve él�, létszámát tekintve legnagyobb, 
esélyeit tekintve legkiszolgáltatottabb kisebb-
séggel, a cigánysággal.

A nemzetközi dokumentumok az Euró-
pában él� cigányság helyzetét értékelve, a kö-
vetkez� megállapításokat teszik. „a romákat a 
közélet minden területén szisztematikus faji 
megkülönböztetés sújtja, így az oktatásban, a 
foglalkoztatásban, a lakhatásban, a közéletben 
való részvételben és az állampolgárság meg-
szerzésében”.

El�adásomban a romák/cigányok életmin�-
ségének, élethelyzetének felvázolásán keresztül 
kívánom bemutatni esélyeiket, korlátaikat.

ÉLETMIN�SÉG

Széles körben ismert, hogy egy adott ország 
népességének, egy adott populáció tagjainak 
életmin�sége jól leírható, objektív mutatókon 
keresztül megismerhet�.

E mutatók: – az adott csoport demográfiai 
jellemz�i

lakáskörülmények• 
egészségi állapot (morbiditás, mortalitás)• 
foglalkoztatottság• 
iskolázottság• 
környezet, gazdasági és kulturális helyzet.• 
Az életmin�ség mérhet� módon jelenik 

meg a populáció fizikai, egészségi állapotában 

(betegségek fajtái, gyakorisága, kezelhet�sége, 
élethossz alakulása), de mentális státusában is 
(a „jól-levés” pozitív megélésében vagy hiá-
nyában). Mindennél többet elárul a cigányok 
életmin�ségér�l az az adat, hogy 10-13 évvel 
rövidebb ideig élnek, mint a társadalom több-
séghez tartozó tagjai. A WHO (Egészségügyi 
Világszervezet) állásfoglalása szerint az egész-
ségi állapot kisebb mértékben függ az egész-
ségügyi ellátástól (11%), genetikai tényez�kt�l 
(27%) és környezeti hatástól (19%). A megrö-
vidült életért leginkább(43%) az életmód fele-
l�s, amit pedig nagymértékben meghatároz az 
iskolázottság, foglalkoztatottság, lakókörülmé-
nyek, s olyan fontos értékek, mint társadalmi 
elfogadottság, kompetencia érzése, önbizalom, 
szabadság, a személyes teljesítmény és haté-
konyság érzete.Az életesélyek, életkilátások 
vizsgálatakor ezeket az indikátorokat érdemes 
áttekinteni.

A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG 
DEMOGRÁFIAI MUTATÓI

Az össztársadalom és a cigányság demográ-
fiai térképe, korfája jelent�sen eltér egymástól. 
A többségi társadalomé „öreged�”, körte-típu-
sú, a cigányságé „fiatalos”, piramis alakú.

A termékenységi mutatók jóval kedvez�b-
bek a romák körében; s bár csökken a szülési 

SZABÓNÉ KÁRMÁN JUDIT

Esély? Mire?
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kedv a cigányság között is – 1971 és 2002 kö-
zött 20%-kal – mégis, a többség er�teljes fo-
gyása következtében egyenletesen n� a cigány-
ság lélekszáma. El�rejelzések szerint (Polónyi, 
2002) 2030-ra a cigány népesség aránya eléri 
a 10%-ot, 2050-re pedig a 15%-ot. A roma/
cigány lakosság évente kilencezer f�vel gya-
rapodik. A korfáról leolvasható a cigányság 
egyenl�tlen kormegoszlása; míg a 15 éven aluli 
gyermekek száma kétszerese a többségi gyer-
mekeknek, a jóval magasabb halálozási arány-
szám miatt az id�sebb korosztály, 40-60 évesek 
aránya ötször kevesebb a többséginél.

A ROMÁK/CIGÁNYOK OKTATÁSI 
HELYZETE

A RIÉP (Roma Integráció Évtizede Prog-
ram), mely nemzetközi összefogással 2005 és 
2015 között a romák integrációját t�zte ki cé-
lul, feladatai között négy prioritást sorol fel: 
oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy. 
Ezek közül is legfontosabb az oktatás, hisz arra 
épül az összes többi.A sikeres iskolai el�mene-
tel elképzelhetetlen – különösen a hátrányos 
helyzet� és roma/cigány gyermekek számára – 
jó min�ség� óvodai nevelés nélkül.

Az óvodában történ� szocializáció olyan 
készségeket, képességeket tanít, ad át, ami nél-
külözhetetlen az iskolai beilleszkedéshez. Egy 
jó óvoda kiválóan tudja kezelni a nyelvi, kultu-
rális, szocializációs különbségeket, s a közös tér 
lehet�vé teszi a roma és nem roma szül�k és 
gyermekek közötti érintkezést, ami bizonyítot-
tan legjobb módja az el�ítélet-mentes attit�dök 
kialakulásának.

A cigány családok jelent�s része (20%) 
azonban olyan településen él, ahol nincs óvo-
da, a kisgyermek utaztatása megvalósíthatatlan. 
A 3-5 éves cigány gyermekek 20%-a egyáltalán 
nem jár óvodába. Az óvodahiány mellett lénye-
ges az óvodai fér�hely hiánya is, s bár törvény 
írja el� az öt éves gyermekek legalább napi négy 
órai óvodai foglalkoztatását, a gyakorlatban ez 
gyakran nem valósul meg (szül�k tiltakozása, 
mulasztása, megoldhatatlan közlekedés). Az 

óvodába nem járt gyermekek 37%-a azután az 
ún. „speciális” iskolában kezdi és folytatja isko-
lai pályafutását.

A cigány gyermekek iskoláztatásával kapcso-
latban szólni kell a szegregációról, annak nyílt és 
burkolt formáiról. Le kell szögezni – s minden 
álságos, különféle köntösbe csomagolt elmélet-
tel és gyakorlattal szemben kijelenteni –, hogy 
a szegregáció minden formája káros, az esély-
egyenl�tlenség „melegágya”.Az oktatási szegre-
gáció nyílt formái már a hatvanas évekt�l ismer-
tek (cigányiskola, cigányosztály). A szegregáció 
nem egyszer�en külön iskolát, tantermet jelent, 
hanem jóval gyengébb színvonalú oktatást, csök-
kentett tananyagot, a tantermek hiányos felsze-
reltségét, szaktanárok, nyelv, számítástechnikai, 
testnevelési és egyéb szakórák hiányát.

Az utóbbi években nemhogy javulna, hanem 
tovább n� a szegregáció mértéke; 1991-ben a 
roma/cigány gyermekek 32%-a, ma 61,5%-uk 
tanul szegregált körülmények között. A leg-
újabb kutatási adatok szerint (Kertesi, Kézdi 
2006) ma hazánkban:

legalább 180 cigány többség� általános is-• 
kola van
közel 3000 cigány többség� osztály• 
1200 homogén cigány osztály (80-as évek • 
elején 150 ilyen volt)
a cigány tanulók 1/3-a széls�ségesen szeg-• 
regált körülmények között tanul.
Az elkülönített oktatásnak meg is van az 

„eredménye”; bár mára a cigány gyermekek 
80%-ka elvégzi az általános iskolát (ha nem is 
14 éves korra), csupán 20%-uk megy középis-
kolába, s kevesebb, mint 10%-uk érettségizik.

A szegregáció burkoltabb formája a fogyaté-
kossá nyilvánítá: összes általános iskolás 3,6%-a 
gyógypedagógiai tanuló, a cigány általános is-
kolások 18-20%-a gyógypedagógiai tanuló. 
2004-ben 799 homogén cigány gyógypedagó-
giai osztály m�ködött. Fogyatékossá nyilvání-
tásban igen el�kel� helyet foglalunk el; a cigány 
gyermekek aránya 100 gyermek között európai 
átlagban 2-3, nálunk 20.

Az oktatási szegregáció feler�síti a társada-
lom polarizálódását, egyre magasabb falat emel 
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a többség és a kisebbség közé, s megakadályoz-
za, hogy a roma/cigány gyermekek sikeres és 
eredményes iskolai pályát fussanak be, piacké-
pes szakmához jussanak, bekerüljenek a fels�-
oktatásba.

A CIGÁNYSÁG LAKHATÁSI 
KÖRÜLMÉNYEI

A fokozódó elkülönülés a hetvenes évek ál-
lapotát mutatja ismét; a cigánytelep, a városi 
gettó, a falusi cigánysor– a nyomor, kilátásta-
lanság jele, helye.

A 21. századi együttélés jellemz�i Magyar-
országon:

A cigányság 72%-a a többségt�l elkülönül-• 
ten él (1993-ban „csak” 63%-uk)
a többség, 60% er�sen szegregált helyen, • 
telepen,
ma hazánkban 550 cigánytelep található; • 
víz, gyakran áram, csatornázás nélkül;
a nagyvárosokban is jórészt elkülönülve, • 
gettósodva élnek (Dzsumbuj; Illatos út, 
Vaskapu u., VIII.ker, Miskolc, Ózd);
a cigány lakások 90%-ka komfort nélküli;• 
a cigányok 40-45%-ka egyszobás lakásban • 
él (több gyermekkel).
A lakóhelyi szegregáció az elkülönülés és a 

megbélyegzés mellett súlyos „szöv�dmények-
kel” is jár; esélyegyenl�tlenséget teremt az ok-
tatásban, munkavállalásban és korlátozza az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

A ROMÁK/CIGÁNYOK 
EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

A magyar népesség e részének katasztrofá-
lis egészségi állapota talán ma már közismert. 
Élethelyzetükb�l fakadóan vannak olyan beteg-

ségek, amelyek jóval gyakrabban fordulnak el� 
közöttük, mint a többség körében. A leggyako-
ribb betegségek a cigányság körében (gyakori-
ság mértéke az össztársadalomhoz viszonyítva)

TBC, anaemia el�fordulása 10x gyakoribb
pajzsmirigy megbetegedések 3-4x gyakoribb
agyi vérkeringési zavarok 6x
magas vérnyomás 3x
krónikus légúti megbetegedések 4x
gyomorbetegségek 6x
látási zavar 10x
asztma 6x
szívbetegségek 15x

Mindezek következtében a cigányok között 
igen magas a megváltozott munkaképessé-
g�ek, a rokkantnyugdíjasok aránya. Egészség-
ügyi helyzetüket sok esetben tovább rontja az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük aka-
dályozottsága (a cigányság 19%-a orvos nélküli 
településen él), az információkhoz való hozzá-
férés egyenl�tlensége (felvilágosítás elmaradása 
– betegség, gyógyulás folyamatáról, a várható 
költségekr�l), az ügyeleti ellátás megtagadása 
(különösen a telepen, gettókban él�k esetében 
gyakori), s sok esetben a cigányellenes, diszkri-
minatív magatartás az egészségügyi dolgozók 
részér�l.

A CIGÁNYSÁG 
FOGLALKOZTATOTTSÁGI 

HELYZETE

Összehasonlítva az 1971-es, 1993-as és 
2003-as Kemény István (Kemény, 2004) vezette 
országos cigánykutatások adatait a KSH adott 
évekre vonatkozó kimutatásaival, a következ� 
képet kapjuk a foglalkoztatottság mértékér�l:

 Össztársadalom Cigányság

Év
Munkaképes 

korú férfiak

Munkaképes 

korú n�k

Munkaképes 

korú férfiak

Munkaképes korú 

n�k
1971 87% 64% 85% 30%
1993 64% 66% 29% 15%
2003 56,5% 43,7% 28% 15%
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Az alacsony foglalkoztatottság okai: ala-
csony képzettség, szakképzettség hiánya, terü-
leti egyenl�tlenség és a diszkrimináció. 1985 és 
1993 között a cigányok által betöltött munka-
helyek 55 %- a megsz�nt. A munkanélküliség 
következtében drasztikus jövedelemcsökkenés 
következett be; 2003-ban a roma/cigány ház-
tartásokban az egy f�re jutó jövedelem a ma-
gyarországi átlagnak a harmadát érte el. A cigá-
nyok négyötöde a létminimum alatt él.

ÖSSZEGZÉS

A felvonultatott adatokat látva mit is válaszol-
hatunk az el�adás címeként feltett kérdésre? Mire 
is van esély az elkövetkezend� id�ben? Nos, ha 
minden marad a jelenlegi állapotok szerint, akkor 
a cigányságnak minden esélye megvan arra;

hogy még jobban periferizálódjon,• 
még a jelenleginél is súlyosabb megélhetési • 
problémákkal szembesüljön,
hogy a kilátástalanság, a jöv�kép hiánya mi-• 
att a depresszió, a mentális betegségek,
szenvedélybetegségek egyre inkább elter-• 
jedjenek közöttük,
a fenti okok miatt a családok, közösségek • 
szétessenek,

a kilátástalanság, a jöv�kép hiánya miatt a • 
feszültség, majd ennek következtében az 
agresszió kumulálódjon bennük (ennek 
minden következményével),
a fenti okok miatt a többségi társadalom • 
még inkább féljen és elhatárolódjon t�lük.
A többségi társadalomnak minden esélye 

megvan arra,
hogy még el�ítéletesebbé váljon (ennek • 
minden következményével; félelem, szo-
rongás,
élettér besz�külése stb.)• 
a cigányságtól félve élje életét (a növekv� • 
feszültség okozta konfliktusok miatt)
hordoznia kell magával a cigányság több-• 
százezres szakképzetlen, munkanélküli (s 
így adót nem fizet�, azaz a társadalmi te-
hervállalásból részét ki nem vev�) rétegét,
hogy figyelmen kívül hagyja, nem aknázza • 
ki egy tehetséges, különös értékekkel ren-
delkez�, több évszázada vele él� (vele had-
ba vonuló, megaláztatásokat is vele visel�) 
nép tehetségét, tapasztalatait.

Minden nép maga választja meg út-

ját, s számol el azzal Isten és az embe-

rek el�tt.

Szabó József  grafikája
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A cigány mennybemenetele
(indiai mese)

Ezt a történetet Najma Ayashah mondta el, aki 
hyderabadi banjara és 1963 óta New York Cityben 
él. Zenész, táncos, tánctanár és a cigány táncok mellett, 
amelyeket hétéves korában tanult meg, klasszikus kat-
hak táncot ad el�.

A banjara indiai és pakisztáni cigány népcsoport, 
amely tizenkét alcsoportból áll, teljes népessége meg-
közelít�leg 15 millió. Indiában és Pakisztánban ar-
ról nevezetesek, hogy nagyra értékelik a barátságot. 
A banjarák kaszton kívüliek és a hindi nyelv saját 
nyelvváltozatát beszélik, amelynek a romanival sok 
közös szava van. „Nomádok”, és különböz� foglal-
kozásokat �znek. Bár a banjarák nem hivatásos szó-
rakoztatók (mint Ayashah alcsoportja), a tánc és a 
zene mindennapjaik része. Az általa gy�jtött történe-
tekr�l Ayashah a következ�ket mondta: „Ezek a ha-
gyományos cigány kultúrához tartoznak, generációkon 
keresztül adták tovább nagymamák az anyáknak, 
anyák a gyermekeiknek. Minden egyes mese sajátsá-
gos érzelmeket csal el�. Bárhol hallhatók a falvakban, 
az iskolákban, munka közben, és ezek formálják az 
erkölcsöt a lelkekben. Rengeteg van belôlük. Pakisz-
tánban és Indiában f�leg hakimoktól, vallásos férfiak-
tól hallottam ilyeneket. Ha valahol sok cigány van, ott 
biztosan hallani ezeket a meséket.A következ� történet 
„A kovács és az ördög” címen ismert népmesetípusnak 
banjara változata. Rengeteg cigány és nem-cigány vál-
tozata létezik, beleértve az afro-amerikai Jack és az 
ördögöt, mint további trükköt az ördög távoltartására.

Egyszer az Isten meglátogatott egy kis ci-
gány falut, de a Petulengrón, a patkolóková-
cson és a feleségén kívül senki nem volt otthon. 
Így az Isten az � házukban töltötte az éjszakát. 
Reggel a Petulengro felesége így szólt:

– Ha meghalok, szeretnék a mennyországba 
kerülni.

És az Isten így válaszolt:
– Olyan jó feleség vagy, hogy nem kerül-

hetsz a pokolba, ahol csak sírás és szenvedés 
van. A férjednek pedig hálával tartozom az itt 

eltöltött szép, békés éjszakáért, ezért jutalmul a 
négy legf�bb kívánságát teljesítem. – Így aztán 
megkérdezte, hogy mi az a négy dolog, amit az 
életben a leginkább szeretne.

– El�ször is azt kívánom, hogy ha bárkinek 
azt mondom, másszon föl az almafámra, addig 
ne tudjon lejönni, míg én meg nem engedem. 
És ha valakit a kancám pokrócára ültetek, az 
addig föl nem kelhet onnan, míg én nem mon-
dom neki – felelte a patkolókovács.

– És mi legyen a harmadik kívánság?
– Ha valaki a kis vasládikómba bújik, az ad-

dig ki nem mászhat, amíg nem hívom.
– Jól van, ez eddig három. És mi az utolsó 

kívánságod?
– Azt szeretném még, hogy a turbánom min-

dig nálam legyen, és ha ráülök, engem onnan 
föl ne tudjon állítani senki.

A cigány patkolókovács sokáig élt. Jó né-
hány évvel az események után eljött hozzá a 
halál angyala, és így szólt: – Jöjj velem!

– Csak azt engedd meg, hogy elbúcsúzzam a 
feleségemt�l és a családomtól!

– Jól van – mondta az angyal.
– Miért nem szállsz föl addig az almafámra, 

hogy ott várj meg engem?
Az angyal pedig beleegyezett, ott ült a fán, 

és nem tudott lejönni.
– Adjál nekem még húsz évet, akkor leen-

gedlek! – kiabált föl neki a cigány.
– Jó, legyen, kapsz még húsz évet – válaszolt 

az angyal.
Mikor letelt a húsz év, újra eljött a halál an-

gyala, és így szólt: – Itt az id�. Most már velem 
kell jönnöd!

– Csak búcsút mondok a gyerekeimnek és 
elrendezem a dolgaimat. Addig csak ülj ide a 
kancám pokrócára!

Le is ült az angyal a pokrócra, de fölkelni 
már nem tudott.

– Hát ez mi? Nem tudok fölállni.
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– Ha adsz még húsz évet, fölállhatsz.
– Hát jó, élhetsz még húsz évet.
Húsz év elteltével jött az ördög: – 

Ütött az órád, most pedig már én visz-
lek el.

– Nagyon kedves t�led – mondta a 
cigány az ördögnek, majd hozzátette: – 
Te bele bírsz mászni a kis vasdobozom-
ba?

– Hát persze hogy bele! Még jó 
hogy.

A vasdoboz vörösen izzott, az ördög 
pedig ki akart mászni bel�le, de a cigány 
a t�zbe vetette, és az ördög addig-addig 
gyürekedett, míg minden ereje elszállt. 
Akkor így szólt a cigány: – Ha ki akarsz 
jönni, ígérd meg, hogy egy életre békén 
hagysz.

– Jól van, jól van. Sohasem akarlak 
látni többé.

Eltelt még húsz év, és eljött az a ha-
lálangyal, akinek feladata az utolsó ítél-
kezés.

Így szólt: – Elérkezett a Te id�d.
– Jó, jó, csak még van valami tenni-

valóm a házban!
– Erre már nincs id�d, most már mu-

száj engedelmeskedned.
Így hát elvitte el�ször az ördöghöz. 

De az ördög felkiáltott: – Na nem, lát-
ni sem akarom, ilyen ember nekem sem 
kell, azonnal vidd innen!

Akkor az angyal fölvitte az Istenhez.
– Nem, nem maradhat nálam, kérlek, 

vidd el innen!
– Legalább megnézhetem, milyen 

nagy a te birodalmad?
A cigány résnyire nyitotta az ajtót és 

bekukucskált, aztán behajintotta a tur-
bánját, és ráült, onnan pedig senki sem 
tudta fölállítani.

Hát így került a cigány a mennyor-
szágba.

SZEPESI JÓZSEF

A kor és a halál

(L. M.-nek)

�Halállal hátán járt a Kór egy néma éjszakán,
Amerre lépdelt búskomor enyészet ült nyomán.
�Terhét cipelni únta már, gondolta: megpihen.
„Nehéz a ronda, vén Halál, tovább ma nem viszem.”
�Tervét kimondva, ott megállt s ledobva mérgesen,
�faképnél hagyta a Halált azon az éjjelen.
�„Vigyél magaddal – a kaszás eképp kérlelte �t –
�oly szép a véres aratás az emberek között.
�Ha érlelsz gyilkos nyavalyát munkám napfénye,
te, vígan suhintom a kaszát s hull népek erdeje.
�Mit kezdjek én tenélküled? Ha elhagysz – jól
tudod fütyülnek rám az emberek, mert ölni nem
tudok.
�A Kór hordozza a Halált, a Kór-Halál vagyunk,
�vigyél, ne hagyj magamra hát, mi összetartozunk…”
�Megáll a Kór bús-tétován, körötte síri csend,
járvány-barázdás homlokán ragályok árnya leng.
�„Igaz, mit szóltál – így felel –
�ám lásd be vég Halál,
�ki íly munkában fárad el, nyugalmat nem talál.
�Er�m már fogytán, örömet nem ád a munka már.
�Veríték, kín, és könny helyett e népre béke vár…”
�S elindult újra, ment tovább, s nyomában sírt a
Vég: „Erény csak én, a mostohább kemény szívében
ég?
�Bevégezetlen a dolog, hogy oltsam ezt beléd?
�Amig halandó szív dobog, bel�lünk nincs elég!
�Amig a földön él a vágy és kéj, öröm fogan,
�amig világ a nagyvilág, kaszámnak dolga van…!
Íly képpen érvel, ám a Kór süket fülekkel áll.
�Gyilkos szívének vére forr”, s üvölt a csúf  Halál:
�„Mihaszna, rest és oktalan,
�ki tett helyett beszél!
�Dolgozz, munkádnak ára van, amig az ember
él…!”
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PUSKÁS FERENC

„Rövidebb út a felemelkedéshez” 
– egy indiai falufejlesztő modell adaptációja

EL�ZMÉNYEK

Puskás Ferenc ENSZ szak-
ért� 1994 és 1995-ben az in-
diai Ranchi közelében végzett 
szakért�i munkája során fel-
figyelt arra a jelenségre, hogy 
egyes, a városoktól és szilárd 
burkolatú utaktól távol lév� 
falvak felt�n�en tiszták, ren-
dezettek, gazdálkodásuk és 
közösségük jól szervezett. 
A jelenség okát kutatva jutott 
el a Krishi Gram Vikas Kend-
ra nev� alapítvány Ranchi 
melletti központi minta tele-
pülésére, ahol készséggel tájé-
koztatták a KGVK munkájá-
ról, eredményeir�l, gondjairól 
és örömmel fogadták a szak-
ért� segít� szándékú észrevé-
teleit. A tapasztaltak alapján 
úgy határozott, hogy hazatér-
ve Magyarországra, elkészíti 
az indiai programnak egy kö-
zép-európai megvalósításra al-
kalmas adaptációját.

TÖRTÉNETI 
VISSZATEKINTÉS

A Krishi Gram Vikas Kend-
ra (Falufejlesztési Központ) 
Alapítványt 1972-ben hoz-
ta létre az Usha Martin Ipari 
Csoportosulás (egy nagy drót-

kötél gyár) Indiában. Célja az 
volt, hogy el�segítse Ranchi – 
Bihar államban lev� – gyáruk 
közelében lev� két falu társa-
dalmi és gazdasági fejl�dését. 
A KGVK társadalmi nonpro-
fit társaságként lett bejegyezve 
1977-ben.

Azóta a KGVK szerepe In-
dia falvaiban folyamatosan n�, 
egyre több támogatást kap az 
USA Martin-tól és más válla-
latoktól, valamint a helyi álla-
mi és a nemzeti kormánytól. 
1985-ben az Egyesült Államok 
nemzetközi fejlesztési hivatala 
(The United States Agency for 
International Development) 
támogatást nyújtott egy átfogó 
egészségvédelmi projekt meg-
valósításához. Ez a támogatás 
lehet�vé tette a KGVK-nak, 

hogy egészség és családvédel-
mi szolgáltatásokhoz juttassa 
50 résztvev� falu ötvenezres 
lakosságát. Az egészségvé-
delmi program az anyák, és a 
gyermekek egészségét állítja a 
középpontba. A tevékenysé-
gek mostanra 50 falut érinte-
nek a Ranchi járásban.

EREDMÉNYEK

A KGVK évi költségveté-
se 2-2,2 millió rúpiára tehet�. 
(66 000–73 000 USD). Azok 
a falvak, melyek a KGVK-val 
dolgoztak, fokozatosan gya-
rapodtak anyagilag, mivel a 
 gazdálkodók hatékonyabb 
mez�gazdasági technikákat és 
modem állattartási módszere-
ket használtak, hogy javítsák 
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termékeik min�ségét és meny-
nyiségét. A jobb egészségi fel-
tételek nagyobb produktivitást 
eredményeztek, a jobb oktatás 
együtt járt a rendelkezésre álló 
bevételek okosabb felhasz-
nálásával. Az erd�telepítési 
programok javították a kör-
nyezeti mutatókat.

1994-re a KGVK: Több 
mint 180 öntöz� kutat készí-
tett. Az ötven résztvev� fa-
luban segített megalapítani a 
falufejlesztési bizottságokat, 
ez által biztosította a helyiek 
aktív részvételét a problémák 
meghatározásában és megol-
dásában. Létrehozott Rukká-
ban (város, közel Ranchi-hoz) 
egy modell falut, ahol a falu-
siak bemutatókat nézhetnek, 
a tudományos-mez�gazdasági 
technikák és a modern állat-
tartási módszerekr�l. Emellett 
módjuk nyílik, hogy a hagyo-
mányos kézm�ves ágakban 
továbbképezzék magukat, il-
letve új háztáji iparágakat ta-
nulhatnak (mint pl. a gomba-
termesztés). A KGVK több 
mint 335 gazdálkodót képzett 
ki a modern mez�gazdasági 
programra, melyet most al-
kalmaznak és továbbadnak a 
szomszédoknak. (…)

A KGVK oktatási közpon-
tokat hozott létre több, mint 
10 faluban és 100 hasonló 
központ m�ködését ellen�rzi, 
amiket az öt NGO m�ködtet.

Emellett egy újszer� és ha-
tékony, három szakaszból álló 
egészségvédelmi rendszert 
dolgoztak ki, hogy a vidéki el-

látás egyaránt kielégít�, gazda-
ságos és megfelel� legyen.

A láncolat tetején két kór-
ház áll, az egyik a rukkai 12 
ágyas, illetve a Narayan-Soso-i 
hat ágyas. Mind a kett� ellátja 
a vidékieket bent fekvéses és 
járóbeteg szolgáltatásokkal, a 
helyben kezelhet� betegségek 
és sérülések esetében, vala-
mint ennél nagyobb egészség-
ügyi problémák esetén beutal-
ják �ket nagyobb kórházakba.

Ezek a kórházak egészség-
ügyi központként is szolgálnak 
olyan programokhoz, mint 
az egészségvédelmi szeminá-
riumok, valamint a szemészeti 
sz�r�táborok. Széles körben 
szerveznek oktatásokat ön-
kéntes fiúknak és lányoknak 
és bátorítják �ket, hogy igény-
be vegyék az egészségügyi és a 
szociális szolgáltatásokat.

A JÖV�

A kendra kidolgozott egy 
tervet a falvak fejlesztésé-
re, „ideális falvak” címmel. 
A program a mez�gazdaságot, 
selyemhernyó-tenyésztést, 
kertm�velést, tejgazdaságot, 
baromfi- ill. sertéstenyésztést, 
haltenyészetet öleli magába, 
amit alacsony kamatú hitelek-
kel támogat. Ezt a programot 
Gandhigram 341 közösségé-
ben indították be. A Kend-
ra ezekért az er�feszítésekért 
kedvez� visszhangot kapott, 
f�ként a fiataloktól, ami jó jel, 
mivel a fiatalok kevésbé akar-
nak elköltözni a városokba.

„GREENFUTURE” 
FALUFEJLESZTÉSI 

NÉPJÓLÉTI PROGRAM
(MAGYARORSZÁGI 

ADAPTÁCIÓS VÁLTOZAT)

A PROGRAM CÉLJA

Segíteni a magyarországi 
falvak hátrányos helyzet� la-
kosságát abban, hogy javít-
hassák életük min�ségét. Tá-
mogatni �ket a gazdaság-, 
az egészség-, a szociális-, az 
oktatatás-, a kultúra-, a sport 
területén úgy, hogy komplex 
segítség társadalmilag integrált 
közösségbe tömörítse �ket.

Magyarország tízmilli-
ós lakosságának 30%-a sze-
génységben él, kis, f�ként 
mez�gazdasággal foglalkozó 
falvakban (van ahol a lakosság 
akár 90%-a is hátrányos hely-
zet�).

A munkanélküliség és más 
kényszerít� tényez�k arra szo-
rítják a falulakókat, hogy egyre 
többen hagyják el szül�földjü-
ket abban a reményben, hogy 
a városokban, vagy külföldön 
jobb életlehet�ségeket talál-
nak. Az otthon maradók pedig 
egyre nagyobb nyomorúság-
ban tengetik életüket. Nincs 
pénz, nincs tüzel� a f�zéshez 
és a f�téshez, ezért nagyobb 
mértékben vágnak ki fákat és 
irtanak bokrokat tüzel�fának. 
Az eredmény: egyre nagyobb 
százalékban t�nnek el az er-
d�k, erd�sávok, gyümölcsö-
sök, bozótosok. Növekszik 
a talajerózió, a leveg� és víz-
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szennyezés. Ez a társadalmi 
és környezeti katasztrófa az 
alkalmazott módszerek elma-
radottságának és átgondolat-
lanságának köszönhet�.

A képzés hiánya megaka-
dályozza a falusiakat abban, 
hogy forrásaikat a lehet� leg-
jobban használják föl. Ez alatt 
azt kell érteni, hogy nincs el-
érhet� anyagi forrás ahhoz, 
hogy a fiatalok folytassák ta-
nulmányaikat. A hiányos okta-
tás következtében a családok 
a jó táplálkozás és más egész-
ségvédelmi lépések alapjait 
sem tanulják meg, így gyakori 
a betegség köztük.

Ezért a hátrányos helyzet� 
falusi lakosság bele van kény-
szerítve a környezeti pusztu-
lás, a betegség, a kilátástalan 
szegénység ördögi körébe. Túl 
sok falulakó próbál meg elme-
nekülni és költözik a városok-
ba. Az által, hogy a családtól 

és a szomszédoktól elszakad-
nak, és nincs megfelel� meg-
élhetési forrásuk, önértékelési 
válságot élnek meg. A falu el-
hagyása társadalmi instabilitást 
eredményez Magyarország vá-
rosaiban.

A SZERVEZET FILOZÓFIÁJA

A Falufejleszt� Népjóléti 
Program (FNP) hisz abban, 
hogy a valaha egész Magyar-
országra jellemz� jobb élet-
színvonal újra elérhet� lesz a 
falvakban. Ezek a kis, össze-
tartó közösségek segítik el� 
leginkább az er�s családi kö-
telékek fenntartását amellett, 
hogy �rzik a többi hagyomá-
nyos társadalmi és erkölcsi 
értéket, ami generációkkal 
ezel�tt Magyarországot a bol-
dogabb és gazdagabb nem-
zetté tette. A szegénység a 
negatív tényez�k eredménye, 

amelyek összekapcsolódva 
kétségbeeséshez, az egyének 
és a közösségek társadalmi 
és gazdasági értelemben vett 
egészségégének romlásához 
vezet. A FNP meg van gy�-
z�dve arról, hogy ez az ördö-
gi kör átalakítható a gazdasági 
jólét és béke körévé. A FNP 
példamutatással lehet�sége-
ket kíván teremteni arra, hogy 
a lakosok egészségüket, és 
jó közérzetüket javítsák, ak-
tív részvételükkel az integrált 
csoportosulásokon alapuló 
modellprogramokkal. Ez az 
átfogó megközelítés magában 
foglalja a mez�gazdaságot, az 
állattartást, a falusi kézm�-
vességet, az egészségügyi és a 
közoktatási megfontolásokat, 
valamint a sport lehet�ségét 
és más területeket. Az önellá-
tás, a kezdeményez�készség, 
valamint a tipizálás megtanu-
lására való hajlandóság az, ami 
a FNP szerint ideális falusit te-
szi. Ezeket az ideálokat táplál-
ni kell. Ezért a FNP ösztönöz-
ni kívánja a falusi lakosságot, 
hogy akarjon javítani, életének 
minden terén. Ugyanakkor ez 
a megemelt szint� falusi élet-
színvonal jólétet és stabilitást 
hoz majd az egész országnak.

CÉLKIT�ZÉSEK

A FNP els�dleges célkit�-
zése az, hogy segítse, f�ként 
a kistelepüléseken él� falusi 
lakosságot, életszínvonalának 
emelésében. Ezt azzal érjük 
el, hogy párhuzamosan folyó 
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programokba vonjuk be a falu-
lakókat. Ezek a programok a 
következ� célok megvalósítá-
sáért szervez�dnek: er�sítik az 
érzelmi köt�dést a földm�vel� 
és a föld között, az által, hogy 
megmutatják a falusiaknak, mi-
ként kereshetnek több pénzt 
a hagyományos és az újonnan 
fejlesztett források kombinálá-
sával, ami megnöveli a terme-
lést, és helyreállítja a környeze-
tet. A földdel nem rendelkez�, 
illetve a nagyon kevés profitot 
termel� parasztokat ösztö-
nözik arra, hogy javítsák kép-
zettségüket a már létez� helyi 
kézm�ves ágakban, vagy meg-
tanuljanak új, társadalmilag 
jótékony hatású kézm�ves te-
vékenységeket. Ez a program 
különösen a n�ket érinti, (a tel-
jesség igénye nélkül pl. vessz�- 
és gyékényfonás, gyógynövény 
termesztés, begy�jtés és fel-
dolgozás, kézi szövés, hímzés, 
varrás). Egészségügyi ismeret-
terjesztés és betegségmegel�z� 
programok keretében javítsa a 
falusiak egészségi állapotát, ez 
által növelje a produktivitást és 
az elégedettséget. Fel-
ébressze a falu érdek-
l�dését az általános 
m�vel�dési, tanulási, 
sport és egyéb sza-
badid�s programok 
iránt.

STRATÉGIA

A gazdasági, 
egészségügyi és szo-
ciális problémákat 

egyidej�leg kell kezelni, ha a 
falusi szegénységet át akar-
juk formálni biztos alapokon 
nyugvó jólétté. Semmiképpen 
sem szabad etnikai, politikai, 
vagy vallási alapon különbsé-
get tenni szegény és szegény 
között. A program okulva 
azon a szomorú tényen, hogy 
számos eddigi kezdeménye-
zés a szándékával ellentététes 
eredményre vezetett, – meg-
békélés helyett békétlenséget-, 
megelégedés helyett elégedet-
lenséget-, türelem helyett tü-
relmetlenséget –, megoldás 
helyett megoldatlanságot oko-
zott – csak eredmény orientált 
támogatást tesz lehet�vé.

A Program átfogóan köze-
líti meg a falvak problémáját 
és a következ� tevékenységi 
formákban ajánlja fel segítsé-
gét:

Falusi munkaközösségek • 
alakításában vagy falu-
fejleszt� bizottságok ala-
kításában, melyek a helyi 
társadalmi és gazdasági 
problémákat hivatottak 
megnevezni és kezelni.

Egy új piacláncolat kifej-• 
lesztésében, ami lehet�vé 
teszi, hogy a vásárlók keve-
sebbet fizessenek a mez�-
gazdasági termékekért, és 
nagyobb profitot termelje-
nek a gazdálkodónak, vala-
mint a munkanélküli városi 
lakóknak munkahelyet te-
remt.
Erd�telepít� programok • 
a fiatalok hangsúlyozott 
bevonásával, hogy meg-
alapozza a fák tiszteletét 
társadalmi és gazdasági 
szempontból is.
Bemutatókat tart a haté-• 
kony és gazdaságos mez�-
gazdasági technikákból.
Kézm�vességet és szak-• 
ipari tevékenységet tanító 
kurzusok, különféle szak-
mák elsajátításában illetve 
az azzal foglalkozók to-
vábbképzésében (például: 
k�m�ves, ács, tet�fed�, 
burkoló, kézi tégla- és tet�-
fed� cserépkészít�, víz- és 
gázszerel�).
Állattartási képzéssel, amely-• 
ben külön hangsúlyt helyez 

extenzív magyar állat-
fajták tenyésztésére 
és más haszonállatok 
tartására.

N ö v é n y t e r -• 
mesztési képzés-
sel, amelyben külön 
hangsúlyt helyez a 
népélelmezési vonat-
kozású termények 
termesztésére és más 
haszonnövények el�-
állítására.
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Számos szakterületen írás-• 
tudatlanoknak és iskolá-
zatlanoknak biztosít olyan 
gyakorlati képzést amely 
biztosítja a résztvev�knek 
a jöv�beni önellátást, a csa-
lád önfenntartását.
Alapvet� orvosi ellátás és • 
családsegít� szolgálatok 
költségmentes igénybevé-
telének, lehet�sége egész-
ségvédelmi programmal.
Els�dleges egészségvéde-• 
lem, különös tekintettel a 
magzatvédelmi e1�írásokra 
és az újszülött gondozásra, 
családtervezés felvilágosí-
tással.
A 2000 lakosnál kisebb lé-• 
lekszámú falvakban a kör-
nyezetbarát gyökérteres 
biológiai szennyvíztisztítók 
saját munkaer�s kivitelezé-
se.
Iskolaépületek karbantartá-• 
sa, a helyi oktatási környe-
zet javítása.
Sportlehet�ségek és más • 
szabadid�s lehet�ségek fel-
kínálása a társadalmi érint-
kezés és kommunikáció 
ösztönzésére.
A „GREENFUTURE” 

Falufejlesztési Népjóléti Prog-
ram magyarországi bevezeté-
sére Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye Tiszaháti Kisrégióból a 
következ� öt kistelepülést vá-
lasztotta ki: Uszka (312 lakos), 
Magosliget (261 lakos), Kispa-
lád (562 lakos),Botpalád (598 
lakos), Sonkád (711 lakos). 
A gyakorlati megvalósítás els� 
vidéki oktatási központja Usz-

ka község lett. A Tiszaháti Te-
rületfejlesztési Önkormány-
zati Társulás munkalehet�ség 
feltáró és fenntartható kör-
nyezetgazdálkodás-, valamint 
szakmai ismeretek oktatása és 
a kapcsolódó gyakorlati isme-
retek átadása, valamint a kon-

zultációk folyamatos biztosí-
tása érdekében falufejlesztési 
oktatási központot létesít a te-
lepülésen.

(Az el�adó agrármérnök, 
ENSZ szakért�, a Falufejlesztési 
Népjóléti Program vezet�je)

NAGY GUSZTÁV

Csak annyi lehetnék

Ó csak annyi lehetnék
Mint tollaitokban a tinta
Kéken papirosotokon hálnék
Hogy tollaitokban
Bet�sárgulásig énekeljem
Pali líráit
Gyurka balladáit
Ervin cigány eposzait
Ande sako Them

Feri katyi te shaj avos 
Sar ande tumari penna e tinta
Vunetones po papiroshi te sovas
Andej penni
Vi kaj avri galbenipe
Te gilyabos
E Palcheski liri
O Dyurkaske balladi
O Ervineske eposi
Andej but Thema avri
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SIPOS GÁBOR

A mecénás kecskepásztor
(Fazekas Mihály emlékezete)

Párját ritkító emberi magatar-
tást szeretnének példaként felele-
veníteni az alábbi sorok. Nem a 
debreceni költ�r�l és botanikus-
ról lesz szó, csupán egy szerény 
szilágysági névrokonáról. Isko-
lagyarapító, a népoktatás ügyét 

el�mozdító magatartásával írta be a nevét Faze-
kas Mihály a krasznaiak em lékezetébe. Hasonló 
életvitel�, a közjavára szívesen áldozó, a tudás 
terjesztését fontosnak tartó patrónust sokat 
találunk a partiumi, közelebbr�l a szi lágysági 
m�vel�déstörténetben, legnagyobb részüknél 
azonban társadalmi helyzetük tette szinte köte-
lességgé a jókedv� adakozást. Így fonódott ösz-
sze például a báró Wesselényi család neve a zila-
hi református kollégiummal, de a falusi iskolák 
föllendítésére a helybéli patrónusok, a papok és 
tanítók anyagilag is sokat áldoztak.

E f�úri, nemesi, értelmiségi, va-
gyonilag is tehet�s patrónusi kört�l 
teljességgel különbözik Fazekas Mi-
hály. Míg az el�bbiek a fölöslegb�1 
ado mányoztak, Fazekas a bibliabé-
li szegény özvegyasszony példájára 
a maga szájától vonta meg a falatot, 
hogy adakozhasson. Míg az el�bbiek 
m�veltsége  teljesen tudatossá tette az 
iskolák, a népoktatás támogatását, Fa-
zekas Mi hály, az írástudatlan kecske-
pásztor adományával abban kívánta 
részeltetni a falujabeli gyermekeket, 
amit � soha nem tapasztalt: az írni-ol-
vasni tudás, a m�veltség hasznában. 
Ez az önzetlenség teszi párját ritkító-
vá a magatartását.

Bakcsi Sándor helybéli lelkipásztor 1876-ban 
a következ�képpen méltatta az adományozót:

„Helyénvaló itt megemlíteni a krasznai nevelés ügy 
körül alapítványával halhatatlan érdemeket szerzett 
amaz egyszer� polgár nevét, kinek emlékezete méltó 
társa leend minden id�ben a Szent írás özvegyasszonyá-
nak. Mert a nehezen gy�j tött fillérekb�1 oly tekintélyes 
összeget hagyott az egyháznak, mely egy segédtanító fi-
zetésének biztos alapját képezi. Fazekas Mihály ezen 
em bernek neve, ki évek hosszú során át ezen köz ségben 
kecskéknek volt pásztora és részint nap számával ke-
reste kenyerét. Ezen ember fösvény sége példabeszéd, 
nélkülözése gúny tárgya volt a község lakói el�tt, 
ugyanis � a pásztori díjakban kapott egynegyed font 
szalonnákat nem ette meg, hanem felf�zögette s azután 
meggy�jtvén eladta, maga pedig hagymával elégítette ki 
éhsé gét. A napszám- és pásztordíjakból begy�lt fillérek 
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forintokká váltak, és a gúnyolódó seregnek csak akkor 
nyíltak fel szemei, mid�n tudomá sára jutott a nagy-
szer� alapítvány.”

Fazekas Mihály egész vagyonát végrendeleti-
leg a református egyházköz ségre hagyta azzal a 
kikötéssel, hogy alapítványa kamataiból a krasz-
nai is kolában még egy tanítót alkalmazzanak és 
fizesse nek. 1856. november 21- én hunyt el az 
írástudat lan pásztorember, kész pénzvagyona 
szinte 900 ezüstforintot tett ki. Vég rendelete 
értelmében összes, ingó és ingatlan vagyonát is 
pénzzé tették, így az alapítvány teljes összege 
1255 forint lett. Ennek az összegnek egy ré-
széb�l állíttatta fel az egyházközség a Vetye és 
az Országút sarkán elterül� régi temet�ben Fa-
zekas sírkövét, a nagyobbik rész pedig néhány 
évi kamatozás után lehet�vé tette az 1860-as 
évek elején a második tanítói állás létesítését. 
1876-ban az alapítvány összege 2400 forintra 
gyarapodott, kamataiból kapott a második ta-
nító évi 200 forintnyi tisztességes fizetést. Bár 
írástudatlan volt, Fazekas jól láthatta, hogy szü-
l�falujában az 1750 óta m�köd� fiúiskolában 
és az 1790-es évekt�1 létez� leányiskolában a 
népes gyermeksereg célszer� és sikeres okta-
tását egy-egy tanító egyedül alig képes megol-
dani. Adományával a krasznai református nép-
oktatás hatékonyságát kívánta növelni, teljes 
sikerrel.

E rendkívüli adakozó emlékét azzal is meg-
becsülte az egyházközség, hogy amikor a régi 
temet�t fölszámolták, a mai helyére tétette át a 
sírkövet. Akik Fazekas síremlékét a kilencvenes 
években ledöntötték, bizonyára soha sem hal-
lottak róla, sem példaérték� adományozásáról. 
Tettüket méltán: kí sérheti a múltjukra büszke 
krasznaiak megvetése.

Annál dicséretre méltóbb a krasznai tantes-
tület összefogása és áldozat készsége, amelynek 
köszönhet�en 2000 októberében helyreállítot-
ták az egykori jótev� sírkövét. Újraavatásakor 
értelmiségiek állták körül az írástudatlan kecs-
kepásztor síremlékét, mert a 19. századi anal-

fabéta adományozó és a mai tantestület célja 
közös: a krasznai tanuló ifjúság minél hatéko-
nyabb oktatása.

Kraszna egyik legszebb fekvés�, dics� történelmi 
múltat idéz�, urbanizálódó nagyközsége Szilágynak. 
Területén, az �si Krasznavár körül létesült a Szent 
István-i magyar állam egyik legkorábbi alapítású me-
gyéje, Kraszna vármegye., Kraszna folyó, Krasznavár, 
Kraszna község, Kraszna vidéke mind olyan földraj-
zi fogalmak, amelyek az itt átfolyó Kraszna vizével 
kapcsolatosak. A mintegy 6850 hold területen fekv� 
nagyközséget keleten és nyugaton egy 300–350 méter 
átlagmagasságú dombsor szegélyezi. A folyó névadó-
jának a Meszes-hegység és erd�s nyúlványa (Bogár-
f�-erd�, Coasta Bogardului) peremén, zárt tömbökben 
él� szlávokat tekintjük. A velük való együttélés során 
vették át e nevet az itt letelepedett magyarok. Györf-
fy György szerint a szláv Kraszna (Kraszno) helynév 
megfelel a magyar Széplak helyneveknek, amelyek 
udvarhelyet, nagybirtokközpontokat jelentenek. Köz-
tudott, hogy Kraszna területe az államalapításkor a 
Csolt-Vata nemzetség nyári legel�területe, birtokköz-
pontja volt.

Lakosságának összetétele a 2002-es felmérés al-
kalmával: 6373 lakosából 4066 magyar, 1786 ro-
mán, 514 cigány, és 7 egyéb volt.

Fazekas Mihály síremléke a krasznai temet�ben
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TAJTI JUDIT

Esélyháló

Az Országos Esélyegyenl�ségi Hálózat kiépí-
tését még az Esélyegyenl�ségi Kormányhivatal 
kezdte 2004-ben, felügyeletét jelenleg a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium látja el. Ez id� 
szerint 18 esélyegyenl�ségi koordinációs iroda 
m�ködik 17 megyében, illetve Budapesten. Je-
lenleg még két megyénk lefedetlen: ez Pest és 
Veszprém megye, azonban a közeljöv�ben itt is 
tervezzük az Esélyek Háza kiépítését.

Az Országos Esélyegyenl�ségi Hálózat cél-
kit�zése a hátrányos helyzet� csoportok társa-
dalmi integrációjának el�segítése. Kiemelt cél 
a közvélemény formálása, a társadalomban ki-
alakult el�ítéletek leküzdése, illetve a társadalmi 
szolidaritás el�segítése érdekében. Az Esélyek 
Háza a hátrányos megkülönböztetés valameny-
nyi formájának megel�zése érdekében sorosan 
együttm�ködik különböz� szervekkel, a társa-
dalmi szint� problémák közvetítését is felvál-
lalta. Ágazati és szakmaközi párbeszéd fóru-
mokat szervez önkormányzati, civil és egyéb 
szervezetekkel együttm�ködve. Az informáci-
ós hálózatot folyamatosan fejlesztik, az infor-
mációhoz, a szolgáltatáshoz való hozzájutás 
esélyeinek javítása érdekében. Emellett progra-
mokkal és képzésekkel is segítik az esélyegyen-
l�ségi szempontok érvényesítését.

Nem tudom hallottak-e már az esélyegyen-
l�ségi fórumokról? Ezeket is az Esélyek Háza 
koordinálja a civil szervezetekkel együttm�-
ködve. Ennek megszervezése lehet területi, ill. 
lehet célcsoport szerinti munkacsoportok sze-
rint rendezve. Az Esélyegyenl�ségi Fórumhoz 
el�adásom kés�bbi részében még visszatérek.

Nézzük meg kiket céloznak meg az Esélyek 
Házainak programjai? Ide sorolhatjuk a n�ket, 
a gyermekeket, az id�seket, a romákat, a fo-
gyatékossággal él�ket, ill. a hátrányos helyzet� 

térségekben él� csoportokat. Emellett beszél-
hetünk még másodlagos célcsoportról is, �k az 
el�bb felsoroltakat segít� szervezetek ill. intéz-
mények.

Az országos esélyegyenl�ségi hálózat az 
alábbi feladatok folyamatos ellátását végzi:

Jogi és egyéb tanácsadás• 
Ügyfélszolgálat m�ködtetése• 
Információszolgáltatás• 
Partnerség-építés• 
Hálózatfejlesztés• 
Koordináció• 
Képzések szervezése• 
Társadalmi részvétel fejlesztése• 
Az esélyegyenl�ség kommunikálása, meg-• 
jelenítése a nyilvánosság fórumain
Esélyegyenl�ségi fórum szervezése (de ezt • 
már korábban említettem)
Pályázatok generálása• 
Szakmai programok kidolgozása• 

Mindenképpen meg kell említenem az 
Egyenl� Bánásmód Hatósággal való együtt-
m�ködést is. Ez magába foglalja a széleskör� 
tájékoztatás nyújtását a hátrányos helyzet� cso-
portok, illetve a képviseletüket felvállaló társa-
dalmi és egyéb szervezetek számára, az egyenl� 
bánásmód követelményeinek megsértése miatti 
igényérvényesítési lehet�ségekr�l. Havonta egy 
alkalommal ügyfélfogadást is rendeznek azok-
nak, akiket hátrányos megkülönböztetés ért, a 
megalapozott panaszokat, pedig továbbítják a 
hatóság felé.

Az Országos Esélyegyenl�ségi Hálózat idei 
kiemelt feladata az „Egyenl� esélyek mindenki 
számára európai év 2007” programsorozatban 
való közrem�ködés. Ez a programsorozat 2007. 
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január elsejét�l 2007. december harmincegyedi-
kéig tart. Finanszírozása EU-s, illetve tagállami 
szinten is történik, 50-50%-ban. Magyarországi 
viszonylatban az egész esélyév programjainak 
megrendezése kb. 130 millió forintot tesz ki.

Az Országos Esélyegyenl�ségi Hálózat ki-
emelt feladatai az esélyév kapcsán:

új kezdeményezések indítása az antidiszkri-• 
mináció és az esélyegyenl�ség területén re-
gionális, megyei és helyi szinten egyaránt
figyelemfelkelt� programok szervezése• 
hálózatépítés• 
kapcsolatépítés a helyi média szerepl�ivel, • 
illetve
jó gyakorlatok gy�jtése• 

Végezetül következzék néhány kiragadott 
példa a jó gyakorlatok közül, melyek az Esé-
lyek Háza közrem�ködésével valósultak meg és 
m�ködnek.

Ilyen például a „MESÉLJEK AZ ESÉLYE-
KÉRT”. Ez els�sorban nagycsoportos óvodá-
sok részére szervez�dött programsorozat, akik 
három foglalkozáson vesznek részt, a cél, hogy 
közelebb kerüljenek a roma kisebbség kultúrá-
jához. Az els� alkalommal el�zetes felmérésre 
kerül sor arra vonatkozóan, hogy milyen infor-
mációik vannak a különböz� kultúrákról. Ezt 
követ�en egy mesét hallgatnak meg. A szegény 
cigányból lett királyfi cím� mesét, amely meghall-
gatása után le kell rajzolni azokat a szituációkat, 
ill. szerepl�ket, akik leginkább kedvesek voltak 
számukra. A következ� foglalkozás alkalmá-
val térképek segítségével Indiába kalauzolják a 
gyermekeket, és ismételten meghallgatják majd 
azt a mesét, amit már korábban is hallottak. 
A foglalkozás végén cigány zenét hallgatnak és 
táncolnak. A harmadik alkalommal ezt a mesét 
már bábjátékkal is eljátszák, és végül meginter-
júvolnak néhány gyermeket is, hogy milyennek 
tartotta ezt a programsorozatot.

Az Esztergom-Nyergesújfalu kistérségi 
ROMA ESÉLYEGYENL�SÉGI FÓRUM 

is egy másik jó gyakorlat. Itt a civil, az önkor-
mányzati szervek is hatékonyan együttm�köd-
nek a kisebbségi önkormányzatok sikeresebb 
együttm�ködése, illetve a különböz� szerve-
zetek közti információáramlás segítése érde-
kében. El�ször is, fel kell tárni a problémákat, 
és ennek megfelel� kistérségi roma cselekvési 
tervet kell kidolgozni. Ebben egy-két évre el�-
revetítve már konkrét feladatokat határoznak 
meg, illetve a hosszabb távú id�szakra prioritá-
sokat fogalmaznak meg.

Érdekességképpen megemlíteném még a 
Somogy megyei úgynevezett REND�RKÉP-
ZÉST, melynek során rend�rök a cigány kul-
túráról kapnak b�vebb tájékoztatást el�adások, 
filmbemutató, irodalmi összeállítások stb. segít-
ségével.

Az id� sz�kössége miatt nem sorolom to-
vább a példákat, engedjék meg, hogy felhívjam 
a figyelmüket a minisztérium honlapjára: szmm.
gov.hu, ahol további információt kaphatnak az 
Országos Esélyegyenl�ségi Hálózatról. Köszö-
nöm a figyelmüket.

(Az el�adó a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Esélyegyenl�ségi Programiroda munkatársa)

NAGY GUSZTÁV

Esélytelenül

Lelkem békéjét
feldúlják a törvények
szárnyam röptét
megszegik fegyvertöltények
zuhanok, zuhanok,
mert belém haltak
az ígéretes remények.



KÖZÖS ÚTKÖZÖS ÚT86

„EGYÜTT EURÓPÁBAN” CTMT XIV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

SOLYMOSI IMRE

A támogatáspolitika kérdőjelei

Két dolgot szeretnék felvetni, amit megha-
tározónak vélek a magyarországi roma közös-
ség jöv�je szempontjából. Az els� kérdés az, 
hogy vajon 2050-ben hányan vallják majd ma-
gukat romának azok közül, akik most vállalják 
identitásukat, s hányan lesznek azok, akik el-
veszítik gyökereiket, s valamiféle skizoid hely-
zetbe kényszerülve, már nem tudják hová tar-
toznak. Sokszor elhangzik a kritika, s magunkat 
is joggal okolhatjuk, amikor felvet�dik a fele-
l�sség kérdése; vajon a roma elit, az értelmiség 
alkalmas-e arra, hogy megfelel� támpontot ad-
jon, helyes kérdéseket tegyen fel. Képes-e arra, 
hogy megfogalmazza közösségeink igényeit, 
érdekeit.

Azt tudjuk, hogy jó pár évtizeddel ezel�tt, 
amikor a cigány értelmiségiek els� csoportja 
megkezdte munkáját diaszpórában éltek. Ma ar-
ról beszélünk, hogy több száz, több ezer roma 
fiatal van Magyarországon, akik diplomához 
jutottak, és ennek ellenére az utcán vannak, hi-
szen tudjuk, hogy a rejtett diszkrimináció okán 
nehezen fogadják be �ket a közintézmények. 
Az én íróasztalomon is legalább négyujjnyi 
vastagságú önéletrajz köteg van! A tanult roma 
fiatalok sajnos nem tudnak képezettségüknek 
megfelel� lehet�ségekhez jutni, s ez igen súlyos 
értékválságot idézhet el�. Az értékek rendkívül 
fontosak. A közösségeink, mint a szivacs, úgy 
isszák az értékeket. Ma a televízió, a média ré-
vén a legkülönböz�bb értékek, ideológiák szi-
várognak életünkbe, s egyre nehezebb közös-
ségeinkben megfogalmaznunk, hogy mit�l is 
vagyunk romák. Nagyon nehéz dolga van Óz-
don, Miskolcon, Tatabányán, Pécsen, bárhol 
az országban annak a fiatalnak, aki meg akarja 
fogalmazni önmaga számára, mit is jelent szá-
mára roma identitása. Ma Európában hatalmas 

összegek állnak rendelkezésre a cigányság fel-
zárkóztatása címén, sok szó esik arról is, ho-
gyan integrálódjunk identitásunk meg�rzése 
mellett. Ugyanakkor az a folyamatos társadalmi 
párbeszéd, ami a kisebbségi kerekasztal idején 
elindult, úgy vélem mára besz�kült. Az is kér-
déses: ki az a legitim személy, vagy grémium aki 
ki tudja jelölni a helyes irányt. Ki az, aki a mai 
támogatáspolitikára hatást tud gyakorolni, be-
folyással bír a kormány felé, hogy meggy�zze 
például a közalapítványok támogatásának fon-
tosságáról: hogy ne csak 50 millió forinttal se-
gíthessük a civil szervezetek és a magánszemé-
lyek munkáját, hanem mondjuk 600 millióval 
gazdálkodhassunk.

Többször felszólaltam, különböz� fórumo-
kon, és nem a határon túli kisebbségek ellené-
ben, s�t inkább szurkolok, hogy minél több le-
het�ségük legyen saját identitásuk megélésére. 
Amikor azonban közel 12 milliárd forint megy 
ki a határon túlra identitásépítés címén, igen 
kevésnek t�nik az ország legnagyobb kisebb-
ségére fordított 2-3 milliárd forint. A Magyar-
országi Cigányok Közalapítvány rendelkezésre 
50 millió forint áll, hogy támogassa a romák 
identitását er�sít� kulturális kezdeményezése-
ket. Azt a társadalmi igazságtalanságot, amit a 
hétköznapokban az egyének szintjén tapasz-
talhatunk, a támogatáspolitikában, intézményi 
szinten is tetten érhetjük. Nagyon fontos, hogy 
err�l beszéljünk!

Néhány szó az el�ítéletekr�l. Veszélyes do-
log, ha a támogatáspolitika döntési helyzetben 
lév� szerepl�i, akik közalkalmazottak egyé-
ni életélményüket belevetítik a romákhoz, a 
roma közösségekhez való viszonyukba. Pél-
dául, ha valakinek volt egy osztálytársa, akivel 
kapcsolatos negatív tapasztalatai nyomán ítéli 
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meg a cigányság egészét, és ez befolyásolja a 
költségvetési vitában kialakított álláspontját. 
Ez adott esetben független a politikai hova-
tartozástól is. Ez mindenképpen tarthatatlan 
álláspont.

A f� kérdés hogyan tud az igazságosság elve 
alapján kiteljesedni meglév�, és leend� intéz-
ményrendszerünk. Sajnos 17 év után is leend� 
intézményrendszerr�l beszélünk! Bármilyen 
fórumon szólhatok, mindig szóba ho-
zom ezt a problémát, mert úgy érzem 
el kell gondolkodnunk a megoldáson, 
különösen az értelmiségieknek. Le-
het, hogy vidéken a közmunka-prog-
ramokban vagy napszámban dolgozó 
roma társaink jobb híján megelégsze-
nek azzal, hogy el�teremtik a minden-
napi betev�re valót. De mit mondjunk 
az értelmiségi fiataljainknak, akik az ut-
cán vannak, esetleg közmunkára, vagy 
segélyre szorulnak, és több igényük is 
lenne annál; hogy van munkahelyük és 
biológiai értelemben fenntartják ma-
gukat. Akik számára fontos lenne az 
eszme, az ideológia, a szimbólumok 
is, ahogy az is, hogy Magyarországon 
megbecsült állampolgárként otthon 
érezzék magukat. Példaként mindig 
Macedóniát, Skopjét szoktam felhozni, 
ahol módom volt részt venni egy roma 
fórumon. Amikor a repül�gépr�l le-
szálltunk, rögtön szembet�nt, hogy 
roma nyelven is ki van írva: köszönt-
jük önöket az országunkban. Elképzel-
tem hogyan festene egy ilyen felirat a 
ferihegyi repül�téren. Csak egy mon-
dat, de szimbólikus értelemmel, hatás-
sal bírna. Az otthonosság érzetét kel-
tené minden romában, amiben sajnos 
azt kell mondjam, a mai napig hiányt 
szenvedünk. Érdekes módon ezt az 
otthonérzetünket a támogatáspolitika 
vonatkozásában sem éljük meg. Küz-
denünk kell azért, hogy egy kiegyen-

súlyozottabb, átgondoltabb támogatáspolitika 
mentén, az identitás szempontjait is figyelem-
bevev� rendszert dolgozzunk ki, amelyben kö-
zösen építjük ezt az országot. Ahogy mondani 
szoktuk: különböz�ségünkben is egy nemzet 
tagjai vagyunk.

(Az el�adó a Magyarországi Cigányokért Közala-
pítvány elnöke)

NAGY GÁSPÁR

A fiú naplójából

…és a csillagos estben ott susog immár harminc
évgy�r�jével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg
susog a homály követeinek útján s kitünteti �ket
lehulló ezüst-tallérokkal érdemeik szerint ill�n…
…és ha jön a nyüszítve támadó gyávaság
a rémület hókuszpókusza? – akkor eljönnek ablakod
alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai mint mindenre
elszánt hittérít�k s beárad a dögszag: a teletömött
gyomor békessége meg az ígéretekkel megtelt szemek
tócsafénye és fénytelen homálya…
…csupán el kéne hinned… de nem hiszed hogy éppen
�k jöttek-szöktek el a maszkabálból hogy éppen �k
azok a független kutyák kik ideológiamentes csontokon
tökéletesítik a fölösleges morgást-harapást…
…nem tudom még hogyan viselem tartósan a szégyent
hogy együtt nézzük ugyanazt az eget folyót hangyafészket
és másképp vert a szívem másért pirultam el
másért szorult ökölbe a kezem és másképp láttam
ugyanazt a fát ezüstl� éveinkkel sújtva súlyos emlékek
alatt recsegni-ropogni-hajladozni büszkén
de ha több szégyen is társul velem akkor is csak így
mondhatom: míg a szem él látni kell fele-Barátaim!…

Tiszatáj, 1986. június
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NÁDUDVARI NAGY JÁNOS

Novemberi este

Jegenyék hajában kaparász
Az estét hozó fekete szél.
A csendbe süllyed� falura
Borul nagy szemfedél.
Villáma nincs, csak bánata.
Az ablakon kopog könnye,
S az éj mélyén magány �s
Börtöni hangulata föd be.

Vak szél rázza az ablakot,
 táncoltatja a magas fákat,
 tépi sárguló hajukat,
s leroppant róluk egy-egy ágat.
Én a sötétség fenekén
Aludni szeretnék, de egyre
Hallom a szél szimfóniáját,
S hogy hull az es� cseperegve.

Mindig őszintén

Mindig �szintén szerettem volna
Beszélni, de nem lehetett.
Hisz aki �szintén beszélt:
Az maga ellen vétkezett,
Mert ostoba ünneprontásnak
Tartották az �szinte szót:
Ha meztelenül fel merte tárni
A sebhelyes, p�re valót!

De, aki okos diplomata volt,
És hízelegni jól tudott:
S mindig a honatyák kedvére szólt,
Az dics� pályát befutott!
Mint egy üstökös, hirtelen
Fénylett fel a hírnév egén,
És a sorsa egészen más lett:
Nem ily dicstelen, mint az enyém!…

Csak az élet

Nem szeretem az éjszakát,
Hiába fényli csillagát.
Én csak a reggelt szeretem!
Én csak a nappalt szeretem!
A teremt� világosságot,
Mi úgy ringatja a világot
Ölében mint gyermekét anyja:
S fürdeti életzuhatagba.

Én a halált sem szeretem,
Zord békéje nem kell nekem,
Örök süket nyugalma sem,
Végtelen éjszakája sem.
Én nem békülök meg soha véle
Hiába tudom, hogy a vége
Mindnyájunknak ez, mégse, mégse
Békülök én meg soha véle!

Csak az életet szeretem,
Amíg eszmél az értelem,
Tud, akar, teremt és remél,
Halál csöndje semmit se ér!
S habár nekem is meg kell halnom,
Végpercemig elszántan vallom,
Hogy csak az élet, � a minden!
� a lét anyja, � az Isten!
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DR. DOMOKOS ISTVÁN

Mi történik az egészségügyben

Rostás-Farkas György ba-
rátom azt a kérdést intézte 
hozzám a minap: „Mond meg 
nekem Pistám, mi történik ma-
napság az egészségügyben!? 
Hogyan érintik ezek a válto-
zások a lakosság egészségügyi 
ellátását, a gyógyítást, az ál-
lampolgárok esélyét a gyógyu-
láshoz?

Rövid válaszom: folyama-
tos reform zajlik, az ellátás pe-
dig romlik! A kérdés azonban 
nem ilyen egyszer�, hiszen egy 
nagyon fontos közügyr�l van 
szó, ugyanis bármelyikünk le-
het beteg, még akkor is egész-
ségügyi ellátásra szorulhat, ha 
egész életében betartott min-
den szabályt egészsége meg-
�rzése érdekében.

Mondandóm két részb�l áll, 
az általános és a konkrét meg-
állapításokból. Elöljárójában 
és általánosságban elmondha-
tó, hogy a f� kérdés minden-
kor az;

mi az igény, vagyis mi a • 
szükségszer� /pl. szak-
mailag/
és mi a lehet�ség, vagyis mi • 
a megengedhet� /pl. gaz-
daságilag /.
Ez az elv különösen érvé-• 
nyes az egészségügy m�kö-
désére és m�ködtetésére! 
A hétköznapi életben azt 
jelenti, hogy betegség ese-

tén a gyógyulás iránti igény 
szükségszer�en megvan. 
Sajnos ugyanez nem mond-
ható el a betegségmegel�-
zés életmódi helyzeteir�l 
/ pl. egyéni és közösségi 
életmódbeli,szociális, kul-
turális, táplálkozási, moz-
gási, foglalkozási szokások, 
stb./ Tehát „népegészség-
ügyi-egészségügyi” szem-
pontból nem megfelel� és 
elégséges a szükségszer�-
ség helyzete.
Joggal vet�dik föl a kérdés, 

miért van ez így? Mert nem 
élünk mindig helyesen, ”egész-
ség meg�rz�” módon, ha betegek 
vagyunk miért nem fordulunk 
id�ben segítségért vagy miért 
vesszük igénybe az ellátást, ak-
kor is, ha nyilvánvalóan nincs 
rá szükségünk, s ezzel akarat-
lanul is túlterheljük a gyógyító- 
és ellátórendszereket. Az ellá-
tórendszer kapacitása, gyógyító 
képessége ugyanis korlátozott, 
vagyis az egészségügy olyan 
”különleges szolgáltatás” , amely-
ben korlátlan lehet az igény, de 
végesek az anyagi-emberi lehe-
t�ségek. A fenti alapelv min-
denféle szolgáltatásra érvényes 
lehet, de az egészségügyi ellá-
tásra mindegyiknél „igazabb”, 
hiszen bárkinek szüksége lehet 
rá, s ezért az egészségügy 

közügy!

Az elmondottak alapján 
talán érthet�, hogy napjaink-
ban miért alakult ki válság az 
egészségügy m�ködésében? 
A baj nem az alapvet� felada-
tokkal, problémákkal van – hi-
szen az élet nagy kihívás, s ezt 
mindenkor túl kell élni, nem is 
akárhogy, minél eredménye-
sebben és hosszabban –, de 
nem mindegy, hogy hogyan és 
milyen módon?!

Mi történik tehát az egész-
ségügyben? Hogy válaszoljak 
az eredetileg feltett kérdésre; 
az egészségügyi ellátásban 
mindig történt folyamatos 
„átalakítás, igazítás, javítás”, 
s ezt oly módon tanácsos 
véghezvinni, hogy ne káro-
sodjon a folyamatos, megfe-
lel� színvonalú ellátás, tehát a 
beteg lehet�leg meggyógyul-
jon. Ez a folyamat leginkább 
egy repül�géphez hasonlít-
ható, amelyet repülés közben 
kell megjavítani, de közben 
nem eshet le, hiszen akkor 
meghalnának a rajta utazók! 
Az egészségügy rendsze-
rét tehát úgy kell átalakítani, 
hogy minél kisebb egész-

ségveszteség, vagyis minél 
nagyobb egészségnyereség 
származzon bel�le a lakosság 
számára! Nos ez az a problé-
ma, ami igazán nehezen old-
ható meg.
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Az átalakítási folyamat 
azért okoz manapság nagy tö-
rést a társadalomban, mert az 
úgynevezett „egészségügyi 

reform” során az aktuális ha-
talom egy gondosan és körül-
tekint�en kialakított, jó min�-
ség� és kedvez� hatékonyságú 
egészségügyi ellátórendszert 
durva beavatkozásokkal vál-
toztat meg, s nem finoman és 
szakszer�en hangoltan, széles 
társadalmi egyeztetéssel, kel-
l� id�t szánva az átalakításra. 
Teszi mindezt annak ellené-
re, hogy mindannyiunk közös 
ügyér�l van szó!

Mostanság nem is hallunk 
egyébr�l;

mint • a közvagyonnak a 

gyógyítás folyamatából 

való kivonásáról /pl. kór-
házcsonkítások, bezárá-
sok, hovatovább értéken 
aluli eladások, a m�szerek 
„amortizálása”, legyen az 
új vagy régebbi, csak ne le-
hessen használni, stb./,
a•  szakemberek /orvosok 
ápolók, szakszemélyzet/ 
elbocsátásáról, s�t egye-
sek javasolják az országból 
eltanácsolásukat, elküldésüket 
is,
az egészségügyet • m�köd-

tet� pénzeszközök /tár-
sadalombiztosítási pénzek, 
egyéb m�ködtet� t�kék, 
stb./ kivonásáról-elvoná-
sát, az egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékok stb. be 
nem hajtásáról, a meglév� 
összegek gondatlan keze-

lésér�l, melyek napjainkra 
körülbelül 1500 milliárd 
forintnyi hiányt okoztak és 
tartanak fenn a rendszer-
ben.
A fenti helyzetet még to-

vább ronthatja a tervezett 
több biztosítós „profit 

éhes” rendszerek bevezetése, 
a világon egyedül álló formá-
ban „hungarikum”-ként. A több 
biztosítós modell m�ködtetése 
az el�nyök / pl. hiányzó t�ke 
kerül a rendszerbe, hatékony-
ság n�het, stb./ ellenére ösz-
szességében várhatóan ront-

ják az ellátás biztonságát, 
hozzáférhet�ségét. Alapjai-
ban sérülhet a szolidaritási elv, 
vagyis sokan kirekedhetnek az 
egyenl� gyógyulási esély folya-
matából. Csökkenhet az úgy-
nevezett „egészségnyereség”, 
/pl. több országban a beve-
zetett több biztosítós modell 
eredménye az lett, hogy milli-
ók nincsenek biztosítva, mert 
nem tudtak, vagy nem volt ér-
demes szerz�dést kötni velük, 
mivel vagy szegények, vagy 
nagyon betegek, s így túlzott 
kockázatot jelentenek a biz-
tosítók számára/. Az így ke-
letkez� ellátási zavarok miatt 
a több biztosító m�ködtetése 
összességében még többe is 
kerülhet a társadalomnak!

A lesújtó következmények 
már észlelhet�ek napjainkban 
is; nincs elég orvos és intéz-
mény, hosszú el�jegyzési és 
várólisták vannak, a betegek 
nehezebben férhetnek hozzá 
az egészségügyi ellátáshoz, s 

ez gyakran katasztrófához is 
vezethet. Jogosan merül fel a 
kérdés, vajon miért kell min-
dennek így történnie? A válasz 

egyszer�, sajnos a rossz termé-
szet� és beidegz�dés� döntés-
hozóink és végrehajtóink van-
nak többségben a hatalomban. 
A döntéseket az érintettek /
polgárok és az �ket ellátó or-
vosok, ápolók, szakdolgozók, 
tulajdonosok és m�ködtet�k 
/ érdemi bevonása nélkül hoz-
zák meg és hajtják végre, pedig 
négy éveként, a választások al-
kalmával mindig megígérik, 
hogy a jöv�ben másként lesz, 
hiszen a sorsunkról és életünk-
r�l van szó!

Az eddigi történések azt 
igazolták, hogy jóllehet a dön-
tések és végrehajtások, a fo-
lyamatos „reformok” mindig 
jogszer�ek voltak, de nem 
okszer�ek és szükségszer�ek, 
vagyis sokszor szakszer�tle-
nek, tehát a hozzáért�k érde-
mi bevonása nélkül zajlottak. 
Ez tapasztalható az élet más 
területein is, legyen az mez�-
gazdaság, ipar vagy lakossági 
szolgáltatás! Sajnos most már 
elmondhatjuk, hogy az egész-
ségügy sem kivétel ezen átala-
kítási szokások alól!

Mindezek alapján állítható, 
hogy az alapvet� hiba a dön-
téshozatali, végrehajtási, hata-
lomgyakorlási folyamatokban 
van, melyek többnyire tudato-
san szakszer�tlenek, ideológi-
kusak /álompolitizálás/, s így 
adódhat el� az a helyzet, hogy 
a döntéshozatal és végrehajtás 
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szembekerül a gyakorlati élet-
tel, a közakarattal és közjóval, 
vagyis azon alapvet� emberi 
joggal, mely az egészséghez 

való jogot jelenti minden em-
ber számára! Az elmondottak 
pedig az emberek alapvet� 

életmin�ségének romlását 

eredményezik!
Jelenleg is a döntéshozók 

és végrehajtók „hatalmi 

ingája” széls�séges kilen-

géseinek vagyunk tanúi /
ld. egészségügyi „reform „/. 
Ezeknek a hatalmi kilengé-
seknek mindenkorban nagy 
emberi és anyagi veszteségei, 
áldozatai voltak. Ez tapasz-
taltuk az egykori államosítási 
gyakorlatban is, amikor el-
törölték, „megreformálták” 
a jogot, a külkapcsolatokat, a 
magántulajdont, a kereskedel-
met, a pénzt, kultúrát stb.

Most látszólag a másik vég-
let érvényesül, vagyis a jelszó, 
hogy az államot le kell bon-

tani, mert rossz gazda, s sza-
báddá – liberalizáltá – globali-
zálttá kell tenni mindent, még 
a közügyeket is!

Végezetül: az el�z�ek-
ben elmondottakban látom az 
egészségügy, mint „különleges 
szolgáltatás” alapvet� válságá-
nak okait, mely még tovább 
növeli az elszegényedett s ne-
talán beteg ember kiszolgál-
tatottságát, amellett, hogy n� 
az éhínség, a fenyegetettség /
terror, er�szak /, a kiszolgál-
tatottság és a kudarc érzése.

A megoldás; mindenki a 
saját területén gondos gazda 

módjára, kell� szaktudással, 
lelkiismerettel és felel�séggel 
„tegye a dolgát”! Napjaink-
ban ez a törekvés az „egész-
ségügyi reform” során nem 
tapasztalható, kivéve a bete-
gek türelmét, együttm�ködé-
sét, a szakmai lelkiismeretet, 
kitartást és áldozatot az ellátó 
személyzet részér�l.

Minden törvényes esz-

közzel meg kell védenünk 

az egészségügyi ellátás biz-

tonságát, ki kell állnunk mind-
annyiunknak az egészségügyi 
közvagyon fennmaradásáért, 
m�ködtetéséért, az orvosok és 

szakdolgozók megtartásáért, a 
közjónak hatékony felhaszná-
lásáért, gyarapításáért, vagyis a 
betegek, a gyengék és kiszol-
gáltatottak szolidaritásáért, 
a gyógyuláshoz jutás esély-
egyenl�ségéért, végs� soron 
mindannyiunk egészségéért!

Tisztelt Konferencia, Ked-
ves Jelenlév�k, ehhez kérem 
minden jó szándékú és jó erköl-
cs� ember segítségét, jó egész-
séget kívánva mindannyiunk 
számára most és a jöv�ben!

(Dr. Domokos István 
f�orvos, Szeged)

Péli Tamás rajza
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„Fényrajzok”
Beszélgetés egy kiállítás apropójából

Október 9-én a XVII. kerületi Dózsa M�vel�dési Házban nyílt meg dr. Dombóvári Csaba, a kerület al-dr. Dombóvári Csaba, a kerület al-
polgármesterénekpolgármesterének fotókiállítása. Az irodalmi és képz�m�vészeti m�helyér�l is híres budapesti kerület m�vészet-
kedvel� lakói számára is meglepetéssel szolgált a közéleti szereplésér�l már jól ismert politikus fotóm�vészként 
való bemutatkozása.

– Dr. Dombóvári Csabát nem 
most ismertük meg. Tudjuk, hogy 
sokoldalú ember: tanár, jogász, po-
litikus, alpolgármester. Most m�-
vészként, fotósként mutatkozott be 
el�ttünk. Hogyan kezd�dött, mikor 
szerelmesedett bele a fotózásba?

– A fotózás az én esetem-
ben is, mint sok más ember-
nél, gyermekkori hobbiként 
kezd�dött. Talán tizenkét éves 
voltam, mikor az els� fény-
képez�gépemet kaptam, ké-
s�bb ez a gyermekkori hobbi 
a szenvedélyemmé vált. Már 
amikor id� adatik, hogy hó-
dolhassak neki, ugyanis az el-
múlt években ez sajnos elég ritkán adatott meg. 
Azt gondolom, hogy a fotózáshoz sem sokkal 
kevesebb id�re van szükség, mint valamely más 
képz�m�vészeti ágban szület� alkotás létreho-
zásához, vagy akár versek, prózák írásához. Per-
sze el�fordul néha-néha, hogy egy kép úgy szü-
letik meg, hogy az ember csak jár-kel, s hirtelen 
meglát valamit, és lefényképezi.

Az októberben megnyílt kiállítás anyaga két 
részb�l állt. A Ballonyi Galéria egyik felében 
franciaországi katedrálisokról készült fényképe-
ket láthattak az érdekl�d�k. A katedrálisok régi 
szerelmeim, egyetemista koromban szerettem 
beléjük, ahogyan a középkorba is. Úgy minde-
nest�l: a középkor történelmébe, kultúrájába, 
az akkor élt emberek hit- és hiedelemvilágába, 
világképébe. Nagyon foglalkoztatott az akkor 
élt emberek mindennapi élete. Els� diplomá-

mat az ELTE történelem-an-
gol szakán szereztem, szak-
dolgozatomat a XIV. századi 
londoni városi ünnepekr�l 
írtam. Visszakanyarodva a 
m�vészethez, számomra az 
ember alkotta tárgyak, épü-
letek, m�tárgyak közül a ka-
tedrális mint épület és mint 
m�alkotás fejezi ki legjobban 
a teljességre, a tökéletességre 
törekvést. M�szaki, építésze-
ti valójában és spirituálisan 
egyaránt. Régi vágyam volt, 
hogy egyszer elmehessek, és 
ezeket a többszáz éves épü-
leteket végigjárhassam Eu-

rópában. Tavaly �sszel nyílt erre lehet�ségem, 
amikor Észak-Franciaország legnevezetesebb, 
legismertebb katedrálisait látogathattam végig. 
Volt id�m, kedvemre fényképezhettem, s végül 
egy több mint 1600 darabból álló gy�jtemény-
b�l került ki az a 18 kép, amelyeket a kiállításon 
bemutattam. A képeknek szándékosan nem 
adtam címet, s az sem jelent meg a kiállításon, 
hogy hol, melyik katedrálisban készültek a fel-
vételek, mert magát a KATEDRÁLIST kíván-
tam ezekkel a képekkel bemutatni.

A kiállítás másik részében természetfotók 
szerepeltek sajátos megfogalmazásban: nem a 
klasszikus értelemben vett tájképek, csendéle-
tek, természetfotók, hanem a bennünket kö-
rülvev� épített vagy természeti környezet apró 
részleteit bemutató képek. Olyan részletek, 
amelyeket nem nagyon veszünk észre, amikor 
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járunk-kelünk, még akkor sem, ha kimegyünk a 
természetbe egy-egy kirándulásra: a patak meg-
csillanó vize alatt megbúvó kövek, a fény játéka 
a csobogó vízen vagy egy es�csepp, ahogy a 
földön lév� tócsába cseppenve hullámokat vet 
maga körül. Sokan kérdezték t�lem, mi vonz 
ennyire a mikrokozmosz felé. Én – s ez bizo-
nyos szempontból kapcsolódik a katedrálisok 
iránti érdekl�désemhez – vonzódom a tökéle-
tességhez, a teljességhez. A bennünket körül-
vev� világban többnyire nem találom meg a 
tökéletességet, ezért megpróbálom annak egy 
sz�kebb szeletében meglelni. S annyira sz�k 
szeletet keresek, ahol ez még fellelhet�. Az a 
pici kis világ, az a mikrokozmosz viszont ön-
magában a teljességet adja számomra.

– Amikor sikerül rátalálnia a mikrokozmoszi tö-
kéletességre, ez az élmény mennyiben hat vissza az Ön 
személyiségére, illetve a hétköznapi életére?

– Valamelyest visszaadja a lelki békémet. 
Nap, mint nap (nem tudom, hogy egy politi-
kusnak szabad-e ilyesmir�l beszélnie) hibákkal 
találkozom, olyan dolgokkal, amelyek nem jól 
mennek, bár mehetnének jobban is. Azzal fog-
lalkozom, hogy ezek a dolgok jobban menje-
nek, ugyanakkor nyilván a saját tevékenységem-
ben is adódnak hibák. Mindenhol azt látom, 
hogy a világ nem tökéletes. Ám amikor megta-
lálom az apró részletekben rejl� tökéletességet, 
akkor kicsit megnyugszik a lelkem. A teljesség 
iránti igény annyira er�s bennem, hogy ha ott-
hon, mondjuk, összetörik egy tányér vagy egy 
váza, ha meg is tudom ragasztani, mert minden 
darabja megvan, akkor is zavar. Ha hátrafelé 
fordítom a ragasztott részt, és nem látszik, én 
akkor is tudom, hogy meg van ragasztva, már 
nem ép, s inkább megválok t�le.

– Ha a tökéletesség igényér�l beszélünk, mi a hely-
zet az emberekkel?

– Kezd� politikusként – huszonnégy éves 
egyetemista voltam, amikor kezdtem – haj-
lamos voltam az embereket feketén-fehéren 
látni, egy rövid benyomás alapján sommás 
véleményt alkotni róluk, és úgy nagyjából két 
csoportba sorolni �ket. Amire megtanított az 
elmúlt immár több mint másfél évtized, éppen 

az, hogy az embereket nem lehet így megítél-
ni. Ahányan vagyunk, annyifélék. S ez így van 
rendjén. Míg esetben fontos számomra, hogy 
minden tökéletes legyen, az emberekkel nem 
így van. Már csak azért sem, mert nem tudom 
meghatározni, hogy milyennek kellene lennie 
annak az embernek, akir�l azt mondhatnánk, 
hogy tökéletes.

– Milyen visszajelzések érkeztek a kiállítás kap-
csán?

– Azok, akik az elismerésük kifejezésén túl 
megtiszteltek azzal, hogy véleményüket is el-
mondták a képekr�l, többnyire pozitívan nyilat-
koztak. Nagyon örültem a kritikai észrevételek-
nek is, az olyan jelleg� szakmai észrevételeknek, 
amelyeket minden bizonnyal a kés�bbiek során 
hasznosítani tudok. Sok kerületi képz�m�vész 
eljött a megnyitóra, „szakmabeli”, �szinte véle-
ményük sokat számított nekem. Úgy éreztem, 
ezek a vélemények �szinték voltak, s nem a 
titulusomnak szóltak, nem udvariassági gesz-
tusok voltak. A kiállítás részemr�l egyfajta 
kitárulkozás volt, egy új élmény, amelyet egy 
m�vész minden egyes alkalommal, amikor egy 
m�alkotása a publikum elé kerül, megtapasztal. 
Nekem eddig nem volt még ilyenben részem. 
Nagyszer� élmény volt.

– Amennyire ismerem Önt, az a benyomásom, 
hogy rejt�zköd� ember. Ehhez képest ellentmondásnak 
t�nik az is, amilyen pályát választott.

– Valóban, a közéleti szerepvállalásom, ed-
digi tevékenységeim mintha távol esnének a ha-
bitusomtól, s valóban létezik egyfajta feszült-
ség a habitusom és a közéleti szerepvállalásom 
között. Nem vagyok az a politikus, aki foly-
ton-folyvást szerepelni igyekszik. Inkább a hát-
térben végzem a munkámat, szakmailag igyek-
szem alapos lenni, és azt szeretem, ha a tetteim, 
az eredményeim alapján min�sítenek.

– Tervez-e a közeljöv�ben újabb kiállítást?
– Az els� önálló kiállításom fogadtatása 

alapján úgy hiszem, szívesen bemutatkozom 
máshol illetve más munkáimmal is. Már kap-
tam egy felkérést, hogy a katedrálisokról készí-
tett sorozatot bemutassam, s vannak ötleteim, 
terveim más tematikájú kiállításokra is. A jöv� 
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persze attól is függ, hogy kapok-e felkérést 
újabb kiállítások megrendezésére.

Engedje meg, hogy még egy gondolat erejéig 
visszatérjek a m�vészet és a politika kapcsola-
tára. Azt gondolom, hogy a kulcsszó az �szin-
teség. A m�vészet és az �szinteség szorosan 
összefügg� fogalmak. �szintétlen m�vészet 
szerintem nincs, az nem m�vészet. A politika 
kapcsán pedig… Sok-sok évvel ezel�tt nyilat-
koztam egyszer, hogy én a közéletben, a politi-
kában addig fogok, addig tudok szerepet vállal-
ni, ameddig tisztességesen tudom végezni, amire 
vállalkoztam. A tisztesség és az �szinteség, ha 
nem is szinonimái egymásnak, de szorosan ösz-
szekapcsolódó fogalmak. És ezt továbbra is val-
lom. Ameddig úgy érzem, hogy reggel, amikor 
felkelek, tiszta lelkiismerettel tudok a tükörbe 
nézni, addig csinálom. S ha esetleg eljön a pilla-
nat, amikor ez nem megy, abba fogom hagyni. 
Tizenhét éve vagyok önkormányzati képvisel�, 
a rendszerváltozás óta. Er�s bennem a lokálpat-
rióta elkötelezettség, els�sorban a sz�kebb lakó-

helyem, szül�helyem, Rákosliget iránt. Ebben 
a városrészben választottak meg tavaly, immár 
ötödik alkalommal. 1990-ben még annyira kép-
lékeny volt minden, nem tudtuk igazán, mire is 
vállalkozunk, a helyhatósági választások nagy ki-
hívást jelentettek, amelynek jólesett megfelelni. 
Igazából a második alkalom, amikor 1994-ben 
újraválasztottak, jelezte igazán az emberek bi-
zalmát. Azokban a szavazatokban már nem a 
kampány során tett ígéreteim voltak, hanem a 
megel�z� négyévi munkám. Aztán a következ� 
választáson 8 év, majd 12 év, s most legutóbb 
már 16 év munkája. Újságírók többször feltet-
ték már nekem a kérdést, hogy a választási ígé-
reteimet mennyiben tudtam teljesíteni. A vála-
szom: soha nem teszek választási ígéreteket. Én 
mindig feladatokat t�ztem magam elé, amelyek 
megvalósításához kértem a rákosligeti polgárok 
támogatását, és úgy gondolom mind a mai na-
pig, hogy az elmúlt évek munkája az, ami alap-
ján megítélnek engem. Nem is esne jól, ha más 
dolgok alapján ítélnének. 
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Dr. Dombóvári Csaba fotói



Áldott Karácsonyt,
Eredményekben és Sikerekben

Gazdag Új Esztendőt kívánunk!

A cigányok egyik legnagyobb ünnepe
a Karácsony, Jézus születése.


