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Tisztelt
Szerkesztõség!
Áll Egerben egy ikerház, ame-
lyik a szomszéd épülettel együtt
valahogy különleges kapcsolat-

ba került a lírával: cigány lakói
szinte kivétel nélkül verseket
írnak. Szerkesztõségünkbe sok
kézen-közön jutott el a Csikós
Eszter, Száva Leila Bernadett,
Száva Krisztina, Száva Hilda
Erzsébet és Száváné Szabó
Éva költeményeibõl összeállí-
tott mustra, s az az óvatos és
álságos kérdés, hogy érnek-e
valamit. Hát persze, hogy ér-
nek, hiszen legkevesebb három
ember is kellett: köztük mû-
velõdési szakember, s még egy
rádióriporter is akadt, amíg a
mûítészhez, jelen sorok írójá-
hoz értek, s kellett hozzá egy
aranyszívû fõszerkesztõ is, aki
helyet szorított a válasznak és
néhánynak a legjobban sikerült
versszakok közül. 

Régen állítom: minden mû
annyit ér, ahány emberre, s
amely irányba hat. Õket min-

dannyiukat – közéjük számí-
tom magamat is – megérintett
az összenyalábolt versek jó
néhány sora. Egyelõre még
csak az igényes gondolatok itt-
ott érezhetõen míves formá-
lásán érzõdik, hogy van valami-
féle tehetség a versszerzõkben,
a forma, a szerkezet arányai, a
ritmusok és rímek azonban
még sokat kell, hogy csiszolód-
janak a késõbbiek során.  Nem
szabad elfelejteni azonban
Szerb Antal, a kiemelkedõ iro-
dalomtörténész figyelmezteté-
sét: „A költészetet nemcsak a
költemények teszik. A verseken
kívül talán még inkább hozzá-
tartozik az ember, aki a versek
mögött áll, és a sors, amelyet az
ember hordoz, vagy amely
összezúzza õt”. Aki értõn és
kellõ alázattal olvassa el több-
ször is a mûveket: sorsot lát a

legtöbb beküldött próbavers
mögött. Az itt nem közölt
Cigányok könnyén (Száváné
Szabó Éva versén különösen).
Ez önmagában kevés is, sok is,
hiszen nagyszerû élménnyel
gazdagítja az olvasó beleérzõ
képességét. Az idén száz éves
József Attila állította: a vers
azért kötött kívül, mert belül
folyékony. Ezeken a versszak-
sorozatokon még folyékony a
páncél, de belül szilárdak,
kemények és búsak, mint a téli
szél. Az igazi költeményeken
még innen, a mûkedvelõ tucat-
verseken már messze túl van-
nak a szerzõk, akiket tiszta
szívvel további verselgetésre
bíztatok. Úszni csak úszva lehet
megtanulni, költõvé érni is csak
a konok és bizony, kudarcokkal
kísért versírással. „Kilencszáz-
kilencvenkilenc szót kell meg-
ölni, hogy az ezredik, az igazi
megszülessen” – panaszkodott
Ady. Az elsõ – már vérbõ és
igazi – költemény is hasonló
számú verstetemek árán fog
utat törni magának s a nyomá-
ban már könnyedén áradó mû-
vészi vers sokaságnak.

A biztatáson, s türelemre
intésen túl, õszintén szurkolok
Önöknek!

– Hegedûs Sándor –
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Száva Krisztina: Nem tudom… (részlet)

Nem tudom, meddig bírjuk földi életünk
S e romlott világban meddig élhetünk.
Elpusztul a világ, elpusztul itt minden.
Sírjatok emberek, hisz már remény sincsen!

Elpusztul a világ, s elpusztulok én is.
Szeretnék még élni, de meghalok mégis.
Nem tudjuk, mikor jõ el a végsõ pillanat,
Mit felépítettünk leomlik egyetlen perc alatt…

Csikós Eszter: Édesanyámnak

Ráncos két kezét nyakam köré fonta,
Hogy szeret meglátszott két szemén,
Pedig nem is mondta.
Keblére hajtottam fejemet,
Szívdobbanása mondta a nevemet.

Ha sír, igazgyöngyök peregnek ölébe.
Szeretet és jóság lakik a szívében.
Amerre jár békesség van körötte,
A sok-sok bántást már mind elfeledte.

Szeretlek jó anyám, szeretlek tégedet,
Még álmomban is suttogom nevedet.
A földkerekség legdrágább anyja vagy.
Arra kérlek, engem soha el ne hagyj.

Csikós Eszter: Ugyanúgy (részlet)

Bõröm barna, a tied fehér,
de ereimben nekem is piros a vér.
A szívem nekem is úgy dobog
És vízbe követ ugyanúgy dobok.

Az anyám engem is fájdalommal szült.
Házaink kéményén épp úgy száll a füst.
Én is szoktam sírni és nevetni,
S én sem tudom könnyen bánatom feledni.

Ugyanúgy szeretem a táncot, a zenét,
És én is megfogom a gyermekem kezét,
S tudok vele önfeledten játszani,
A homokozójába homokot hordani.

Ugyanolyan ember vagyok, mint te.
Mégis, miért gyûlölsz engemet?
Ha elfogadod, rád adom az ingemet
S testvérként szeretlek tégedet…

Száva Leila Bernadett: 
Mint az évszakok (részlet)

Tudom jól, hogy szeszélyes vagyok
Ugyanúgy, mint az évszakok
Néha olyan fényes vagyok
Mint az égen a csillagok.

Van úgy, hogy olyan vagyok, mint a tél
Hirtelen szívemre száll a dér

Megtörhetetlen jeget varázsolok
Semmi könyörületet nem mutatok

Tüzes is vagyok, mint a nyár
A szerelem forrón rám talál…

Ha akarod én õsz is leszek
Nagyon szeszélyes évszak ez

Tudok én sírni és nevetni
Szenvedni és szívbõl szeretni…
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azánkban egyre nagyobb mértékben terjed az elõ-
ítéletesség. Nem vitatható, hogy a leggyakrabban
diszkriminált csoport a cigány kisebbség. A romák
integrációja a magyar társadalom elõtt álló egyik

legnagyobb kihívás. A róluk évszázadok alatt kialakult negatív
kép mélyen gyökerezik a köztudatban. Ennek akár csak kis-
mértékû javítása is óriási erõfeszítést igényel az államtól, a tár-
sadalom egész intézményrendszerétõl, a helyi közösségektõl
és persze maguktól az érintettektõl. 

Ennek az erõfeszítésnek lehetünk tanúi nap, mint nap az
„Összetartó Társadalom” keresztségében, amikor társadal-
mi hirdetésekben, óriás plakátokon és a média különféle szin-
terein megnyilvánítatott cigány emberek bizonygatják más-
ságuk nem büntetendõ tényét. Jól tanuló cigány kislány, dol-
gozni akaró cigány fiatal, kamerák elõtt élõ cigány család, mil-
liókat nyerõ cigány kvízelõk, és „mega” jelzõvel illetett cigány
sztárok sarkallják összetartásra a társadalmat, azonban mind-
ezidáig még a tartás sem helytálló eredmény. Hogy humanitás,
vagy esélyegyenlõségnek teret adó törekvés áll e a média
ambíció mögött? Humanitással hazánkban még egy televizíó
csatorna sem nyert nagyobb nézettséget, egy újság sem állított
maga mellé több olvasót. És hogy a vak szerencse, az Eu-s
nyomás, vagy a tûrhetetlen gyûlölet indította el e a pozitív
megjelenítést? Tulajdonképpen teljesen mindegy. A lényeg az,
hogy ha az egyik csatorna képernyõre tûz egy cigány embert,
akkor a konkurens adó mindent elkövet, hogy másnap neki is
legyen egy cigány embere. 

A baj az, hogy sokan nem nézik pozitív szemmel a hirte-
len, de nem elég korán kezdõdött pozitív megjelenítést. Szám-
talan olyan motívum van, melynek köszönhetõen sokak
fejében a megszokott elõítéletes gondolkodás nap mint nap
megerõsítést kap, szelektálást mellõzve, mindegy, hogy pozi-
tív, vagy negatív. Eddig a cigányság ábrázolása a médiában
sztereotíp módon történt, úgy, ahogy leginkább a többség látni
akarta õket. Úgy, hogy azt érezhesse minden magát „becsü-
letesnek” nevezõ magyar állampolgár, hogy alkoholizmustól
szenvedõen, hajléktalanként, bûnözõ életmódot élve is különb,
mint egy cigány, aki éppen orvos, tanító, író, rendõr…vagy
akármi. Hát, ha ebbõl a megközelítésbõl nézzük a cigányság
társadalmi szerepét, akkor nagyon sok magyar állampolgár
köszönheti a cigányságnak önértékelési problémáinak
megoldását. Még ez sem volna akkora baj, ha nem adnának
lépten – nyomon hangot felértékelt önbizalmuknak (gyû-
löletüknek). Vagy itt van az oktatás. Mondhatnánk úgy is,
hogy az integráció és az emberi elfogadás alapköve.
Pontosabban csak lehetne, ha pedagógusaink nevelése, mint
az értékközvetítés legfontosabb eleme a nyíltságon és elfo-
gadáson alapulna, s nem annak a bizonyos mentális be-
idegzõdésnek hódolna, amit elõítéletességnek nevezünk. Hát
nem furcsa, hogy ezektõl az emberektõl függ a felnövekvõ
generáció társadalom szemléletének minõsége!? Hogy tole-
ráns, vagy elõítéletes felnõttek válnak gyermekeinkbõl!? 

De hazudnék, ha azt állítanám, hogy az oktatás területén
nem indult el a pólusváltás. Egyre több szakterületen, egyre
több felsõoktatási intézmény tanrendjébe épül be a romológia,
vagy a cigánysággal kapcsolatos konzultációs foglalkozás. A
szociális szakembereket „termelõ” szakok is felismerték, hogy
a hátrányos helyzet fogalmát leginkább a cigány kisebbség
helyzete meríti ki, s a hatékonyság elkerülhetetlen a nép-
csoport bizonyos paramétereinek ismerete nélkül, mint pl.:
történelem, szociológiai fejlõdés, szokás és hagyományvilág,
tradicionális szerepek, családtervezés, stb. 

A közelmúltban a Szent István Egyetem Jászberényi
Fõiskolai Karának négy cigány származású szociálpe-
dagógus hallgatója kezdeményezett egy konferenciát, „Mér-
legen a romák valósága” címmel. A példaértékû kétnapos
rendezvény fényét a különféle cigány mûvészeti ág jeles
képviselõin kívül olyan elõadók emelték, mint Daróczi Ágnes
szociológus, a Magyar Mûvelõdési Intézet fõmunkatársa, Dr.
Karsai Ervin cigánynép kutató, fõiskolai docens, Hollai
Kálmán színész, Sojmosi Imre az Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium képviselõje, akik elõadásaikban témához hûen
ecsetelték az érdeklõdõknek véleményüket, a hazai cigányság
múltjáról, jelenérõl és vélt jövõjérõl. Az elõadások mellett
Szarvák Tibor, fõiskolai tanár – szociológus navigálásával
érdekes fórum vette kezdetét, melynek témája szintén a
romákkal szembeni elõítéletes társadalmi szemléletmód volt.
Az egyik hozzászóló – jelzem nem rossz szándékkal – meg-
említette, hogy ha találkozik egy cigány emberrel, akkor
mindig megkérdezi tõle, hogy cigánynak, vagy romának
szólítsa…? Reakciók, érvek záporoztak hitelesebbnél-hitele-
sebb szájakból, mégis egyetlen mondat ágyazódott be tuda-
tomba: „Milyen valóságról beszélünk, amikor még mindig az
a probléma, hogy cigánynak, vagy romának nevezzenek min-
ket!?”.

Anégy szervezõre gondolok, akik semmi mást nem akar-
tak, csak megmutatni, hogy vannak… hogy „ilyenek” is van-
nak… hogy a sok hátrányt leküzdve egy neves fõiskola büszke
hallgatói, hogy képesek voltak megnyerni missziójuknak
számtalan neves elõadót, a fõiskola vezetõit, a Szociálpedagó-
giai Tanszék tanárait, akik empátiájukkal és szakmaiságukkal
nem egyszer bizonyították már érdemességüket arra, hogy
„hallgatóik” legyünk. Hogy honnan tudom!? Az ötödik büszke
cigány ember vagyok (de nem az utolsó), aki a Fõiskolától
reméli élete nagy mûvét, a diplomáját. Most mégis a nevem-
ért harcolok, hogy ne „csak” cigánynak, vagy romának szólít-
sanak, hanem Lukács Ilonának!

Így hát Tisztelt Összetartó Társadalom! Összetartunk
külföldi katasztrófa áldozatok megmentésében, a természet
védelmére kelünk (nagyon helyesen), de a hazai cigányság
nyomoráról, kilátástalanságáról, gyerekek éhezésérõl, emberi
méltóságukat sárba tipró, megalázó pogromokról tudomást
sem veszünk. Becsukjuk a szemünk, mert ez méltó társadalmi
norma egy Eu-s tagországhoz…

JEGYZET

Lukács Ilona

H

Összetartó
Társadalom...
(„Romának, vagy cigánynak szólítsalak?’’)



2005. májusLD4

HÉTSZÁZ HELYEN
KÜLÖNÍTETTÉK 
EL A ROMA GYEREKEKET

Jelenleg Magyarországon
mintegy hétszáz olyan általános
iskolai osztály mûködik, ahol
elkülönítve tanulnak a cigány-
gyerekek – mondta Daróczi
Gábor, az oktatási tárca roma
miniszteri biztosa. Az ilyen
osztályokban kisebb a technikai
felszereltség, a tanárok szakos
képzettsége magasan elmarad.

MEGASZTÁR
TÖRÖKSZENTMIKLÓSRÓL

Április 30-án Molnár Fe-
renc, ismertebb nevén Cara-

mel lett Magyarország leg-
jobb hangja. A tehetségku-
tató utolsó produkciójaként
Paul McCartney és Stevie
Wonder Ebony and Ivory cí-
mû dalát Caramel és Palcsó
Tamás egymás kezét fogva
énekelték el. A dal üzenete a
különbözõ bõrûek közötti
testvériség gondolata, elérte
a kívánt hatást. Caramelrõl
következõ lapszámunkban
olvashatnak bõvebben. 

NEGYVENKÉTEZER DIÁK
MEGY PÓTÉRETTSÉGIRE 

A korábban becsült 30 ezer-
nél jóval több diák ismétli meg

május 28-án a középszintû ma-
tematika érettségit. Magyar
Bálint oktatási miniszter május
11-én jelentette be, hogy a té-
telek idõ elõtti nyilvánosságra
kerülése miatt érvénytelen a
középszintû írásbeli metama-
tikaérettségi. Azoknak a diákok-
nak kell újra megírni az érett-
ségit, akiknek a felvételijükbe
számít ez a tantárgy. A többi
diák eldönthette, hogy újból
vizsgázik, vagy azt kéri, hogy az
év végi matematika osztályzatát
tüntessék fel érettségi bizonyít-
ványában.

ROMA POLITIKA 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Hannes Swoboda az EP
szociáldemokrata frakciójá-
nak képviselõje egy vitaest
keretében lépéseket követel a
romák helyzetének javulá-
sához, nem csak az új EU-
tagországokban, hanem szá-
mos egykori tagállamban is.
A roma probléma nem egy
nemzetközi probléma, hanem
egy európai ügy, amelyre egy
európai megoldást kell talál-
ni, jelentette ki Swoboda.
Sárközi Rudolf, az Osztrák
Roma Kultúregyesület elnöke

kifogásolja a roma népcso-
port társadalmi helyzetét szá-
mos európai államban.

MEGEMLÉKEZÉS 
BOGDÁN JÁNOSRÓL 

Görgetegen, egy Somogy
megyei kis faluban Bogdán
Jánosra emlékeztek a család-
tagok, barátok, rokonok,
munkásságának tisztelõi és a
roma szervezetek képviselõi a
helyi általános iskolában.
Bogdán János 1963. április 7-
én Görgetegen született, és itt
élt családjával a középiskolai
tanulmányainak évei alatt is,
amelyet Kaposváron a
Gépipari Szakközépiskolá-
ban végzett el. Ezt követõen
egy évig Pécsen egyetemista,
majd a szegedi egyetemen
szerezte meg magyar és
történelem szakos diplomá-
ját, nem sokkal halála elõtt
vette át a filozófiai tanul-
mányok elvégzését tanúsító
okiratot. Elsõ és egyben
alapító igazgatója volt. Euró-
pa mindmáig egyetlen roma
középiskolájának, a pécsi
Gandhi Gimnáziumnak,
amely 1994-ben nyitotta meg
kapuit a diákok elõtt. 

KOSZORÚZÁS  A NÁCIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE

Romani Rose, a berlini sintik és romák szervezetének el-
nöke, Ursula Seiler Albring német nagykövet, a heildelbergi
Dokumentációs Központ delegáció tagjai, valamint Teleki
László politikai államtitkár május 12-én a budapesti Gesz-
tenye Parkban lévõ emlékmûnél koszorút helyezett el a
nácizmus áldozatainak emlékére. Akoszorúzási ünnepségen
Romani Rose elmondta: többek között olyan túlélõkkel
érkezett Magyarországra, akik végigélték azokat a borzal-
makat, amelyekre mindig emlékezni és emlékeztetni kell.
,,Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a rengeteg elpusztított
zsidó áldozatokon kívül másoknak, például romák ezreinek
vette el az életét a gyûlölet, a holokauszt" – mondta. Teleki
László a megemlékezésen többek között arról beszélt, hogy
kevesen tudják, milyen mértékûek voltak a romákat ért
bántalmazások, megsemmisítések. ,,Errõl pontos adatok
nincsenek, de a kutatók bizonyosak abban, hogy több
százezer roma lelte halálát Európaszerte" – mondta az
államtitkár, majd hozzátette: ,,feladatunk és felelõsségünk
az emlékezés, hogy soha ne történjen hasonló a jövõben".
Ursula Seiler Albring német nagykövet a koszorúzás elõtt
köszöntötte a német delegációt, majd beszédében elmondta:
nemcsak nagykövetként van jelen az eseményen, magánem-
berként is fontosnak tartja a jelenlétet. 

FFoottóó::   
VVaaddáásszz ii   BBááll iinntt

NYÁRI GYULA FOTÓKIÁLLÍTÁSA LONDONBAN

Nyári Gyula fotókiállítása Londonban április 26-tól, május
23-ig tartott. Több százan keresték fel a kiállítást, amely nagy
siker volt. A megnyitón megjelent Szombati Béla londoni ma-
gyar nagykövet, Teleki László államtitkár és Pogány István
professzor, akinek a közelmúltban jelent meg nagysikerû
könyve, Roma Café címmel, angol nyelven. A fotón Bogyay
Katalin, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója látható.

Fotó: Nyári Gyula



ELFOGTÁK A KARDDAL
ÁTSZÚRT FIÚ TÁMADÓJÁT

Elfogása után romának val-
lotta magát a rendõrségen az a
tizenhét éves törökbálinti közép-
iskolás, aki kéthete, a 21-es bu-
szon karddal átszúrta a szintén
roma származású 15 éves Patai
Józsefet, közölte május 20-án a
Budapesti Rendõr-fõkapitány-
ság helyettes vezetõje, Tóth Gá-
bor ezredes. A Pesti Központi
Kerületi Bíróság 30 napra
elõzetes letartóztatásba helyezte
az elkövetõt. Az ügyészség arra
hivatkozott indítványában, hogy
a várható büntetés súlyossága
miatt fennáll a szökés, elrejtõzés
veszélye, vagy az, hogy a fiatal-
ember nem jelenik meg a nyo-
mozók elõtt. A bírói gyakorlat
szerint, ha három évnél súlyos-
abb büntetés várható, fel kell
tételezni a szökés, elrejtõzés
veszélyét, még akkor is, ha en-
nek semmiféle objektív oka
nincs, mondta az elkövetõ ügy-
védje. Ha fiatalkorú az elkövetõ,
a maximális büntetés 10 év le-
het.

A Romaweb,
az Új Néplap,

a Népszabadság  
cikkei alapján összeállította:

Paksi Éva
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SZÉCSI MAGDA KARCAGON

 Szécsi Magda író, költõ, Ferenczy Noémi-díjas képzõmûvész, lapunk munkatársa a
Költészet Napján a karcagi Gyõrffy István Általános Iskola meghívására, író-olvasó
találkozón vett részt. Az iskola tanulói Varga Istvánné tanítónõ irányításával szép mûsor-
ral készültek verseibõl, meséibõl, valamint gyermekrajz-kiállítás keretében mutatták be
azokat a színes alkotásokat, amelyeket a kis olvasók a versek alapján festettek, rajzoltak.
Az író-olvasó találkozó elõtt Szécsi Magda ellátogatott a Kinizsi úti óvodába is, ahol a
gyerekek ,,fergeteges" mûsorral kedveskedtek neki.

Felvételünkön a Kinizsi úti óvoda egy csoportja.

Magyarország jelöltet állít az Európa Tanács emberi jogi biztosának tisztségére. A kormány Kaltenbach Jenõt
a nemzeti etnikai és kisebbségi jogok országgyûlési biztosát javasolja a posztra.  

Magyarország jelöltet állít az Európa Tanács egyik legfontosabb tisztségére. A kormány javasolja, hogy Kaltenbach Jenõ, a nemzeti
etnikai és kisebbségi jogok országgyûlési biztosa legyen majd a nemzetközi szervezet új emberi jogi biztosa – közölte Kiss Péter kan-
cellária miniszter 2005. május 16-án Varsóban, az Európa Tanács csúcsértekezletén mondott beszédében.  

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter emlékeztetett, hogy néhány éve Magyarország volt a házigazdája annak az ünnepélyes
megemlékezésnek, amelyet az emberi jogokkal, a demokratikus intézményrendszer mûködésével foglalkozó Európa Tanács (ET) létre-
jöttének 50. évfordulója alkalmából rendeztek, és a budapesti ülés egyik legfontosabb eredménye volt az Európa Tanács emberi jogi biz-
tosi posztjának létrehozása. Kiss Péter szerint az ET magas rangú tisztségei közül talán leginkább ez az a poszt, amelynek eredményes
betöltésénél különösen fontosak a demokratikus átmenet során szerzett sajátos tapasztalatok.  A magyar kormány ezért Kaltenbach Jenõ
személyében jelöltet állított e tisztségre. Ismerve jelöltünk személyes kvalitásait, szakmai felkészültségét, nemzetközi elismertségét,
meggyõzõdésem, hogy rendelkezik azon ismeretekkel, és tapasztalatokkal, amelyek alapján az Európa Tanács emberi jogi biztosi posztjá-
nak színvonalas betöltésére alkalmassá válhat – mondta Kiss Péter.  

A magyar miniszter szólt arról is, milyen fontos, hogy az Európa Tanács megõrizze az elmúlt évtized alatt kivívott vezetõ szerepét
a nemzeti kisebbségek védelmében. Hangsúlyozta, az ET elsõ, bécsi csúcstalálkozója óta eltelt idõszakban a szervezet kidolgozta a
kisebbségvédelem európai normarendszerét, amelynek sarokkövei a nemzeti kisebbségek védelmérõl szóló keretegyezmény, valamint a
regionális, vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Ugyanakkor hozzáfûzte, hogy e szabályrendszerek mûködésének sikere hatékony
végrehajtásukban rejlik, ezért a jövõben is kellõ hangsúlyt kell fektetni a kapcsolódó ellenõrzési mechanizmusok korszerûsítésére.

KALTENBACH JENÕT
JELÖLIK AZ EURÓPA TANÁCS EMBERI JOGI BIZTOSÁNAK
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TÚL KELLETT ÉLNI

Tízmillió forintot nyert a múlt héten az egyik
kereskedelmi csatorna kvízmûsorában Csóka János.  
A harminchét éves egri szociális munkást szerzõnk

kereste meg.

Bita Dániel

Hrabal-kötet a mosdóban, a
Díszgyász, a Sörgyári capriccio
kisvárosi történeteinek folyta-
tása. Persze Hrabalig hosszú volt
Csóka János irodalmi útja, a
szülõi házban hiába keresett
könyvet, õ kérte a legelsõt, miu-
tán iskolába íratták. Édesanyja
két elemit végzett, nemigen
értette, hogyan álmodhat ilyes-
mirõl a gyerek, nemet mégse
mondhatott neki. János pedig
olvasni kezdett, mesét, kalan-
dregényt, Dékány Andrást, Ró-
naszegi Miklóst, Delfin-köny-
veket, krimit, Agatha Christie-t
és Rejtõt oda-vissza, Merle-t,
majd a középiskolában Ottlikot,
Salingert. Olvasott Baján, a se-
regben egy éven át. Hogy ne zri-
kálják, gyakran vállalt õrséget,
zsákban vitte magával a sok be-
tût, falta õket naphosszat, amíg a
szeme bírta. Kedvenc regénye az
Iskola a határon – húsznál több-
ször lapozta végig, nem múlhat
év nélküle.

Ködös história a Csóka János
családjáé. Anyai ágon városi ci-
gányok, apain romungrók föl-
menõi, szülei Egerben találtak
egymásra. Nagyapja a háború
elõtt halt meg, az özvegy Mak-
láron nevelte négy gyermekét.
János apja kilencszázharminc-
hétben született, négy elemi után
kondásnak állt. Hitte utóbb a
szocialista rezsimet s azt: ma-
gyar és cigány közt nincs kü-
lönbség, ki-ki képessége szerint
dolgozik, munkája szerint kap
juttatást. Dolgozott is kubikos-
ként, mint a barom. János két
napot húzott le mellette fiatal-
korában, nem bírta az iramot. Az
öreg harminc évig maradt. Õ
még beszélte a romák nyelvét,
fia, amit tud, az Ando Drom dal-
szövegeibõl tanulta: a lemez-
borító feliratát fordította ma-
gyarra.

Születésekor az egri cigány-
soron élt a család, hatéves volt,
amikor kevés híján fejükre

omlott a putri, tanácsi panellakás
húzta ki õket a bajból. János
harminc év múltán, alig két hó-
napja hagyta el – reményei sze-
rint örökre – az egykor a Csuvas
Szovjet Szocialista Köztársaság
fõvárosáról elnevezett Csebok-
szári-lakótelepet; s bár a rend-
szerváltás Felsõvárosra keresz-
telte a szocreál falansztert, más
nemigen változott. Édesanyja és
húga a magas rezsi miatt nemrég
költözött viszsza a cigánytelep-
re.

János tavaly októberben még
a kétszáz lakásos panelmonst-
rum kilencedik emeletén, har-
minc négyzetméteres szoba-
konyhájában morfondírozott,
hogyan tovább. Öt évre kapták
az önkormányzattól, a határidõ
közeledett. Csóka Jánost a kilá-
tástalanság bátorította Vágó
István kvízmûsorába. Fél év telt
el, mire nõnapon a stúdióba
lépett. A család idõközben el-
hagyta a Csebokszárit, és pályá-
zatnak hála, külvárosi, komfor-
tos bérlakásba költözött – újabb
öt évre.

János nemigen beszélt kvíz-
tervérõl, felesége pedig a lelkére
kötötte, ne kockáztasson, a háló-
szobában ágy sincs, minden
forintra szükség lehet. János
kockáztatott, de végül is szót
fogadott. Noha meg sem állt
tízmillióig. Filmkérdés miatt
nem lett dupla a nyeremény.
Érezte egyébként, hogy nem
ússza meg oscaros feladvány
nélkül, adás elõtt meg is kereste
csodalexikonját. De hiába, sok
veszõdséggel járt a költözés,
nem jutott rá idõ.

A tízmillió (amelybõl persze
negyven százalékot adózik) több
mint ötéves bruttó keresete. Új
otthon kezdõrészletét fizeti be-
lõle, a maradékra hitelt vesz föl.

János, bár jó tanuló volt az
általánosban, ritkán szólt, ,,tudta,
hol a helye”. Pályaválasztáskor
osztályfõnöke javasolta: ha min-

denáron érettségizni akar, leg-
alább szakmát tanuljon, cigány-
nak az is nagy dolog. János a
gimnáziumot választotta. Azok
voltak a jó évek, mondja, szabad
volt az élet, a bulik, táncházak,
Csoóri-versek, Esterházy-regé-
nyek, a Kontroll Csoport és az
Európa Kiadó idején.

Érettségi után Jánost fölvették
az egri tanárképzõre, ott érte a
rendszerváltás. Közben Ester-
házy lett a Ho Si Minhbõl, mû-
velõdésszervezõ szak a népmû-
velõibõl, fordult a világ.

Csóka János tíz éve él a fele-
ségével, gyermekük, Milán Be-
nedek júliusban tölti be az ötöt.
Születésekor a fõvárosban élt a
család, Újpalotán. Nyomorú-
ságos évek voltak, Jánosnak –
aki továbbra is Egerben dolgo-
zott – gyakran vonatjegyre is
alig futotta. Ha szórakozni vágy-
tak, mûvészszínházba váltottak
állójegyet hatvan forintért, s ha
annyi sem volt, a közeli pláza
kirakatait bámulták. A Pólus
Centerét, ahol a Vágó-mûsort
forgatják, s amelyet Csóka úr
milliomosként hagyott el a mi-
nap.

A család Milán születése után
költözött vissza Egerbe. A fiú
amúgy Füst után kapta kereszt-
nevét, büszke is rá. Csak a Be-
nedekkel nem békélt meg eled-
dig, de most, hogy Ratzinger
bíborost pápává emelték, kezdi
megszokni ezt is. Milánt azon-
ban a katolicizmusnál jobban
foglalkoztatják a vonatok, így
szülei csak Mozdonynak szólít-
ják.

,,Hogy melyik vagyok én,
Medve vagy Bébé? Medve ne-
kem túl introvertált. Bébé a
túlélésre játszik. Azt hiszem, én
is. Túl kellett élnem, hogy
cigány vagyok. Túl kellett élnem
az elsõ osztályt. Túl kellett élni,
hogy amikor egy kislány áthozta
nekem a leckét, az ajtóban be-
fogta az orrát. Pedig nálunk nem

is volt büdös. Vagy talán mégis,
nem tudom. De akkor és ott
tudtam, mert megtanultam, hogy
a cigány, az büdös. Szaglik. Túl
kellett élnem, hogy cigány osz-
tálytársaim sorra buktak ki mel-
lõlem, ketten jártuk végig az ál-
talánost. Túl kellett élnem, hogy
a kultúra, amit én vittem, a töb-
bieknek elfogadhatatlan volt.
Aztán túl kellett élnem a hülye
tanáraimat, a hülye elõítéletei-
ket. Túl kellett élnem, hogy elfe-
lejtettem, honnan jövök. Hogy
úgy kellett tennem, mintha nem
lennék cigány. És túl kellett él-
nem, hogy nem tehetek úgy,
mert minden itt van az arcomon.
Túl kellett élnem, hogy a kö-
zépiskolában nem volt cigány
rajtam kívül, hogy egyedül
maradtam. És túl kellett élnem a
szegénységet. Túl kellett élnem,
hogy mélységesen szégyelltem
magam, amiért cigány vagyok,
hogy szégyelltem a szüleimet.
És élek.”

János csak a fõiskolán talált
vissza gyökereihez. Elkezdte ol-
vasni a cigány irodalmat, Bari
Károlyt, Lakatos Menyhértet.
És beszélgetni kezdett a rokon-
aival. ,,Jó idõszak volt, bátrak
voltunk, és pofátlanok, jártunk
az ellenzéki találkozókra, ott
voltunk Lakiteleken, a Hálózat
és a Fidesz mellett is.”

Dolgozott az SZDSZ-ben,
ahol utóbb a kisgazdapártban,
MIÉP-ben landolt korábbi párt-
társai panaszolták neki a romák
bûneit. Néha el kellett küldeni
õket a fenébe.

Tanított általános iskolá-
ban, ahol a gyerekek úgy vél-
ték, nincs baj, a tanár úr csak
lebarnult kicsit. János azt
mondja, a helyzet nem sokat
változott. Ma is, ha gimnazis-
ta tanítványainak képébe
mondja, hogy ,,cigány va-
gyok”, hûl az erekben a vér.
De azt is mondja, hogy nem
lesz mindig így. 

Egy nehéz sorsú
milliomos
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zerettem volna hosszabb interjút készíteni a Jár-
dakõ címû sorozatomba Szedres J. Katival, aki
egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem magyar-orosz szakán végezte,

majd tanított egy vidéki gimnáziumban, de a rendszer-
váltás után elsõként vált feleslegessé... Így Pestre köl-
tözött és magántanár lett. Otthonában tanította orosz-
nyelvre az egyre kisebb létszámban jelentkezõ érdek-
lõdõket, majd amikor tanítványok nélkül maradt, és ma-
gyar tanárként sem kellett egyetlen magyarországi iskolá-
nak sem, ez a rendkívül lelkiismeretes, félénk, születésé-
tõl fogva szorongó, cigányos nevét magyarosra változ-
tató, beolvadni akaró, minden áron megfelelni vágyó, de
harcképtelen cigánynõ gondolt egy halálosat, és öngyil-
kos lett! 52 éves volt. Mikor elindultam hozzá, még nem
tudtam, hogy már soha sem fog ajtót nyitni nekem... A
nyelvoktatásról beszélgettünk volna, és az életérõl...

Dühöngött a májusi kánikula aznap, amikor a VIII.
kerületben csatangoltam, keresve Kati utcáját, ahol leg-
újabban lakott. Gyakran költözött, mert kergette valaki.
Valaki, akit õ nyomor apónak hívott. Eltévedtem, mi-
közben rácsodálkoztam a szépen felújított házakra és az
utcán labdázó cigány gyerekekre, akik készségesen igazí-
tottak útba. Persze nem bírtam ki, hogy ne elegyedjek
beszélgetésbe velük a nyelv kapcsán, és kiderült, hogy a
hat gyerekbõl négy cigányul is, angolul is jól beszél, kettõ
csak angolul tanul, cigányul nem beszélnek, de értik vala-
mennyire. És legnagyobb meglepetésemre egy ismert
muzsikus kisfia elárulta, hogy õ két éve kínaiul tanul a
szomszéd kínai kisfiú miatt, aki a legjobb barátja és osz-
tálytársa is egyben. Örömet éreztem. Nem vagyunk mi
elveszett nép, gondoltam elégedetten, és tovább indultam.
Az foglalkoztatott, hogy miért röppen fel újra meg újra a
hír, hogy a Magyarországon tett nyelvvizsgákat nem
fogadják el az EU-ban. Miért ez a bizonytalanság az or-
szágban ez ügyben is? Nem értem, hiszen már oly sok-
szor megjelent a médiában a kiigazítás, hogy a hír csak
félreérthetõ volt, de igenis EU-kompatibilis a hazai nyelv-
vizsga: csak Uniós szinten, intézményesen nem fogadják
el a Magyarországon kifejlesztett nyelvvizsgákat, bila-
terális szinten viszont több helyen is elismerik. Az az in-
formáció téves, amely azt sugallja, hogy Magyarország
elmaradott a nyelvoktatás területén! Ez nevetséges, és
gonoszkodó is, hiszen az osztrák-magyar monarchia óta
közismert, hogy Magyarország soknyelvû állam, manap-
ság is számosan beszélnek nálunk anyanyelvi szinten
románul, németül, szlovákul, szerbül, lengyelül, cigányul.
(Sõt! Cigányul egyre több nem cigány tanul, ami azt is
jelzi, hogy kiváló pedagógusaink, nyelvészeink vannak.

Csak néhány név közülük a büszkeség okán: Varga Ilo-
na, Orsós Anna, Choli Daróczi József, Kolompár Haj-
nalka, Balogh Ibike, Nagy Gusztáv, Rézmûves Melinda,
akik hirtelen most eszembe jutnak. De a Lungo Drom
2005. márciusi-áprilisi összevont számából, kedves kol-
léganõm, Lukács Ilona ,,Nyelvtévesztõk” címû írásából
megtudtam, hogy léteznek magyar származású oktatók is,
akik sikeresen tanítják a cigány nyelvet, mint például
Géczy József.) 

Hazánkban jelenleg a lakosság egyötöde, mintegy 2
millió ember rendelkezik származás alapján vagy utóla-
gosan megszerzett idegennyelv ismerettel. Két évvel ez-
elõtt Dr. Dános Kornél, a Nyelvi Kommunikációs Köz-
pont igazgatója azt nyilatkozta, hogy pontos statisztika
még nem készült arról, hogy az idegen nyelv tanítására
mennyit áldoz az ország, de ez, az õ becslése szerint, akár
többszáz milliárd forint lehet évente. Na! Hát erre is büsz-
kén kihúzhatnánk magunkat! Nem? Milyen jó érzés tud-
ni, hogy nem csak kocsmára költ a magyar, nem csak
pereskedik, feljelent, nem csak öngyûlölködik Amerika
felé kacsingatva, de tanul is, és komoly összegeket áldoz
a tudás megszerzésére. Most persze, eszébe juthat az
olvasóknak, hogy a hozzánk érkezõ szakembereknek bez-
zeg nem kell áldozniuk, nyelvvizsgát tenniük. No, ezek az
olvasók jó nagy tévedésbe estek! Mert nézzük példának
okáért az orvosokat. A Magyarországon praktizálni akaró
külföldi orvosok is kénytelenek nyelvvizsgát tenni. AMa-
gyar Orvosi Kamara szervezi számukra a magyar szak-
mai nyelvvizsgát. Miután megállapították az orvosról,
hogy megfelelõ szinten beszéli a nyelvünket, megadják
számára a mûködési engedélyt. Az egyre gyakrabban ki-
pattanó és elõforduló szörnyû orvosi mûhibákat nem a ná-
lunk dolgozó külföldi orvosok követik el, hanem magyar
orvosok, de nem a nyelvi hiányosságaik okán...

A rendszerváltás óta, a tanyán élõ Bözsi néniknek és
az érvényesülni akaróknak egyaránt kiderült mára, hogy
idegen nyelvtudás nélkül semmire sem mehetünk! Kis
túlzással: élet és halál kérdése a nyelvismeret. De mi a
helyzet a magyar nyelvismerettel? Magyarország szerin-
tem a világ legszebb, legkülönösebb tündérkertje. De
ebben a tündérkertben egyre több magyar nem tud, nem
képes, nem akar helyesen, pontosan beszélni magyarul.
Ez ám az igazi tragédia, és ez is élet-halál kérdése
hosszútávon! Iszonyatos hallani hogy tekerik, hogy ma-
kogják szépséges nyelvünket a politikusok, a mûvészek a
tv-ben, és polgártársaink az utcán, a piacon, az iskolák
falai között... Egyszer majd errõl is írni fogok hosszabban,
helyesen, tökéletes magyarsággal, ahogy hozzám, egy
Magyarországon élõ cigány nõhöz illik...

JEGYZET

Szécsi Magda

Magyarország
sok nyelvû állam...

S
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Barta Gáborné, a Magyar Vö-
röskereszt ózdi területi vezetõje
társaságában kerestem fel Sza-
bó Sándort és családját, hogy
behatóbban ismerkedhessünk a
tíz gyermeket nevelõ család
mindennapi életével, körülmé-
nyeivel. 

Figyelemmel kísérik

– Munkámból eredõen sok rá-
szorult és nehéz sorsú család
keres fel a helyi vöröskereszt
irodájában, így kerültem kap-
csolatba Szabó Sándornéval,
aki már többször kérte a segít-
ségemet családja problémáinak
átmeneti rendezéséhez, megol-
dásához. Szervezetünk lehetõ-
ségeihez mérten megpróbál az
elesett, rászoruló helyi emberek
felé segítõ kezet nyújtani. Ez
információs tanácsadás, ado-
mányosztás formájában törté-
nik, valamint figyelemmel kí-
sérjük a látókörünkbe került
családok sorsának további ala-
kulását. A Szabó család nehéz
körülmények között él, tizen-
ketten laknak egy 31 négyzet-
méteres, komfortnélküli önkor-
mányzati bérlakásban, de az
igazi problémát mégis az édes-
apa 100 százalékos rokkantsá-
ga, látási problémája, illetve az
édesanya 50 százalékos egész-
ségkárosodása és a két beteg
gyermek állapota okozza. A
gyermek testi, lelki fejlõdése
szempontjából fontos alapot
jelent a szülõi törõdés, odafi-
gyelés, de a szülõk egészségü-
gyi problémái azt is jelentik,
hogy munkaerõ-piaci szerep-
vállalásuk esélytelen. A legidõ-
sebb gyermekük tizenkilenc, a
legkisebb pedig 2,5 éves, aki
asztmás. A 15 éves Ágnes
2000-tõl Bechet syndroma be-
tegség miatt folyamatos orvosi

gyógykezelésre szorul. Az édes-
anya többször megkeresett már
felmerülõ problémáival, szer-
vezetünk szabályait figyelembe
véve támogatásra érdemesnek
találtam õket és több alkalom-
mal adománnyal segítettem a
családot, tudva azt, hogy ezek
az adományok nem jelentenek
megoldást a hosszabb távon
fennálló egészségügyi és szo-
ciális problémáikra – mondta
Barta Gáborné.

Nagycsaládos lét

A 39 éves Szabó Sándorné már
az épület elõtt várt bennünket a
megbeszélt idõpontban, s a
szûk udvaron megjelentek a
gyerekek is. Olyan szép gyere-
kek... A legkisebb, Zolika test-
vére kezét fogva csodálkozó
tekintettel nézett, majd elmo-
solyodott. Látogatásunk alkal-
mával a 19 éves fiúval nem
tudtunk beszélgetni, mivel nem
tartózkodott otthon. Ágnes, az
édesanya rátekintett gyer-
mekeire, s a könnyeivel har-
colt... Egy elõtéren keresztül
vezetett az út a konyhába, ahol

a családfõ, Szabó úr éppen fát
pakolt a teatûzhelybe. Õ kalau-
zolt tovább a szobába, a sa-
rokban lévõ ágyon feküdt a 15
éves Ágnes. A 31 négyzet-
méteres önkormányzati bér-
lakásban természetes a zsúfolt-
ság látványa, ágyak, szekré-
nyek, a gyerekek ruhái... De így
is mûködnie kell a mindennapi
élet rendszerének. Komfort-
nélküli nagycsaládos lét... prob-
lémákkal, örömökkel együtte-
sen. A 42 éves édesapától meg-

tudtuk, hogy a lakás fala vizes,
penészes, ez pedig nem meg-
felelõ atmoszférát jelent beteg
gyerekeknek. A szülõkkel tör-
ténõ beszélgetés ideje alatt a
gyerekek csendesen figyeltek,
lélekben is azonosultak helyze-
tükkel. Sándor azt is elmondta,
hogy a nehézségek ellenére a
gyermekeik szeretnek itt élni,
pedig már 16 éve, hogy ide köl-
töztek. 

– Az alsózsolcai intézetben
nevelkedtem, majd 18 éves ko-
rom után a miskolci Tejipari
Vállalatnál dolgoztam. Ózdra
kerülvén a helyi kórház moso-
dájában, majd varrodában vál-
laltam munkát. Ózdon ismer-
kedtem meg Sándorral, s a
gyerekek születése után a gyer-
meknevelés tölti ki a minden-
napjaimat. 1996-tól szívproblé-
ma miatt 50%-os a munka-
képesség csökkenésem mérté-
ke – kezdte a beszélgetést Sza-
bó Sándorné. 

Szabó úr Ózdon született,
géplakatosnak tanult, de tanul-
mányait nem fejezte be. Dol-
gozott a postánál, a gyárban
darukötözõként, s kõmûvesek
mellett az építõiparban. Szom-

A szeretet hullámhosszán.

Másabb jövõt szeretnének.

CSALÁDSEGÍTÉS

A szegénység érzése nehéz súlyt jelent az emberi lelkekben

Tizenketten,
harmincegy négyzetméteren

Józsa Zoltán
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bathelyen katonáskodott, a lá-
tásával ekkor kezdõdtek a gon-
dok. Látóideg sorvadás jelenti a
diagnózist, jelenleg 100 száza-
lékos rokkant.

– Egy 12 tagú család eltartása
már a rendszerváltás elõtt sem
jelentett könnyû feladatot. Nap-
jainkban? Sokkal nehezebb!
Amíg dolgoztunk könnyebb
volt a megélhetés, a megbe-
tegedésünk óta azonban már

minden jóval nehezebb. Na-
gyon szeretjük a gyerekeinket,
a lehetõségeinkhez képest pró-
báljuk a fejlõdésükhöz szük-
séges feltételeket biztosítani. A
szegénység érzése nehéz súlyt
jelent az emberi lelkekben... 

Szabóné hangsúlyozta, hogy
a családi pótlék, a rendszeres
szociális járadék, a rokkant
nyugdíj és a gyermekvédelmi
támogatás jelenti a család rend-
szeres jövedelmének forrását.
Voltak rezsi és lakbérfizetési
,,csúszáson” is, de ezek rende-
zése a rokkant nyugdíjból
,,megoldódik”.

– Élelmiszerre költünk a leg-
többet. Naponta 6–7 kilogramm
kenyeret vásárolunk más élel-
miszerekkel együtt, s két alka-
lommal fõzünk. Ha betegek a
gyerekek meg kell venni, a fér-
jem és Ágnes lányom is szed
olyan gyógyszereket, melyek
,,közgyógyra” nem válthatók ki.
A lurkók nõnek, fejlõdnek, így
a ruházkodás is állandó,
megoldandó feladatot jelent. A
gyerekek rendszeresen járnak
az Alkotmány úti óvodába, il-
letve a Bem úti általános is-
kolába. Az intézményekkel
rendszeresen tartjuk a kapcso-
latot, a gyermekeink szeretnek
óvodába, iskolába járni, a
közösségbe be tudtak illesz-
kedni. Jól tanulnak, ösztöndíjat
is kapnak. 

Sanyika 4. osztályos tanu-
ló, aki velem szemben, a fo-
telban ülve mondta el a véle-
ményét. 

– Nagyon szeretek iskolába
járni, ahol sok barátom van. A
matematikát, a környezetisme-
retet és az olvasást szeretem,
ezekbõl a tantárgyakból ötös
jegyeim vannak. Angol nyelv-
bõl is ötösöket kapok, de ked-
velem a természetet is, szere-

tem az állatokat. Tudom, hogy
fontos feladat a tanulás, mert a
célokat csak így lehet elérni...

A szülõk arról is tájékoztat-
tak, hogy szeretnének jobb
lakókörülmények között élni,
hiszen még a ,,szocpol” ked-
vezményt sem vették igénybe.
A kicsi lakásban nehezen
tudnak szellõztetni, ez pedig a

gyerekeknek sem jó. A kom-
fortnélküli lakás a tisztálkodás
miatt nem jelent megfelelõ
helyzetet a gyermekek számá-
ra. A családfõ elmondása sze-
rint eddig még nem próbáltak
nagyobb méretû bérlakást igé-
nyelni. A konyhában lévõ tea-
tûzhelyben fával tüzelnek, a
szobába is a konyhából jut el a
meleg levegõ, mert a szobát
külön nem fûtik. Fûtési idény-
ben a szükséges tüzelõ megvá-
sárlása is tetemes anyagi kia-
dást jelent a családnak.

– Az ember minden hely-
zetben bizakodik, remél, hogy
jobbra fordulhat a helyzet. A
gyerekek tisztán járnak óvodá-
ba, iskolába, ha betegek azon-
nal visszük õket orvoshoz. Kéz-
zel mosom a ruhákat, mert a
mosógépünk elromlott. A gyer-
mekeink szeretik a televíziót
nézni, de Ön is láthatja milyen
csíkos a kép. Igyekszünk min-
denben jó példát mutatni a
gyermekeinknek, mert nagyon
szeretjük õket, s másabb jövõt
képzeltünk el számukra. Jobbat
és biztosabb jövõt – jegyezte
meg Szabóné. 

Szívfájdalom

A15 éves Ágnes csendben hall-
gatta a beszélgetésünket. A kis-
lány betegsége 2000-ben kez-
dõdött, szájnyálkahártya érin-
tettséggel járó Bechet Synd-

roma recidira miatt. Az egész-
ségügyi probléma miatt folya-
matos orvosi gyógykezelésre
szorul, így nem kevés idõt tölt
el kórházakban. 

– Lefogyott, de még betegen
is járt iskolába. Négy osztályt
végzett, a hiányzások miatt
lemaradt a tanulásban, jelenleg
magántanuló. Életvidám, erõs
kislány volt amíg az orvos nem
közölte, hogy milyen beteg. A
betegség a járás-kelésnél szé-
dülést, egyensúlyi problémát is
okoz. Nagyon nehéz és fájdal-
mas egy szülõnek a gyerekét
látni, amikor szenved a be-
tegsége által. Nekünk ez szív-
fájdalom... A legnagyobb örö-
münk az lenne, ha újra olyan
vidám lehetne, mint régen, s
újra egészséges – mondta sírva
az édesanya.

Ágika felült az ágyban és a
következõket mondta:

– Fáj a fejem, fájnak a fo-
gaim, az éjszaka nem tudok
nyugodtan aludni. Az étrendem
gazdagítása is fontos lenne,
gondolok itt vitaminokra, gyü-
mölcsre. Jelenleg négy fajta
gyógyszert szedek, szeretek
olvasni és zenét hallgatni. Jó
volna hasonló életkorú fiata-
lokkal levelezni, ez is segítene a
betegségen fizikai és lelki
elviselésében. Mert a betegsé-
gemet minden nap átélem, s
tudom, hogy a szüleim aggód-
nak értem, nagyon szeretnek.
Jó lenne, ha a lakáskörülmé-
nyeink változnának, hiszen ez a
kis lakás, zsúfolt, szûk a csalá-
domnak. Elmondhatom, hogy a
testvéreim soha nem zavarnak a
pihenésben, s idõként segítek
az édesanyámnak a fõzésben. A
szüleim is segítenek a tanu-
lásban, próbálom nem el-
hagyni magamat. Szeretnék
tanulni még, mert a jövõm
nem mindegy, hogy miként
fog alakulni. Kell, hogy le-
gyen életcélja az embernek...

István (19 éves), Ágika (15
éves), Zsuzsanna (14 éves),
Csilla (12 éves), Sanyika (11
éves), Gergõ (10 éves),
Franciska (8 éves), Krisztián
(6 éves), Patrícia (5 éves) és
Zolika (3 éves lesz) várják a
humánus gondolkodású em-
berek segítségét. 

A család elérhetõsége:
Szabó Sándor, 3600 Ózd,

Váci Mihály út 6.Ágika harcol a betegség ellen.            Fotók: Józsa Zoltán

A 12 éves Szabó Csilla.



Deshudujzhene pe tranda
thaj jekh kvadratmetero
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Barta Gaborne, le Ungricko-
ne Lole Trushuleska ozdoska
sherunyicasa rodom opre Sa-
bo Shandores  thaj leska fa-
milija te pinzharase deshe
shavoren opre bararala famili-
jako trajo.

Sama len

– Ande muri butyi but phare
trajeske familiji rodenma opre
andel ozdoske lole trushuleski
oficija, kade pinzhardom Sa-
bo Shandorne, kon aba buti-
var manglas muro zhutipe kaj
lenge bajura. Amari oficija
zumavel te zhutil le chorre
ozdoske manushenge, pe sode
zhanel. Ame das informacio-
vo thaj dipe le manushenge
thaj ashunas le familijangi
zhelya. E Sabo familija mash-
kar bare gindura trajol, deshu-
dujzhene trajon pe tranda thaj
jekhe kvdratmeterosko, bi-
komfortosko forosko kher.
Lengo legmajbaro bajo, ke o
dad zurales nasvalo-j, nasules
dikhel thaj vi e dej nasvali-j
thaj sile vi duj nasvale shavo-
re. Le shavorenge zurales la-
sho-j, te lengo dad thaj lengi
dej zhanen te losaren pe lende,
de o dad thaj e dej nasvale-j,
anda kodo chi zhanen te keren
butyi. Lengo legmajphuro
shavo deshinja, e legmajcino
pale duj thaj dobershengo-j,
kon astmasho-j.  Vi e deshu-
panzhe bershengi Agnesh
nasvali-j, sila ,,Bechet syndro-
ma”, trubul te phirel kaj
sastyari. Laki dej butivar
rodas ame opre lake bajura
thaj me aba butivar zhitisar-
dom lenge, de lashes

zhanglom, ke kado zuhitipe
chi avla dosta pe lenge bajura.
– phendas Barta Gaborne

Bara familijako trajo

E tranda thaj inja bershengi
Sabo Shandorne aba angla o
kher azhukardas amen thaj pej
avlina avile vi le shavore. Ka-
save shukar shavore...  O leg-
majcino, Zolika peske phra-
lesko vast lel thaj dikhel amen
thaj lel te assal. Kana kothe
samas le deshinja bershenge
shavesa chi zhanlam te vor-
bisarkeras, ke nas khere.
Agnesh, e dej dikhlas pe lenge
shavore thaj las te rovel...
Perdal jekh cini soba ingerdas
amaro drom andej kinda, kaj o
dad kasht shutas pej jag. Lesa
gelam andej kinda, ando
kolco pe jekh pato pashilas e
deshupanzhe bershengi Ag-
nesh. Ande tranda thaj jekhe
kvadratmeterosko, forosko
kher but dyelura si, patura,
shifonya, le shavorenge ga-
da... Bikomfortoskona bara

familijako trajo...bute bajon-
ca, losshanca kethane. O
shtarvardesh thaj duje ber-
shengo dad phendas amenge,
ke le kheresko zido pajalo-j,
muchedo-j thaj kado naj lasho
le nasvale shavorenge. Kana
ame vorbisarkerdam lenga
dasa thaj dadesa le shavore
andej pacha ashunde amen.
Shandor vi kodo phendas
amen, ke si kathe but bajura,
de le shavore kamen te trajon

kathe. Von aba deshushov
bersh trajon ande kado kher.

– Ande Alshozholcako opre
baripesko kher barilom opre.
Pala muro deshoxtoto bersh
andel Mishkolcosko Thudako
Vallalato kerdom butyi. Pala
kodo andel ozdosko nasvalen-
go kher thodom maj suvarica
somas. Ando Ozdo pinzhar-
dom Shandores thaj pala sha-
vorengo arakhadyipe khere
som lenca. Kathar 1996
nashtig kerav butyi, ke dukhal
muro jilo – las te vorbisarel
Sabo Shandorne.

Sabo Shandor ando Ozdo
arakhadyilas, mashinake
klidyikareske sityilas, de chi
las tele o egzameno. Kerdas
butyi andej poshta, andej
fabrika thaj pasha barrari.
Ando Sombathelyo sas
kethana, kothe kerdyile na-
sul leske jakha. Akanak aba
chi zhanel te kerel butyi
peske jakhanca. 

– Jekh deshuduje zhenen-
ga familijako inkripe chi
dulmut nas biphari butyi.

Pel kamipesko hullamo.

Majkaver futura kamenas.

FAMILIJAKO ZHUTIPE

Le chorripesko hatyaripe pharo dyelo-j andel manushengo dyi

Jozha Zoltan
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Adyes? Butenca phari-j!
Kana inke zhanglam te
keras butyi majbipharo sas
amaro trajo, desar nasvale
sam sa butenca phare-j.
Zurales kamas amare sha-
voren, zumavas lenge sa te
das. Le chorripesko hatya-
ripe pharo dyelo-j andel
manushengo dyi...

Sabone kade phendas, ke
lenge love si feri anda sociali-
sho phirdipe, nyugdijo thaj
shavorengo ferisaripe. Sas,
kana chi zhangline te potyi-
nen pala o kher, de akanak aba
zhanen te potyinen anda
nyugdijo. Xamasko kinas leg-
majbut. Jekh dyes shov-efta
kila manre kinas kavrenca
kethane thaj dujvar kiravas.
Te nasvale-j le shavore trubul
te kinas drab. Muro rom thaj
vi muri shej, e Agnes xal ke-
save drab, so nashtig kinav
ive.  Vi le shavore baron thaj
vi lenge trubul te kinas sagda
gada. Le shavore phiren andej
ovodi andej vulica Alkotmany
thaj ande Bemoska vulicaki
teluni shkola. La ovodasa thaj
la shkolasa inkras o kopchipe,
amare shavore kamen te
phiren andej ovodi thaj andej
shkola, mishto hatyarenpe
kothe.  Lashes sityon, vi love
hutyilen.

Shanyika shtartone klas-
soko sityimasko raklo-j, kon
manca vorta jakhanca ando
fotelo beshlas thaj phendasma
so gindyisaras.

– Zurales kamav te phirav
andej shkola, kaj sima but
amala. E matematika, o kru-
jalipe thaj o ginavipe kamav,

anda lende panzhenge somnu-
ra sima. Vi anda anglicko shib
sima panzhongo, de inke
kamav e natura, kamav le
pedon. Zhanav, ke zurales
fontosho-j o sityipe...

O dad thaj e dej vi pa kodo
vorbisardine, ke von kame-
nas te trajon pe majlasho
than, sar akanak kathe.  Ande

cino kher chi zhanen te paru-
ven o ajero thaj kado pale naj
lasho le shavorenge. O bi-
komfortosko kher naj lasho
le shavorenge, chi zhanen te
najon. 

O dad kado phedas, inke chi
zumade majbaro kher te man-
gen. Andej kinda ande jagako
than khastenca jagkeren, vi

andej soba anda e kinda avilas
o tatyipe, ke e soba chi ta-
tyaren. Jivende, kana trubul te
tatyaren, zurales but love
zhantar kathar e familija.

– O manush sagda kade
gindij, majlasho avla leske. Le
shavore uzhes phiren andej
ovodi, andej shkola, te nas-
vale-j sigo ingras len kaj sas-
tyari. Vastenca thovav le gada,
ke amare thovipeski mashina
rumusardas. Amare shavore
kamen te dikhen o tevevo, de
vi tu shaj dikhes sosko nasul-i
o kipo. Kamas te sityaras
amare shavoren po lashipe, ke
zurales kamas len, kaver
avipe kamasas lenge. Maj-
lasho thaj majlasho futura –
phendas Sabone.

Jilesko dukhipe

E deshupanzhe bershengi
Agnes andej pacha ashundas
amaro vorbisaripe. E shejori
ande dujmijito bersh avilas
nasvali. Kathar o nasvalipe
butivar trubul te phirel kaj
sastyari, thaj na cerra vrama si
andel nasvalengo kher. Kis-
lyilas, de vi kade phirdas
andej shkola. Shtar klasso
sityilas, de kathar o sityipe chi
zhanlas te phirel andej shkola.
Akanak amende phirel o

sityari. Losshaki , zurali she-
jori sas, zhi akanak o sastyari
chi phendas soski nasvali-j. O
nasvalipe kaj o phiripe zali-
sajvipe kerel lake. Zurales
pharo-j te dikhel  dake peska
sha , kana azballa o nasvalipe.
Amenge kadale jivesko
dukhipe... Amaro legmaj-
baro lossh kado avlas, te voj
pale kesavi losshali shaj avlas,
sar dulmut thaj pe nyevo sas-
ti... – phendas thaj rutas e dej.

Agika opre beshlas ando
pato thaj jadal phedas:

– Dukhal muro shero,
dukhan mure danda, ratyine
chi zhanav te sovav. Fontosho
avlas muro xamasko, kamos
te xav majbut vitaminura,
fruktura. Akanak shtar falura
draba xav, kamav te ginavav,
bashajipe te ashunav.  Lasho
avlas te iskirij thaj te hutyilav
lil kesave ternendar, sar me.
Vi kado zhutisarelas mange
ando nasvalipe. Muro nas-
valipe sako dyes perdal traju-
vav thaj lashes zhanav, ke
muri dej thaj muro dad zurales
kamenma. Lasho avlas, te
majlasho kher avlasame, ke
kado kher cino-j mura famili-
jake. Shaj phenav, ke mure
phrala chikana chi azbanma
ando hodinipe thaj butivar
zhutisaren mura dake ando
kiravipe. Vi muri dej thaj
muro dad zhutitisaren mange
ando sityipe thaj zumavav chi
te mukhavma. Kamos inke te
sityuvav, ke naj egalo, sosko
avla muro futura. Trubul t'av-
el plano le manusheske...

Ishtvan (deshinja bershen-
go-j), Agika (deshupanzhe
bershengi-j), Zhuzhanna
(deshushtare bershengi-j),
Chilla (deshuduje bershengi-
j), Shanyika (deshujekhe
bershengo-j),Gergö (deshe
bershengo-j), Francishka
(oxto bershengi-j), Kristian
(shove bershengo-j), Patricia
(panzhe bershengi-j) thaj Zo-
lika (trine bershengo avla)
azhukaren o zhutipe kodole
manushendar, kas si huma-
nusho gindyisaripe.

La familijako adresso: 
Szabó Sándor, 3600 Ózd,

Váci Mihály út 6.Agika marelpe le nasvalipesa.    Fotok: Jozha Zoltan

E deshuduje bershengi Sabo Chilla.
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Az 1950-es évek elején a Zene-
mûkiadó Vállalat egy új sorozat
kiadásába kezdett, amely a Vi-
rágos gyûjtõnevet kapta. Az
egyes kötetek borítójára a Roz-
maring, Gyöngyvirág, Viola,
Rózsa, Tulipán, Rezeda, Mus-
kátli és Nefelejcs címeket
nyomtatták, s minden kis köny-
vecske népdalokat tartalmazott.
Asorozat elsõ darabja 91, a má-
sodik 92, a harmadik 93, …a
hetedik 97 közszájról össze-
szerzett mûvet tartalmazott.
Olyan híres népdalgyûjtõk rög-
zítette énekeket, mint például
Kiss Lajos, Bárdos Lajos,
Ádám Jenõ, Mathia Károly
dal-kalászatának eredményeit.
A szövegek mellett a kottákat is
közölték, hiszen éppen az volt a
célja e sorozatnak, hogy az is-
kolai éneklõk, de a szobamuzsi-
kusok is – a kor nagyhatású ze-
nészfejedelmét, Kodályt idézve
– tiszta forrásból jussanak meg-
felelõ népi dallamokhoz. A so-
rozat 1955-re ért a kilencedik,
azaz az immár 99 mûnek helyet
adó gyûrûsfüzet megjelenteté-
séhez. A neves kutatók között
ezúttal a Csenki testvérekre
esett a választás, akik 1937-
1944 között a püspökladányi
cigányság körében végeztek
dalkincs-rögzítést, amit késõbb
országosra tágítottak. Gyûjtõút-
jaikról már az 1943-ban megje-
lent Kodály Emlékkönyvben
számot adtak. Bartók és Kodály
után õk tették a legtöbbet a ci-
gány népdalok megmentéséért.
1955-ben azonban már csak az
idõsebb fivér, Csenki Imre élt.
Öccse, Csenki Sándor 1945 ja-

nuárjában, huszonöt évesen lett
egy nyilas keretlegény áldoza-
ta. Addig azonban hihetetlen
gazdag munkát végzett: cigány
meséket, balladákat, hiedelme-
ket, szokásokat, dalszövegeket
szedett össze az enyészettel
versenyt futva. (1940-tõl tagja
volt a Cigány Tudós Társaság-
nak is). Az, hogy a püspökladá-
nyi cigány népmesekincs ma is
közismert, elsõsorban az õ ér-
deme. A fivérek között pontos
munkamegosztás volt: az éne-
kelt szövegeket többnyire Sán-
dor, a dallamok lekottázását
Imre – 1942-tõl a debreceni
MÁV Filharmonikus Zenekar
karnagya, 1950-ben a Magyar
Állami Népi Együttes énekka-
rának alapító karnagya, mûvé-
szeti vezetõje, majd a Magyar
Rádió Énekkarának karveze-
tõje – végezte. Csenki Imre te-
kintélyét tovább növelte 1952-
ben kapott Kossuth-díja is.
Nem volt könnyû helyzetben,
amikor – a maga által 1953-ig
egyedül is folytatott munka
révén – összegyûjtött másfél-
ezren felüli dallamanyagból azt
az egy híján százat kellett kivá-
logatnia. Pontosan tudta ugya-
nis, hogy ez a hazai cigány nép-
dalok elsõ keresztmetszete,
amely a széles közönséghez el-
juthat. A 10x14 centiméteres –
a könnyebb használat érde-
kében – fémspirállal egybefo-
gott könyvecske 5300 példány-
ban jelent meg, ami egy nép-
zenei kiadványnál valóban igen
széles elérhetõséget biztosított.
1955-ig Magyarországon csak
Herrmann Antal néprajzkutató

közölt nyom-
tatásban tíz
cigány nép-
dalt (1887.)
és – a már
említett Ko-
dály Emlék-
könyvben –
Csenkiék ötöt
(1943.). 

Az igazi ci-
gány népzene
i smere t l en
volt a nagy-
k ö z ö n s é g
elõtt. Liszt
Ferenc an-
nak idején
emlékezetes
botrányt ka-
vart azzal az
elméletével,
hogy az úgy-
nevezett ma-

gyar nóták tulajdonképpen ci-
gány zenék. Bartók még jóval
késõbb is a Liszt álláspontját
vallókkal folytat szó- és érv-
csatát, amikor kijelenti, hogy
„…amit önök cigányzenének
ismernek, az nem cigányzene,
hanem cigányok által elõadott
népies magyar mûdal”. Az
igazi cigány dallamok és
dalszövegek az archaikus ci-
gány közösségekben õrizõdtek,
éltek. Ezeket azonban a zenész
öntudattal bíró, elmagyaro-
sodott roma muzsikusok nem
engedték felszivárogni a nyil-
vánosságig, illetve nem is is-
merték, vagy ha mégis, akkor
visszautasították. Maga Csenki
Imre jegyzi fel bevezetõjében
Kassai Horváth Ferenc püs-
pökladányi cimbalmos vála-
szát, aki így felelt az eredeti ci-
gány népdalok ismeretét firtató
kérdésre: „Á, nem tudjuk mink
ezeknek a nótáit, összevissza
dalolnak ezek; se nem dúr, se
nem moll. Ha lakodalomban ük
danolnak, mink hallgatunk”. 

A soron következõ virágnév-
vel (Bazsarózsa) illetett kötet-
ben tizenkilenc megye negy-
venhét településének cigány
énekeibõl szemezgethettek az
olvasók. Kiválasztásuk elsõdle-
ges rendezõ elve a dalok szép-
sége és énekelhetõségük volt. A
közölt népi dallamok legidõ-
sebb nótafái Lakatos Zsiga, az

1953-ban 78. évét taposó tu-
zséri vajda és az 1941-ben 76
éves, Erdélybõl Püspökladány-
ba került Lala Mara voltak. A
dalok közül 63 eredetileg ci-
gány nyelvû volt, s a kottasorok
alatt szépen olvasható is a fo-
nográfhengerekrõl felcsendülõ
roma szövegek betûhû átirata.
Bár mindegyik mû eredeti ci-
gánynóta – Csenki Imre felhív-
ta a figyelmet rá –, hogy leg-
többnek csak a szövege cigány,
s a Kárpát-medence más népei
dallamvilágának cigányosan el-
változtatott variánsai. Akadnak
azonban köztük szép számmal
igazi cigány népdalok is, olya-
nok, amelyeknek nemcsak a
versezete, a zenéje is roma szív-
bõl szakadt. Ezeket, de a többit
is az elsõ belsõ tudósításként
forgathatták a romantikus regé-
nyeken túli, a cigányok igazi
élethelyzeteit, érzelem- és gon-
dolatvilágát megismerni, meg-
mutatni szándékozó fiatalok,
vének.

Csenki Imre joggal büszkél-
kedhetett. „Cigányoktól gyûj-
tött népdalok ilyen nagy szám-
ban való közzététele nem csak
Magyarországon, de – tudomá-
sunk szerint – világviszonylat-
ban is elsõ eset” – írta.

Büszkesége, a Bazsarózsa,
pontosan fél évszázada jelent
meg.

– Hegedûs Sándor –

Évfordulók – események

Csenki Imre 1912–1998
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Angla le jekh mija inja shela
panzhvardeshege bersha  le
bashajipeske avri delipesko
vallalato jekh nyevi ginadya-
ki serija las te del avri, lako
anav sas Luludyalo. Pel gi-
nadya Rozmaringo, Bisoraki
luludya, Viola, Ruzha, Tuli-
pano, Mushkatlivo thaj Ne-
felejcho iskirisarde thaj an-
del cine ginadya popularni
gilya sas.
Andej angluni ginadyi 91,
andej dujto ginadyi 92, andej
trinto ginadyi 93,... andej
eftato ginadyi 97 popularni
gilya sas. Kesave hireshi
manusha kide ginadya, sar
Kissh Lajosh, Bardosh La-
josh, Adam Jenö, Mathia
Karoly. Pala o iskiripe sas vi
e kotta, anda kodo, ke andej
shkola gilyaben thaj la soba-
ki bashvara anda uzho zvoro
te sityon le gilya, sar o baro
zhanari, Kodaly phendas.
Ande 1955. bersh sas e inja-
to ginadyi, ande soste aba 99
gilya sas. Kadi ginadyi le
Chenki phrala kidine, kon
mashkar 1937–1944 mash-
kar le püshpökladanyoske
roma, maj ande intrego them
kidine le gilya. Pa lenge
kidipesko drom aba ande
1943. bersh ande Kodaly-
eske seripeski ginadyi is-
kirisardine.  Pala Bartok thaj

Kodaly von kidine le legmaj-
but romane gilya. Ande
1955. bersh feri o majphuro
Chenki phral, Chenki Imre
trajilas. Leske cine phrales,
Chenk Shandores ande
1945. bersh ande januari,
kana voj bish thaj panzhe
bershengo sas, mudardas
jekh nacisko raklo. Zhi kado
voj zurales barvali butyi ker-
das, but gilya, paramichi,
lyakura thaj gilyake iskiripe
kidas kethane. (Kathar 1940
voj sas vi ande Romane
Zhutipesko Grupo.)  

Kodo, hoj le manushen
pinzharen le püshpöklada-
nyoske romane paramichi,
leske trubul te naisaras. Le
phrala ulade e butyi, la gi-
nadyako iskiripe o Shandor,
la ginadyaki kotta o Imre –
kon kaj but bashajipeski
banda kerdas butyi: ande
debrecenoske Mavoske Fil-
harmonikusoski Banda, an-
de 1950 ande Ungricko Sta-
tosko Popularno Banda thaj
ande Ungricko Radiovo –
kidas. Chenki Imre ande
1952 hutyilas Kossuthosko
Somno. Pharo dyelo sas
leske, ke voj kidas kethane
aba jekh mija panzh shela
gilya thaj mashkar lende
trubulas te alosarel andej
ginadyi feri 99 gilya ande

1953. bersh.
Voj lashes
z h a n g l a s ,
hoj ande
kadi ginadyi
avla ang-
lunes ket-
hane katytyi
romane gi-
lya. E gina-
dyi 10x14
centimete-
rura sas thaj
5300 kotor
kerde ande
late. Zhi ka-
na 1955 an-
de Ungricko
Them feri
Herrmann
Antal iski-

risardas ande ginadyi desh
romane popularni gilya
(1887.) thaj ande Ko-
dalyoski ginadyi le chenki
phrala panzh gilya (1943.). 

O chacho romano bashjipe
chi pinzharde le manusha.
Dulmut List Ferenc kado
phendas, hoj le ungrika gilya
si chaches romane bashajipe.
Bartok kodi phendas, hoj
sosko bashajipe le romane
bashaven, kodi naj romane
bashajipe te na popularno
ungricko bashajipe. O cha-
cho romano bashajipe ande
dulmutano romano kumpa-
nija traisardas. Kodol gilya
le romungronge bashajara
chi kamle vaj chi zhangle te
bashaven. Chenki Imre iski-
risardas ande peski ginadyi,
so phendas leske o püshpök-
ladanyosko bashajari Kas-
shai Horvath Ferenc. ,,Ame
chi pinzharas kado bashaji-
pe, kadi gilyi. Kana abav ke-
ren le roma ame feri ashunas
sar gilyaben von.

Ande Bazharuzha anaves-
ki ginadyi si deshijna me-
dyevonge shtarvardesh thaj
efta gavenge gilya. Le ma-
nusha shaj alosaren soske

gilya kamen te gilyaben. Ko-
dol gilya gilyabenas ande
1953. bersh o eftavardesh
thaj oxto bershengo Laka-
tosh Zhiga, o tuzhereski vaj-
da thaj anda Transilvanija
avili ande 1941. bersh efta-
vardesh thaj shove bershengi
Lala Mara. Mashkar le gi-
lya 63 romanes sas tele is-
kirisarde. Chenki Imre kodi
phendas, hoj mashkar le gi-
lya si but gilya, so naj origi-
nalni romane gilya, feri len-
ge iskiripe romane-j. De
anda kodo si mashkar lende
but chache romane gilya, so
anda romano jilo shindyilas.
Kodol gilya shaj ginade
kodol terne thaj phure, kon
kamle te pinzharen sar trajon
, sar gindyisarenpe le roma.
Chenki Imre shaj avilas
phutyardo. Romendar kide
gilya, kesave but inke chi
kana nas ande jekh ginadyi
na feri ande Ungricko Them,
de kade zhanav ande intrego
luma. – iskirisardas. 

Lesko phutyardipe, e Ba-
zharuzha angla kado pazh-
vardeshe bershanca avilas.

– Hegedüsh Shandor –  

Bershenge boldipe – pecipe

Chenki Imre 1912–1998
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KÖNYVESPOLCUNK
Új – immár
harmadik – da-
rabjával bõvült
az Új Man-
dátum Könyv-
kiadó által
2000-ben elin-
dított „Cigá-
nyok Európá-
ban” címû kul-

turális antropológiai tanulmánykötet-
sorozat. A Prónai Csaba sorozat-
szerkesztõ által gondozott könyvfo-
lyam ezúttal visszatért a párizsi
kelderás cigányokhoz, akikrõl jelen
kötet, a „Franciaország – Cigány
házasság” szerzõje, Patrick Willi-
ams már az elsõ, „Nyugat-Európa”

kötetben is közölt tanulmányt. Akkor
Bernard Formoso és Leonardo Pia-
sere írásaival került társbérletbe,
most azonban a szerkesztõ a maga
hetven oldalas bevezetõ tanulmányán
túli csaknem négyszáz oldalt teljes
egészében neki szánta.

A terjedelem teljességgel indokolt,
hiszen a francia fõváros keleti pere-
mének kelderás közössége már több
nemzedéken keresztül ingázik az or-
szágok (Francia- és Spanyolország,
illetve Nagy-Britannia) között, hol
itt, hol amott települve le végleg,
vagy idõrõl-idõre visszatérve. Akad-
nak köztük, akiket még távolabbra
vitt a búhagyás, a szerencsekergetés,
így a kiterjedt és számon tartott

rokoni szálak
ma már inter-
kontinentáli-
sak: az ameri-
kai földrészre,
Észak- és Dél-
Afrikára, sõt
Ausztráliára is
kiterjednek.
Ha hozzátesz-
szük, hogy az
elõször 1905-
ben francia
földre lépõ
kelderás kum-
pániáknak Ke-
let-Európában
is maradtak
véreik, önma-
gában érde-
kessé válik
egy ilyen fö-
löttébb élet-
revaló és vál-
lalkozó szel-
lemiségû kö-
zeg vérségi
kötelékeinek
és társválasz-
tási szokásaik-
nak tudomá-
nyos vizsgá-
lata. Azt is
tudnunk kell,

hogy ilyen terjedelmû, egyetlen
cigány közösség, egyetlen jogszo-
kását és vonatkozásait taglaló mo-
nográfia még világszerte páratlannak
számít.

Magát a szerzõt és kutatási mód-
szereit Prónai Csaba bevezetõ tanul-
mánya mutatja be. Ebbõl derül ki,
hogy ez a mû eredetileg Patrick Wil-
liams, a francia cigánykutatás – Je-
an-Pierre Liégeois melletti – legne-
vesebb személyisége doktori disz-
szertációja volt, amellyel 1980-ra ké-
szült el és Párizsban négy évvel ké-
sõbb jutott el a kiadásig. Magyar vál-
tozata tehát a megírástól negyed szá-
zadot késve kerülhet az olvasók
kezébe. A kutató azóta a francia
Nemzeti Városantropológiai Intézet
igazgatója lett, de jelenleg is egy
kelderás közösségben lakik, mivel õt
is utolérte a végzet, saját témáját gaz-
dagítva, Matéo Maximoff, a híres ci-
gány író egyik unokatestvérét vette
feleségül. Sõt! Azóta már felnõtt fiai
is egy-egy kelderás romnyi mellett
találták meg a családi boldogságot.

Williams az évek során a magukat
rom cigányoknak hívó kelderások
mellett más franciaországi cigány-
csoportokat is vizsgált: a mánusok, a
jénisek, a szintók, a zsitanok és az
utazó voájászsõrök is jól ismertek let-
tek a számára. Kutatásai a zenei élet-
re is kiterjedtek, õ írta a világhírû
cigány dzsessz-muzsikusról, a kor-
szakos mûvész Django Reinhardtról
is a legismertebb monográfiát.     

Az esküvõrõl szólva (1969–1978
között tizenhét kelderás lakodalmat
figyelt meg személyesen az elõzmé-
nyektõl az utóeseményekig). Willi-
ams felhívja a figyelmet, hogy cigány
körökben tulajdonképpen ez számít a
legnagyobb, s legfelhõtlenebb ün-
nepnek. Így van ez a világ minden
szegletében. A párizsi cigány körök-
ben viszont az a szokás járja, hogy a
házasodás egy hosszabb folyamat,
amelyet három külön ünnepre tagol-
nak. Mindhárom ünnep egy sza-
kaszhatár, a frigykötés három stáció-

Hegedûs Sándor
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ja: a megtervezés (több is, más is,
mint egy eljegyzés), a kihirdetés
(maga az esküvõ a lagzival) és a
megerõsítés vagy bizonyítás. A
„mángimosz”-nak hívott megter-
vezés – a tulajdonképpeni házas-
ságkérés – egy olyan ünnepélyes tár-
gyalás, amelyen nagy lakmározások
és iddogálás közepette nemcsak a
lány kezét kérik meg a családtól,
hanem pontosan megbeszélik a maj-
dani házasságkötés valamennyi
tisztázandó körülményét. Amikor
ezeknek a végére érnek, ünnepi han-
gulatban énekelnek, táncolnak, s esz-
nek-isznak tovább hajnalhasadtáig.

A második eseményre készülve a
szerzõ bemutatja, hogy a két öröm-
apa, hogyan vásárol be az esküvõre
készülve. Az egyikük kötelezõen
mindenbõl többet vásárol, hogy ki-
mutassa, nem sajnálja a pénzt a lako-
dalomra, a másikuk – a lány apja –
kötelességszerûen tiltakozik, hogy ne
költekezzen fölöslegesen. Miután vé-
geznek a beszerzéssel, vendéglõben
folytatódik a komikus ügymenet.
Esznek, s isznak rá egy áldomást, ám
szinte rituális kocódásukat ott is kell,
hogy folytassák. Most az a tétje ádáz
szózuhataguknak, hogy ki egyenlítse
ki a számlát kettejük közül. Mindez
úgy, hogy mindkettejüktõl megkí-
vánja a hangos tiltakozást az elvár-
ható illem. Koránt sincs vége azon-
ban számukra a napnak: így kergetik
õrületbe egymást az öltöny, ing, a
nyakkendõvásárlások és a terembér-
let-alku során is. Nagy helyiségre van
szükségük, hiszen meghívót senki-
nek sem küldenek, hívni senkit se
hívnak, mégis kénytelenek több száz
(olykor akár négyszáz) vendéggel is
számolni, mert minden oláh cigány
(kelderás, csurári és lovári) hivatalos
a nagy ünneplésre. Mindenki, aki
közülük csak mozogni tud a kör-
nyéken. Újabb érdekesség: e cigány
lakodalmakon arrafelé általában gád-
zsó zenekarokat fogadnak, hogy dél-
után õk húzzák, õk játsszák a talp alá
valót egészen este hétig. Akkor ugya-
nis egy újabb ceremónia következik:
„váratlanul” elragadják az ifjú arát, s
az apja házához fuvarozzák, ahol ter-
mészetesen felkészültek már erre a
„véletlenre” s nagy traktával várják

úgy õket, mint a nyomukat üldözõ
násznépet is. Innen már minden úgy
zajlik, mint egy megszokott cigány
lagzi, de menyasszonytánc, s „Eladó
a menyasszony!” felkiáltások nélkül.

Az ifjú pár anyagi gondjainak eny-
hítése, s a megsoványodott szülõi
pénztárcák dagasztására csak az es-
küvõ másnapján, a harmadik ünne-
pen kerülhet sor. Ez a vígság már
csak a nõké, s csak akkor kerülhet sor
megülésére, ha a nászéjszakán min-
den rendben találtatott, a fiatal férj
nem, de az ara sem érzi becsapva ma-
gát. Itt már történik valamiféle meg-
hívás is, hiszen a násznapról virrad-
ván a roma menyecske nagy büszkén
felkeresi mindazokat, akiket fontos-
nak tart a megelõzõ huszonnégy óra
étel-italpusztítói közül. Egy vödör
tiszta vizet hordoz magával, amiben a
meglátogatott férfiak a hozott vödör-
ben elvégzik a kézmosásukat, s –
mintegy véletlenül – a fiatal házasok-
nak szánt ajándékot hullajtanak, ejte-
nek a vízbe. Egyszerûen zseniális
ötlet! A számtalan kávéfõzõ, kenyér-
pirító, porcelán büdösborz, a gyógy-
szeres szelence és más egyéb haszta-
lannak is ítélhetõ nászajándék, s fölös
papírpénzek helyett, itt csak vízálló
és értékes apró tárgyak: gyûrûk,
aranykarkötõk, ékkövek, nyaklán-
cok, platina fülönfüggõk, Lajos- és
Napóleon-aranyak jöhetnek szá-
mításba, várhatók el. Az értékes „hul-
ladék” elszállítása egyben a mosott
kezû házigazda nejének a meghívá-
saként is szolgál a „pácsiv”-nak ne-
vezett asszonyünnepre. Ez a dínom-
dánom az asszonyi erények, s a he-
lyes szülõi nevelés ünnepe pecsételi
meg, teszi a közösség számára is
vitathatatlanná, érvényessé az új csa-
ládalapítást.

Mindez persze csak egy nagyon
száraz kivonat. Williams élménysze-
rûen és – ritka tanulmányszerzõi
erénnyel – olvasmányosan írja le a
tizenhétszer három-három ünnep
valamennyi megfigyelést. Hogyan
öltöztek? Milyen menüt szolgáltak
fel? Miként rendezték be az egyes
termeket? Miféle kocsikkal közle-
kedtek? Miképpen civódtak? Mi mó-
don egyezkedtek? Micsoda nótákra

járhatott a lábuk? Minõ szobákban
éltek? Milyen szófordulatokkal kérik
meg egy lány kezét arrafelé? Mit
illik, s mit nem szabad válaszolni
ilyenkor? Mennyire más egy kelde-
rás esküvõ hivatalos része, mint az a
gádzsóknál szokás? Emberibb-e,
szebb-e? Hogyan tartják számon
egymás rokonsági fokát? Kit tekin-
tenek különösen értékes menyasz-
szonynak, võlegénynek? Milyen
szempontok vezetik a párkeresést a
fiatalok, s családjaik részérõl? Mely
pozitív és negatív házasodási szabá-
lyok mûködnek iránytûként? Fizet-
nek-e, s ha igen: ki, mennyit és kinek
egy-egy menyasszonyért? Mi módon
tagozódik apróbb egységekre egy
hamisítatlan cigány kumpánia?
Hogyan ülik meg – a házasság elsõ
gyümölcseinek – keresztelõit?  Ezek-
re és az ezekhez hasonlatos tucatnyi
más kérdésre olvasható – néha kife-
jezetten szellemes – válasz az említett
könyv oldalairól. Sok párhuzamossá-
got, még több eltérést fedezhet fel
benne az, aki maga is járatos a hazai
esküvõi kultúrában. Számos újdonsá-
got fedezhet fel, ötleteket meríthet az
is (sõt, alighanem õ fedezhet csak fel
igazán), aki akár már tizenhétnél is
több cigány lagzit élt át részben érin-
tettként, részben meghívottként, ren-
dezõként. A magukban éppen házas-
sági terveket morzsolgató fiatalok
érdeklõdését bizonyára nem is kell
különösebben e könyv felé terelni,
érdeklõdnek majd maguktól is. A
cigány kultúrát jobban megismerni
vágyók számára viszont nélkülöz-
hetetlen az olvasmány, mert sok
hazai roma szokást is jobban meg-
világít.

Az Új Mandátum Kiadónak e –
bibliográfiával és jegyzetekkel gaz-
dagon ellátott – kötete megjelente-
tésében „társelkövetõként” segít-
ségére volt a L’Harmattan Kiadó és
az MTA Etnikai és Nemzeti Kisebb-
ségi Kutató Intézete.

k k k

Patrick Williams mûve jelenleg
még minden nagyobb könyvesbolt-
ban megvásárolható.
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FOGLALKOZTATÁS

A szolnoki székhelyû „Ok-
tatási és Továbbképzési Köz-
pont” Alapítvány tavaly
augusztusban pályázatot
nyújtott be a Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Mi-
nisztérium Humánerõforrás-
fejlesztési Operatív Program
Irányító Hatósága által meg-
hirdetett „Hátrányos helyzetû
emberek alternatív mun-
kaerõ-piaci képzése és fog-
lalkoztatása” címû rendelke-
zésre. A pályázatot pozitívan
bírálták el, így 2005. már-
ciusában az „Az integrált
foglalkoztatásért” címû pro-
jekt kezdetét vette.

A szegénység és a társadal-
mi kirekesztettség egyik
meghatározó oka a munka-
erõpiacról való kiszorulás, a
munkanélküliség, különösen
a tartós munkanélküliség és
az inaktivitás. Ennek veszé-
lye fokozottan fenyegeti a tár-
sadalom egyes hátrányos
helyzetû csoportjait, különö-
sen az alacsony iskolai vég-
zettségû, vagy elavult, nem
piacképes szakképzettséggel
rendelkezõ munkanélküli em-
bereket.

Az Alapítvány projektjének
célcsoportja a halmozottan
hátrányos helyzetû, tartósan
munkanélküli, többségében
roma férfiak és nõk. Az okta-
tott szakmák a férfiak részére
kõmûves, a nõk részére szo-
ciális gondozó és ápoló. A
projekt célterülete a szolnoki
kistérség.

Az alternatív képzési mo-
dell lényege, hogy a benne
részt vevõk foglalkoztatásuk
közben szerzik meg azokat a
készségeket és szakisme-
reteket, amelyekre szakkép-
zettségükhöz, sikeres elhe-
lyezkedésükhöz, munkaerõ-
piaci és társadalmi beillesz-
kedésükhöz szükség van. A
projekt résztvevõi heti egy

nap iskolai keretek között, az
Alapítványnál, amely felnõtt-
képzési központ is, tanulják a
szakmai elméletet, 4 nap
pedig építõipari cégnél és
szociális intézményben, fog-
lalkoztatás közben szerzik
meg a további ismereteket. A
kõmûvesek a konzorciumi
partner TOMA BAU RT.
martfûi telephelyén dolgoz-
nak, a szociális gondozó és
ápolók pedig a szintén kon-
zorciumi partner rákóczifal-
vai Egyesített Szociális Intéz-
ményben.

A program idõtartama 21
hónap. Ebbõl 2 hónapig tar-
tott az elõkészítõ szakasz, a
résztvevõk kiválasztása, mo-
tiválása, ráhangolása a kép-
zésre és a foglalkoztatásra. A
közel 90 jelentkezõbõl a to-
vábbi két konzorciumi part-
ner, a Lungo Drom Országos
Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség, valamint a
szolnoki Cigány Kisebbségi
Önkormányzat többlépcsõs
kiválasztási rendszer alapján
választotta ki azt a 20 fõt, aki
a programban részt vesz.

A képzési és foglalkoztatási

szakasz 13 hónap. A képzési
programot a résztvevõk adott-
sága alapján alakítják ki, szá-
mukra egyéni, velük egyez-
tetett fejlesztési tervet dolgo-
znak ki. A projekt záró sza-
kasza 6 hónapig tart, ezalatt a
részt vevõk 70 százalékát kell
tartósan viszszahelyezni a
munkaerõ-piacra és segíteni
munkahelyi beilleszkedésü-
ket.

A program teljes idején a
résztvevõk pszicho-szociális
gondozásban részesülnek,
hiszen a munkanélküliség,
különösen a tartós munka-
nélküliség az egyén család-
jára és környezetére is hatás-
sal van. A rendszerváltás óta
lassan felnõ egy olyan gene-
ráció, akik közül sokan már a
tartós munkanélküliségbe
születtek bele. Ezért olyan
integrált megközelítések
kidolgozása szükséges a
munkanélküliség kezelésé-
ben, amely figyelembe veszi,
hogy ez az állapot a család
egészére kihat és olyan meg-
oldásokat keres, amely a
szülõ munkaerõ-piaci integ-
rációjának segítése mellett a

család többi tagját is, több
irányból segíti.

Mit nyújt a program a pro-
jekt résztvevõknek?

– 13 hónapon keresztül biz-
tos jövedelmet, 3500 forint
értékû étkezési utalványt,
útiköltség térítést, munka-
ruhát, felelõsségbiztosítást.

– A projekt idejére a projek-
trésztvevõk és családtagjai
részére pszicho-szociális
támogatást, mely magába
foglalja a munkaerõ-piaci,
mentálhigiénés, életmód,
stb. tanácsadást. Szükség
esetén gyermekfelügyeletet
is biztosítanak, valamint
ingyenes jogi szolgáltatást.

– A képzési és foglalkoztatási
szakasz után munkába he-
lyezik a projekt résztve-
võket, majd folyamatosan
nyomon követik foglalkoz-
tatásukat.

– OKJ-s szakmai végzettsé-
get.

A programot az Európai
Szociális Alap és a Magyar
Állam támogatja.

Esélyt adnak
Képzés és foglalkoztatás

Paksi Éva



LD2005. május 17

,,Áhítattal hallgattuk az öreg
Khandit, egy percig se
kételkedett senki a törté-
netek valódiságában. Hittük,
mert nekünk csak annyit
nyújtott az élet, hogy szû-
kösen elfértünk egymás mel-
lett. Át kellett menekülnünk
egy másik világba, ahol óriá-
sok éltek, bûbájos öreg-
asszonyok nyargalták a sep-
rût, és jó vagy rossz szelle-
mek döntöttek a sorsunk
felett. Hittük, hogy ez a világ
létezik, képzeletben ott fut-
kostunk a narancsszínû nap
birodalmában, ahol eleven
karddal, amit a bõrünk alól
húztunk elõ, szembeszáll-
tunk a sárkánnyal is. Alig
vártuk az estét. Belerin-
gattuk magunkat rejtelmes
világába, megszûntünk lé-
tezni, vágyaink zavartalanul
követték a mesék csodás
tájait.”

(Részlet Lakatos Menyhért
Füstös képek címû

regényébõl)

– Erõszakgyerek volt az
apám. A méltóságos úr a
Mámit felcsinálta. Boncza
Miklósnak hívták a méltósá-
gos urat, õ volt Boncza Ber-
tának, Ady Csinszkájának
az édesapja. Hallani se akart
sem akkor, sem késõbb a
fiáról, a szerteszét szóródott
unokáiról meg semmit sem
tudott. Sok ilyen erõszak –
vagy hát, erõszak? élni kel-
lett! – történt meg a mi asz-
szonyainkkal. Nemegyszer
le kellett feküdniük a gazdá-
val, vagy a fiával, vagy a
rokonával, hogy cserébe
kapjanak tõlük valamit, mert
mindet sok-sok éhes száj
várta odahaza. Szõke, barna,
vörös gyerekek szaladgáltak

a sok fekete között – ha
kérdezték, hát hogy van ez?
Jaj, hát rácsodálkoztam egy
szõke – vagy barna, vagy
vörös – férfira. Vagy: meg-
erõszakoltak, a fene egye
meg, mit csinálhattam vol-
na? 

Elhitték ezt az asszony-
nak, miért is ne hitték volna
el? A babonák világa volt ez.
Egyszer egy kecske, ame-
lyik a tetõn mászkált, halálra
rémítette a cigányokat – a
megboldogult Hermina néni
hazajáró szellemét látták
benne: nem nyugodhat bé-
kén a sírjában, mivelhogy
megölte magát. És Ferenc
Józsefhez írtak meg ákom-
bákom betûkkel egy alázatos
kérvényt. Az ezerkilenc-
százharmincas évek köze-
pén! 

Boncza méltóságos úr

nem íratta a nevére a fiát,
engem mégis mindenki kis
Boncának nevezett. Régeb-
ben ugyanis a cigányoknak
nem volt vezetéknevük, csak
úgy elnevezték õket, a tulaj-
donságuk meg a külsejük
szerint. 1903-ban aztán be-
citáltak minden cigányt az
elöljáróságra, téged így hív-
nak ezentúl, téged úgy, te
pedig amolyan néven leszel
bejegyezve. Rábólintottak,
de odahaza mindenkit a
megszokott nevén hívtak
azután is. Engem – kis Bon-
cának. A nagyapámról. 

Méltóságos nagyapa vagy
sem – én is putriban éltem,
mint a többiek. Ott kezdõ-
dött az életem, az erdõ kö-
zepén, a nyomorúságos, de
mégis különös, varázslatos
,,cigány Párizs”-ban, mert –
ki tudja már az okát? – min-

denki így hívta ezt a telepet.
Magunk eszkábálta rozzant
házikók, vályogból, sárból
összetapasztva, úgy-ahogy
felrakott nádtetõvel, benne
egyetlen szûkös helyiség:
nyolc-tíz, vagy ennél is több
felnõtt, gyerek lakott ott,
összezsúfolva.

A fekhelyek vályogból
készültek vagy naprafor-
gószárból hányódtak össze,
a falon egy-egy ütött-kopott
fazék vagy lábos árválko-
dott. Azt már tehetõs számba
vették, aki sikerített magá-
nak valami ládafélét, abba
aztán belerakhatta az egy
szem tartalék ruhát, már
akinek volt még egy a rajta
levõn kívül. De bizony, a
legtöbb családban nem is
volt semmiféle tartalék.
Egész vagyonunkat a tes-
tünkön hordtuk, a lábunkra
már nem is jutott belõle.
Nem emlékszem olyasmire
– már kicsi gyermekorom-
ból –, hogy valamiféle láb-
belire szert tehettünk volna.

Mosni? Fürödni? De hol?
Miben? Megnyálaztuk a
kezünket, azzal lemostuk az
arcunkat. Ez volt a tisztál-
kodás. Aki nagyon akarta, az
azért megtalálhatta a módját,
hogy ne engedje ki mosdat-
lanul a házból a gyereket –
de hát, nemigen emlékszem
ilyen asszonyra a cigányok
táborában. Kivéve az anyá-
mat. Õ nagyon akarta. Szert
tett lavórra is, teknõre is. A
teknõben hófehérre mosta az
ingeimet, a lavórban meg jól
megcsutakolt. 

Ahányan voltunk, mind
alig vártuk az estét, amikor
majd körbeüljük Khandi
nagybátyámat, és õ mesél,
mesél. Abba se hagyta négy-

BOLDOGULÓ CIGÁNYOK - LAKATOS MENYHÉRT

A narancsszínû
nap birodalma

Lakatos Menyhért
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öt óránál hamarabb. A me-
séit nem írhatta le, mivel se
írni, se olvasni nem tudott -
akár az apám –, de hiszen
éppen az volt a csodálatos
ezekben a mesékben, hogy a
pillanat szülte õket. Soha
nem gondolta ki elõre, mit
fog mondani, de se õ nem
akadt meg a folytatásban, se
a hallgatók nem pilledtek el
az álmosságtól. A végtelen-
ségig oda tudtunk figyelni a
Khandi nagybátyámra. Átél-
hetõvé tett õ minden me-
séjét. Hús-vér emberek vol-
tak a hõsei, mégis a fantázi-
ájából ugrottak elõ. Ez a leg-
nagyobb örökség, amit az
öreg Khandi énrám hagyott. 

Anyám meg azt az erõs
akaratát hagyta örökségül,
hogy kiemelkedni! Kiemel-
kedni! Én ez ellen sokáig
kapálóztam. Nem akartam
feladni azt a mérhetetlen
szabadságot, amit a cigány
Párizsban élveztünk mint
gyerekek. Emellett azért jó
tanuló voltam. Ha az elemi
iskolába ellátogatott a tan-
felügyelõ, a tanító mindig
énvelem büszkélkedett. –
Na, halljuk csak a kis né-
gust! Nem a szorgalmamnak
köszönhettem ezt, hanem
annak, hogy valahogy, min-
den megmaradt a fejemben,
és ott is maradt. Adottság.
De nem örültem neki.
Hogyha jól tanulok, még
majd valóra válik az anyám
álma-vágya, hogy gimnázi-
umba küldjön. Na, Isten
õrizz ettõl! – akkor még ezt
gondoltam. De hát, hogyan
is kerülhettem volna oda? A
putriból? Onnan nem volt
kijárás. De ismertem anyá-
mat. Senki-semmi nem tán-
toríthatta el attól, amit egy-
szer a fejébe vett. Igaz, hogy
most hihetetlen ez – de majd
csak történik valami. Ezt
hitte, erõs hittel az anyám. 

És mit tesz Isten, csaku-
gyan történt valami. Még-
hozzá egy szerencsétlenség.
Ami akár a halálomat is
okozhatta volna, tíz évesen.
A vésztõi vadásztársaság
mulatságán – ahová bohóc-
nak hívták el a cigánygye-
rekeket, jókat röhögve rajtuk

– a holtrészeg gimnáziumi
igazgató utánam lõtt. Meg-
sebesültem. Az igazgató
ijedtében eljött hozzánk: ha
leteszünk arról, hogy peres
útra vigyük ezt a dolgot,
kieszközli, hogy felvesznek
engem a gimnáziumba –
tandíjmentesen. Ezt az aján-
latot tette. 

Hát az anyám... éppen-
hogycsak meg nem csókolta
az igazgató úr kezét. S rá is
ütötték a pecsétet a megál-
lapodásra. Én meg csak áll-
tam ott, és majdnem sírtam.
Én? Idegen emberek közé?
Megint iskolapadban? Pedig
alig vártam már, hogy
kikászálódhassak belõle. A
gimnázium úgy kellett ne-
kem, mint hátamra a púp -
hát még, hogy ott az elsõ
idõben ki is gúnyoltak mint
cigány fiút. Össze is pakol-
tam egyszer a tanszereket,
hogy mindet kidobom: nem
megyek többé iskolába.
Akkor történt az a beszél-
getés anyámmal, ami eldön-
tötte a sorsomat. 

– A cigányoknak – vala-
hogy így beszélt hozzám az
anyám – benned van minden
reményük. Hát... hogyha te
tanult ember leszel, minden-
ki láthatja: egy cigány is
kiemelkedhet, boldogulhat.
Ha csalódnak benned – nem
vesz többé senki semmibe.
Ezt akarod? Nem, ezt nem
akartam, így hát másnap
mégiscsak elmentem az is-
kolába. Anyám nem engedte
meg, hogy akár egyszer is
otthon maradjak. Pedig na-
gyon megszenvedte, meg-
éhezte a család az én isko-
láztatásomat – iskolaszerek,
egyebek –, máig se tudom,
honnan teremtette elõ erre
anyám a pénzt. No meg hát,
nekem úgy kellett az iskolá-
ba járnom, hogy a báró úr
vagy a nagygazdák fia elõtt
se kelljen szégyenkeznem a
ruházatom miatt. Úgy is jár-
tam, de hiába: így is csak azt
lesték az iskolatársaim, mibe
kössenek bele, mivel fejez-
zék ki, hogy én nem vagyok
idevaló.

A megaláztatást a cigá-
nyok nagyon is jól ismerték

– de mert soha sem volt más-
ként, hát beletörõdtek, hogy
így volt, így van, ez a sor-
sunk. Ám aki megismert egy
másik világot, és kezd meg-
különböztetést tenni a kettõ
között, annak kegyetlenül
fáj, ha megalázzák. Ilyen
személy a cigány Párizsban
csak egy volt, mégpedig én.
Én éreztem. Én meghallot-
tam. Az ember aztán sok-
féleképpen válaszolhat erre.
Én is átmentem a különbözõ
fokokon. Elõször, mint ami-
kor valakinek ököllel az ar-
cába vágnak. Égett az ar-
com, legszívesebben a föld
alá süllyedtem volna, és egy
szó se jutott az eszembe,
amivel visszaválaszoljak.
Aztán arra jutottam, hogy
megmutatom. Csakazértis.
Sose felejtem el a tanárom
meghökkent arcát, amikor
az addig hallgatag, sose
jelentkezõ félszeg cigány-
gyerek valóságos kiselõ-
adást tartott a matematika-
anyagból, úgy elemezve azt,
ahogy talán a tanár se tudta
volna. Úgyhogy beékelõd-
tem már abba a világba is.
Nem úgy voltam, hogy vagy
idetartozom, vagy oda, ha-
nem ide is, meg oda is. Két
merõben különbözõ, egy-
mástól idegen, sõt, egy-
mással ellenséges világban
éltem nap mint nap. Ha ha-
zamentem, el kellett felejte-
nem az iskolait, ha iskolába
mentem, még csak gondolni
se lehetett az otthonira.
Kettõs életet éltem, ami kü-
lönösebb megrázkódtatás
nélkül sikerült, amíg csak –
másokkal együtt – ki nem
dobtak a gimnáziumból.
1944-ben történt. 

Nem sokkal késõbb össze-
gyûjtötték mind a cigá-
nyokat: sorakozzatok, me-
gyünk Németországba! Né-
metországba? Hû, de jó lesz!
Mi másra vinnének oda,
mint munkára. Ha pedig
munkára, akkor jóllakatnak,
hogy legyen erõnk. Jóllakni!
Messzi útra kelni! Em-
bermód élni! Hát az csak jó
lehet. Mindig is nagy nyo-
morúság volt a cigány Pá-
rizsban, de az semmi volt az
1944 alattihoz. Nem elég,

hogy koplaltunk, és az éh-
ség, a járványok sorra le-
kaszálták a cigányokat –
még csendõrbõl is többet
kaptunk, mint azelõtt. És
nemcsak hogy többen vol-
tak, hanem gonoszabbak is.
Ütötték-verték a cigányokat,
látszott, hogy teljes szabad-
ságot kaptak ebben a dolog-
ban. Hát, ennél már nem
lehet rosszabb, ennél csak
jobb lehet. Aztán – de minek
beszéljek errõl? Mindenki
tudja, mik történtek a tá-
borokban. Ami a zsidókkal,
az a cigányokkal is. Csak mi
jobban kibírtuk – már aki –,
mert az a kutya élet, amit
addig éltünk, igen megedzett
bármiféle dologhoz. Ahhoz
azért nem, hogy kísérleti
állatok legyünk Birkenau-
ban. Az ember olcsóbb volt
ott, mint a fehér egér. Én is
ilyen kísérleti állat voltam.
Betettek egy nagy kádba,
leszíjaztak, és lehûtötték a
testemet 22–23 fokra. Aztán
két nõ közé fektettek mezte-
lenül, kikísérletezve, hogy át
tudják-e adni nekem a testük
melegét. Aki kibírta, kibírta.
Aki nem bírta ki, megfa-
gyott. Én kibírtam. Itt va-
gyok. Olyan nagy volt ben-
nem az élni akarás. A két
nõvérem nem bírta ki. Sze-
gények. 

Aztán hazajöttünk. Már
aki hazajött. Nekem szeren-
csém volt. Én hazajöttem.
Otthon addigra megindult az
élet, feltaláltuk magunkat.
Hamar megtanultunk oro-
szul, minket nem bántottak,
aztán átjártunk Nagyvá-
radra, csencseltünk, feketéz-
tünk – volt, amikor tíz disz-
nót is levágtunk egyszerre.
Elboldogultunk valahogyan.
Én aztán beiratkoztam az
Arany János Gimnáziumba.
Elvégeztem két osztályt,
utána a mûszaki egyetemen
tanultam tovább. Két dolog
volt, amit mindig is szeret-
tem. A matematikát, meg az
írást. A példatárból minden
egyenletet megoldottam – és
minden szerelmes levelem
elérte a célját. Verseket is
írogattam, de ezeket nem
mutattam meg senkinek.
Aztán... 
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Egy kis házat akartam
építeni a családomnak, de
akkoriban nem lehetett téglát
szerezni. Egyszer csak az
egyik rokonomnak jó ötlete
támadt: mi lenne, ha vályo-
got vetnénk, és abból építe-
nénk meg a házadat? Tény-
leg. Miért is ne? Valamikor
nem kalászok szedegeté-
sébõl éltünk, eltartott minket
a vályogvetés. De ma már
mindenütt csak téglaházakat
építenek, így szép lassan el-
halt ez a foglalkozás. – Nem
felejti el az ember azt, amit
már tudott – fejtegette az el-
gondolást a rokonom. – Ösz-
szeáll a család, és megcsi-
náljuk. Így kezdõdött. Ami-
kor már téglát égettünk, és a
téglát el is adtuk, és volt szá-
rító szín is, amikor mind
több és több gépet vásárol-
tunk, és téglagyár lett, és fu-
tószalag a tégla szállításá-
hoz, amikor minden hónap-
ban rendes fizetést vihettek
haza, kétszer-háromszor
annyit, mint amennyit más-
hol kerestek a cigányok,
akkor állt meg az ember, és
csodálkozott. Mert nemcsak
arról volt szó, hogy 150 ci-
gányembert foglalkoztató
téglagyár épült a semmibõl,
és ez a gyár az ott dolgozóké
volt mindenestõl: tulajdono-
sok lettek. Hanem olyasvala-
mirõl, ami már messzebbre
mutatott a téglagyárnál: ar-
ról, hogy nem valami õsere-
deti átok üli meg a népemet.
Csak egy lökés kell, jó ötle-
tek, jó adag teremtõ készség,
egy ember, aki erre teszi fel
az életét, és – ha a szerencse
is mellénk szegõdik – meg-
történhet bizony a csoda. 

Valami végleg eldõlt ben-
nem akkor. Egyszer és min-
denkorra beálltam közéjük.
De nem volt elég, hogy aki
akart, az dolgozhatott. Más-
ról is szó volt. A legfonto-
sabbról. Hogy hogyan élje-
nek az emberek odahaza már
ezután. Amáshogyan élés bi-
zony elképzelhetetlen volt
egy putriban. Azon a hat
négyzetméteren, ahol ember-
telenül összezsúfolva éltek a
családok, hogyan várhattunk
volna el rendet, tisztaságot,
felelõs gondoskodást a hol-

napról? Ezért hát elhatároz-
tuk, hogy építkezünk. Három
ház már fel is épült, fürdõ-
szobásak. Lett a téglagyárnál
egy melegedõ is, ott tanulták
az ábécét az analfabéta fiatal-
emberek. Sokuknak meg is
van errõl az iskolai bizonyít-
ványa. A gyár mellett körül-
kerítettünk egy részt – ott
volt a cigány óvoda. Ilyen
nem létezett sehol az ország-
ban. Volt cigány iskolai osz-
tály is, ahol a tanulás mellett
a tisztaságra is rászoktatták
az asszonyokat. Minden hé-
ten megfürdette valaki azo-
kat a gyerekeket, akik pisz-
kosan jöttek iskolába, kimos-
ták a ruháikat, aki lusta asz-
szony volt, az mind elszé-
gyellte magát, más csutakol-
ja le, tetvetlenítse a gyereke-
met? Majd én magam! 

Négy évig mûködött a
téglagyár. Akkor a tsz – aki-
nek a területre tulajdonjoga
volt – rátette a kezét. Fel-
mondta a bérletet: csak akkor
maradhattunk volna meg, ha
belépünk a téeszbe. És vége
lett. Elvették tõlünk. Amíg
tapostuk a téglát, senkinek
nem voltunk az útjában.
Amikor elkezdtünk gyársze-
rûen dolgozni, téglagyári gé-
peket, síneket vettünk – job-
bára az én pénzemen, mert
az államtól egy fillért se kap-
tunk –, megirigyelték, hogy
mire jutottunk. Majd lefö-
lözik a hasznot õk maguk!
De nem fölözhették le õk
sem, mivel a cigányok nem
maradtak ott. Rendszeres fi-
zetés helyett most már mun-
kaegység járt volna: de azt
csak év végén osztották. Mi-
bõl éljenek meg addig? Sorra
elmentek az emberek, ingá-
zók lettek – akkor már a vá-
rosokban lehetett munkát
találni –, vitték magukkal a
14 éves gyereküket, hogy
azok is megkóstolják azt az
életet: egész héten távol a
családtól. A téglagyár elnép-
telenedett, mert a parasztem-
berek nem akartak ott dol-
gozni. Idegen volt õnekik ez
a fajta munka. Agépeket ócs-
kavasba adták el, a síneket
felszedték, a téglákat eldo-
bálták, az épületeket szét-
hordták, csak a hûlt helye

maradt meg annak a gyár-
nak, ahol pedig 300 ember
dolgozhatott volna azután is.
Hogyha hagyják. 

A magánéletem is tönkre-
ment ezen a játékon. Mindig
vitatkoztunk, mért ölöm én a
pénzemet abba a gyárba, so-
se tudtunk megegyezni, a
végén elváltunk. Feljöttem
Budapestre, utánam jöttek a
gyerekeim is. Soha többé
nem mentem vissza. A har-
madik, a legnagyobb fordu-
lat csak késõbb következett
be az életemben. A Tudomá-
nyos Akadémián dolgoztam
akkor, felméréseket készí-
tettem, tanulmányokat írtam
cigány témában, de ez bor-
zasztóan száraz munka volt.
Van-e télikabátja? Mit evett
ma? Mindig ugyanaz,
ugyanúgy. Volt bennem egy
jó adag feszültség emiatt, és
hogy ezt egy kicsit levezes-
sem, elkezdtem novellákat
írogatni. Meg meséket. Kék-
szakállas farkas. Öreg fazék
titka. Hosszú éjszakák meséi.
Ilyeneket. 

Egyszer egy, a cigányság-
gal foglalkozó nemzetközi
konferenciára hívtak meg
Franciaországba. Hazamen-
tem – Pasaréten laktam ak-
kor albérletben –, és otthon
levél várt az Új Írástól. Meg-
nyertem a novellapályázat
elsõ díját – ezt olvastam
elképedve. A díjat is elküld-
ték, hatezer forintot. A pénz
sose jöhetett volna jobbkor –
2200 forint volt a fizetésem
az Akadémián, két gyerekrõl
kellett gondoskodnom eny-
nyibõl. De – sejtelmem se
volt róla, hogy mirõl van szó.
Miféle novellapályázat? Sok
novellát írtam, de csak az
íróasztalom fiókjának. Ho-
gyan van ez? 

A lányom elárulta, hogy
amikor eljöttek hozzá a ba-
rátnõi, kivallatták az íróasz-
talomat. Megtalálták a novel-
lákat, felolvasták egymás-
nak, aztán azt, amelyik a
legjobban tetszett, elküldték
a pályázatra. Bíztak benne,
hogy nyertes lesz az írásom,
szurkoltak nekem, és igazuk
lett. Utána sorra kaptam a
leveleket. Újságoktól, folyó-
iratoktól. Küldjek nekik is

novellát! El is küldtem vagy
harmincat, mindet leközöl-
ték. De még akkor is maradt
a fiókomban tartalék. Egy-
szer kaptam egy levelet a
Szépirodalmi Kiadó igazga-
tójától. Arra kért, hogy ekkor
és ekkor menjek be hozzá.
Bementem, leültetett, és leg-
nagyobb meglepetésemre
megkérdezte, nem volna-e
kedvem most már egy na-
gyobb lélegzetû regény meg-
írására. Õszintén mondom,
hogy nem volt hozzá ked-
vem. Más egy novella, és
megint más egy regény. Erre
én nem lennék képes. 

Elmentem a barátaimhoz,
az ismerõseimhez. Mind-
egyik azt mondta, hogy üljek
neki! Írjam meg! A gyere-
keim is nagyon bíztattak:
menni fog, apu! Jó, hát le-
gyen. Aztán hónapokon át
nem is gondoltam rá, hogy
mire vállalkoztam – de
amikor a kiadó elküldte a
fizetésemet – hû, hát most
már tenni kell valamit! Ne-
kiültem. Megírtam. Három
hónap alatt. Tele voltam fé-
lelemmel. Jó lesz-e? Mit
szólnak hozzá? Egy kis
igazítás, és a lányom barát-
nõjének az anyukája legé-
pelte az elsõ könyvemet.
Füstös képek. Ezt a címet ad-
tam a regénynek. Szétkap-
kodták, nagy sikere volt:
százezer példányban kelt el a
négy kiadás. És utána: no-
vellák, újabb regény, mesék.
Felsorolni sem tudnám így
hirtelenében. Író lettem. De
minden könyvemben, novel-
lámban azokat az élménye-
ket vetettem papírra, amiket
magam átéltem. S Khandi
nagybátyám csodás meséi
voltak az ihletõi ennek.

Részlet
Juhász Júlia:

Találkoztam boldoguló
cigányokkal is 
címû kötetébõl.

(1999)

A kötet megrendelhetõ
az alábbi címen:

TANINFO Bt
Budapest 

Silvanus sétány 33.
1031
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Magyarországon a 60-as
években nõttek ki a földbõl
szinte egyik napról a másikra
a panelházak. A lakótelepek
születésénél több ezer cigány
építõipari segédmunkás bá-
báskodott, dolgozott kõke-
ményen és boldogan tették,
hiszen alig is volt más lehetõ-
ségük, hogy eltartsák a vidé-
ken hagyott családtagjaikat.
Ma Magyarországon az em-
berek egyötöde él panellaká-
sokban, ez majdnem 800
ezer otthont jelent. Naponta
hangzik el a médiában, hogy
a panelházak felújítása az
egész társadalom érdeke, és
hogy a késlekedés krízishez
vezethet. 

Nem rég olvastam egy pa-
nelházakról szóló tanulmányt,

amiben Tomsics Iván szoci-
ológus, a Városkutatás Kft.
igazgatója, mint a téma szak-
értõje azt nyilatkozta, hogy
,,cáfolom, hogy válságos len-
ne a mai panelhelyzet. Az
adatok azt mutatják, hogy a
paneles lakótelepeken maga-
sabb az értelmiségiek aránya,
mint az országos átlag. A pa-
nelépületek pedig semmi eset-
re sem mondhatók a lakásál-
lomány aljának.” Na, ez meg-
nyugtató gondoltam, mielõtt
becsengettem volna Dr. Erdei
Andrásnéhoz, Mária nénihez,
aki egy budai lakótelep ötödik
emeletén él. Kínai, lila színû
melegítõben nyit ajtót, moso-
lyogva. ,,Most értem haza
napi sétámból, úgy megfutta-
tott ez a kis dög, hogy alig ál-
lok a lábamon” – mondja és
magához öleli a selyemkupa-
cot, amirõl elsõ látásra el sem
tudom dönteni, hogy macska-
e, vagy kutya. De aztán ugatni
kezd veszettül Borzaska, és
vége a titkának: kutya. Új
szerzemény, eddig még nem
találkoztam vele, pedig kéthe-
tente idejárok römizni szere-
tetbõl. Mária néni azt mondja
növelem a boldogsághormon-
ját ha meglát. Hát, ezen ne
múljon: járok. Édességet úgy
sem ehet, súlyos cukorbeteg.
Kár, mert a csokitól boldog
lesz az ember. Én meg nem
tudok gyakrabban jönni...

k k k

– Hogy lett magából dok-
torné Mária néni?

– Anyám tüdõgyulladá-
sából...

– Hm...
– Szeged mellett a faluban

ahol éltünk, Bandi volt a kör-
zeti orvos. Kihívtuk édes-
anyámhoz 1966. tavaszán. Õt
kórházba utalta, engem meg
neki utalt ki a sors, mert hogy
elsõlátásra egymásba szeret-
tünk. Így történt.

– Mit szóltak hozzá a ci-
gányok, de fõleg a szülei,
hogy magyar orvos felesége
lett a lányuk? 

– El sem akarták hinni! Azt
hitték, hogy csak arra kellek
neki...

– Mire?
– Hogy a macája legyek!

Apám azt jósolta, hogy eldob,
ha rám un, ne adjam oda ma-
gam neki könnyen.

– És nem adta? 
– Dehogy nem! Hiszen sze-

rettem. Húsz évvel volt idõ-
sebb nálam, de mit bántam
én! Nem számított semmi.
Még az sem, hogy magyar, az
sem, hogy orvos. Én meg szép
voltam...

– Mária néni most is na-
gyon szép.

– Anyám volt az igazi szép-
ség. Olyan volt õ, mint egy
filmszínésznõ, pedig ron-
gyokban járt. Keserves, nehéz
élete volt. Apám mindig félté-
kenykedett, mert Pestre járt
dolgozni építkezésre, mert ott
többet fizettek, mint Szege-
den. Alig láttuk, csak hétvé-
gén. Metrót építettek és lakó-
telepeket, hidakat. Sok cigány
ment Pestre dolgozni. Az
asszonyok egymást õrizték,
hol jól, hol rosszul... Voltak
ordítozások, meg ecetes ron-
gyos borogatások, ha megjöt-
tek a férfiak... De nem csak
nálunk. Pedig apám nagyon
jófejû ember volt! Ha tanulha-
tott volna, akkor biztosan
mérnök is lehetett volna, hi-
szen állandóan tervezett. Hol
motort, hol repülõt. Mindig
valami újításon járt az agya.
És ha elromlott valami, akkor
mindig hozzá futottak, hogy
szerelje meg, és õ megszerel-
te, pedig írni-olvasni is alig tu-
dott. A szegénységtõl benne
maradt az a mérnök, aki lehe-
tett volna. Anyám családja
más volt. Ott a muzsika volt a
minden. Nagyapám Herge
Mátyás éttermi muzsikus

volt, de kétszer ha láttam éle-
temben! Kitagadta anyámat,
mert apámat választotta. Ak-
koriban az ilyen dolgok még
sokat számítottak. Muzsikus,
csak muzsikussal házasodott.
Úgy tudom, ma már nem tart-
ják ezt be olyan szigorúan. És
ez nem is baj. A szerelem nem
tudja, hogy kibe üt bele. A nõ-
vérem fodrász lett. Ez is nagy
szó volt akkoriban! Nem vol-
tunk mi egy átlagos család lát-
hatod. Én a férjem mellett, az
õ unszolására végeztem el
már itt Pesten az ápolónõkép-
zõt, pedig én nem is akartam
tanulni, mint a nõvérem. Csak
férjhez akartam menni és
gyerekeket akartam szülni,
mint az anyám. De gyerekem
az nem lett. Az ápolónõképzõt
meg olyan könnyedén végez-
tem el, hogy nem is értettem
miért féltem annyira neki
indulni. Azt hiszem persze,
hogy nem is a tanulástól tar-
tottam, hanem a magyaroktól,
hogy kinéznek maguk közül.

– És kinézték?
– Az elsõ évben bizony ki!

Nagyon megszenvedtem,
hogy embernek tartsanak, de
nem hagytam magam. Min-
denben én voltam az elsõ,
mert elsõ akartam lenni, és így
békén hagytak. De tudom,
hogy sok cigány ugyan így
védekezik, mert máshogy
nem tud. 

– Hogyan élt egy orvos és
egy ápolónõ a Kádár rend-
szer alatt?

– Nehezen. Bajok akkor is
voltak, fõleg a hálapénz kö-
rül, az alacsony fizetések
körül... Hálapénz létezett,
hiába mondta ki a törvény,
hogy az orvosi ellátás in-
gyenes. Soha nem volt az!
Bandi szégyenkezve, de
azért õ is elfogadta a hála-
pénzt és volt, hogy hó végén
ez mentett meg bennünket.
Nem keresett ám annyit,
mint hiszik az emberek egy

,,...olyan semmi
a sok küszködés

JÁRDAKÕ

Ha nem figyelek
eléggé, még
mindig eltévedek
a lakótelepen. 
Volt már olyan
nem egyszer,
hogy máshoz
csengettem be,
mint ahová
igyekeztem.
Egyformák
a házak.
Túl egyformák.
És a falakon belüli
magány
és küszködés
is túl egyforma.
De olyan még
soha nem történt
velem, hogy ne
örültek volna
nekem
az idegenek,
akikre rányitottam
véletlenül az ajtót.
A panelban
élõknek szíve van.
Sokkal
érzékenyebbek
mások bajára,
mint a többi
ember.
Ezt a saját
bõrömön
tapasztaltam. 
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orvosról! Jól emlékszem, ha
csak az 1974-es évet ve-
szem, akkor Bandi fizetése
pontosan 2900 forint volt,
míg én 1250 forintot keres-
tem nõvérként úgy, hogy az
írnoki munkát is elláttam.
Bandi éjszakai ügyeletet is
vállalt, óránként 20 forintot
fizettek érte. Ma már nevet-
séges összegek ezek, még
akkor is, ha egy kiló kenyér
3,60-ba került. Ennyibõl
kellett megélni. Persze min-
denki jól tudta, hogy a párt-
emberek akár 6–7 ezer fo-
rintot is bezsebelnek, de hát
az egy ilyen világ volt, mi
meg kussoltunk. De hogy
mertünk volna belekevered-
ni a politikába! Az egész-
ségügy Magduskám mindig
problémás terület volt. Nem
is tudom miért nem lehet
tisztességesen megoldani az
egészségügyisek helyzetét.
Tudod mit mondott a minap
a boltos? Hogy az egészség-
ügyisek jobb oldaliak, ezért
nem foglalkozik velük a

kormány. A vasmunkások
meg bal oldaliak.

– Alig vannak, vagy már
nincsenek is vasmunkások
Mária néni.

– Elég baj ez! Hát hova let-
tek a munkások? Csepelen
nagy élet volt... Nem jó világ
ez, ahol akkora a sze-
génység, mint régen. Én a
nyugdíjamból alig tudom
fenntartani ezt a lakást. 41
évet ledolgoztam, de nincs
látszatja. Ezzel a lakással is
annyi baj van. Hideg, huza-
tos és hiába irtják havonta,
tele van csótánnyal. Minden
elromlik. Csöpög a radiátor,
a vízcsap, csattog a lift ha
használják, csak úgy remeg a
ház bele. De hát engem már
innen fognak a temetõbe vin-
ni.

– Visszajár néha a falujá-
ba?

– Nem járok vissza. Nincs
ott nekem már senkim. Ami-
kor Pestre jöttünk 1967-ben,
magammal hoztam az egész
családot. El se tudtam volna

válni az édesanyámtól. 30
évig laktunk a Népköztársa-
ság útján egy négy szobás
gyönyörû lakásban, ami per-
sze szolgálati lakás volt.
Anyám sokáig el se akarta
hinni, hogy olyan szép lakás-
ban élhet, és nem zavarhatja
ki senki. 

– Visszasírja a régi idõ-
ket?

– Sírja a fene! A fiatalságo-
mat sírom vissza, azt, hogy
boldog voltam, együtt volt a
család, most meg egyedül
vagyok. Régen is szenvedtek
az emberek Magduska, meg
most is szenvednek és ez
mindig így lesz.

– Miért lesz így?
– Mert önzõk az emberek...
– Mivel tölti a napjait?
– Az emlékeimmel, a

gyógyszereimmel... És kijá-
rok a temetõbe is, meg olva-
sok, tévét nézek, sétálok
Borzoskával, kétnaponta
fõzök magamnak valamit és
várom a postást, meg téged,
és a halált... Ez a panellakás

az egyetlen vagyonom.
Ennyiért dolgoztam egy
életen át. Van, hogy sírni
tudok ezen, hiszen olyan
semmi a sok küszködés ára,
és nem láttam a világból
semmit. Külföldre soha nem
jutottam el, pedig nagyon
szerettem volna világot lát-
ni. A tengert, az Alpokat és
Athént... De még Sopronba
se jutottam el. A kisfiad jól
mondta múltkor, hogy az
élet mozgás, és a cigányok
azért jöttek el Pestig In-
diából, hogy jól éljenek.
Nagyot nevettünk rajta,
pedig van ebben valami,
csak a jó élet az nem sikerült
nekünk cigányoknak. Pedig
hát látod, dolgoztam látástól
vakulásig, és más is dolgo-
zott, de repülõjegyre csak a
kiváltságosoknak jutott...
De jól van, ne dolgozz már
annyit, kártyázzunk! Ez
még örömet szerez, kap-
csold le azt a masinát...

Szécsi Magda

IRODALOM

Álmok fekete-fehérben

1.

Tört ágak a villámfényben
Viszolygásod kijelöl, megvon:
Félek.
Nyitvahagytad az ajtót.

2.

Csak szurdok arcom lett egyre mélyebb,
A vízmosások egyre tisztábbak.
Vetett ágyam szegletében
Guggol a suhanc halál.

3.

Megnevezlek – mondtam a hársnak.
Ezen túl hozzám tartozol:
holtomiglan-holtodiglan.

Ahogy a hegyek

Éva nõvéremnek
Lót-fut: ez az élete. Gürcöl, güzül. Ócskás, fillérezõ.
Mi még?...
Egyszer megállt egy pillanatra, hogy a rászakadt
eget megtartsa a nyitott sír fölött.

A nagy folyók hangtalan zokognak,
Ahogy a hegyek, ahogy a tenger.
Szél mozdul, hátad fejfának vetve:
visszahelyezted az idõt délkörébe.

Ringató
Tedd a párnára a fejed
holnapi hajsza nem zavar,
súlytalanabb már nem lehet.

Nem csal, nem csalsz meg senkit, 
morzsányi léted, - ha lenne még, - 
elejted azt is.

Tedd a párnára a fejed,
aludj te vén bolond! 
Még alszol, álmodra ráborul a menny. 

Furcsa tavasz
Ülteti ez a tavasz virágaimat, fáimat
gyökérrel felfelé.
Pántolt hajam már körbe fonják: csillagzó mezõk. 
Csontig soványult madár!
Kötöztem magam az éjszaka fénykígyóihoz.

Osztatlan közös portán, közös ég alatt,
– valahogy így képzeltem, – fákkal, madarakkal
súlytalanul a találkozások keresztjében.

Farkas Oszkár:



Az                pályázata roma fiataloknak!
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A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY 

2005. ÉVRE KIÍRT AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖZÉLETI SZAKEMBEREK KÉPZÉSE

A maximálisan igényelhetõ/nyújtható támogatás
300 000 Ft

Beküldési határidõ:
2005. szeptember 1. 

Döntés: 2005. szeptember vége

KÖZGYÛJTEMÉNY ANYANYELVÛ
ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSA

A maximálisan igényelhetõ/nyújtható támogatás
300 000 Ft

Beküldési határidõ:
2005. szeptember 1.   

Döntés: 2005. szeptember vége

FIGYELEM!

Az adatlapot és a kitöltéséhez szükséges 6 oldalas
útmutatót (amely részletesen tartalmazza a
pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat
és a csatolandó dokumentumokat) a pályázó

postai úton kérheti. Ebben az esetben C5-ös
(közepes méretû), a pályázó nevére megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékot kérünk. 

Levélcímünk:
MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25

Az adatlap és az útmutató lehívható az alábbi
Internet-címen is: 

http://web.axelero.hu/mnekk

A pályázatot a 4 oldalból álló adatlapon,
a csatolandó dokumentumokkal együtt ajánlott

küldeményként 
EGY eredeti példányban kell benyújtani a

következõ levélcímre: 
MNEK Közalapítvány,

1387 Budapest 62, Pf. 25. 
Tel./fax: 06-1/321-3352, 06-1/321-7360,

06-1/321-7364, 06-1/321-7370
Faxon, e-mail-en nem küldünk

és nem fogadunk pályázati anyagot!

A beküldési határidõ után postára adott
pályázatokat

a kuratórium nem bírálja el.

Várják minden magát romának valló, érettségivel rendelkezõ fiatal jelentkezését, aki pályáját 
a televíziós mûsorvezetés területén, az RTL Klub képernyõjén képzeli el.

Összefoglaló
AZ RTL KLUB A HÉGETÕ HONORKA ALAPÍTVÁNNYAL KÖZÖSEN PÁLYÁZATOT HIRDET

azzal a céllal, hogy csapatában és képernyõjén roma származású mûsorvezetõk is helyet kapjanak. 
Forrás: www.rtlklub.hu

A pályázat leírása
A jelentkezõk közül az RTL Klub munkatársaiból álló bizottság döntése alapján 2 fõ 2005. szeptember
1-jétõl 2006. augusztus 31-ig gyakorlati képzésben vehet részt társaságunknál. Erre az idõszakra a
Hégetõ Honorka Alapítvány havonta bruttó 100 000 Ft ösztöndíjat biztosít, és fedezi egy intenzív angol
nyelvtanfolyam költségeit. A cél az, hogy a képzési program végén legalább a két ösztöndíjas egyikének
mûsorvezetõi szerzõdést kínáljanak és ezzel biztosítsák rendszeres megjelenését az RTL Klub
képernyõjén. A jelentkezõk fényképes önéletrajzát 2005. június 15-ig várják az RTL Klub 1119
Budapest, Fehérvári út 84/a címre. A jelentkezésekre feltétlenül írják rá: ,,Roma mûsorvezetõk". 
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A
MagyarorszÆgi CigÆnyokØrt K zalap tvÆny az IfjœsÆgi, CsalÆd gyi, SzociÆlis

Øs EsØlyegyenlısØgi MinisztØriummal k z sen 80.000.000,- Ft keret sszeggel,

R O M A KULTUR`LIS ALAP P`LY`ZATO T
HIRDET

az orszÆgban mßk dı cigÆny kisebbsØgi
nkormÆnyzatok, vagy nÆll an b r sÆgi nyilvÆntartÆsba vett roma kulturÆlis

Øs mßvØszeti tevØkenysØget folytat  tÆrsadalmi szervezetek, tÆrsasÆgok, alap tvÆnyok
(tovÆbbiakban: szervezetek), valamint roma egyØni mßvØszek kulturÆlis Øs mßvØszeti

tevØkenysØgØnek rØszbeni vagy egØszben val  tÆmogatÆsÆra.
A pályázók köre:

– önálló jogi személyiséggel rendelkezõ roma kulturális
szervezetek, társaságok, alapítványok, cigány kisebbségi
önkormányzatok, akik a cigány kultúra, és annak értékei
ápolását, megõrzését, fejlesztését, közvetítését szolgálják,

– cigány egyéni mûvészek.
A támogatás összege:

– helyi szintû program megvalósítása esetében legfeljebb
500.000 Ft

– megyei vagy regionális szintû program megvalósítása
esetében legfeljebb 1.500.000 Ft

– országos vagy nemzetközi szintû program megvalósítása
esetében legfeljebb 5.000.000 Ft

– a roma kultúra közvetítése terén egyedien kiemelkedõ
program esetében legfeljebb 10.000.000 Ft

– egyéni mûvészek esetében legfeljebb 500.000 Ft

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT

– Minden pályázó kizárólag egy pályamunkát nyújthat
be!

– Legfeljebb egy hiánypótlásra van lehetõség!
– A határidõn túl érkezett és esetleg az egy hiánypótlást

követõen továbbra is hiányos pályázatok érvényte-
lenek! A Közalapítvány azokat nem õrzi meg és nem
küldi vissza! 

– Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a
2003-2004. évi Roma Kulturális Alapból kapott, lejárt
határidejû támogatással nem számolt el, azt nem a cél-
nak megfelelõen használta fel, illetve annak elszá-
molását a támogató egyéb tartalmi, formai hiányossá-
gok miatt nem fogadta el!

Támogatás adható:
Szervezetek esetében: – kulturális, mûvészeti tevékenység
elvégzésére,
– programok lebonyolítására, rendezvények megszerve-

zésére,
Magánszemélyek esetében: – az alkotói tevékenységgel
összefüggõ programok lebonyolítására, rendezvények
megszervezésére,
– a tevékenység elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök,

alapanyagok, berendezések vagy azok felújítására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

Szervezetek esetében: 
– a szervezet eddigi kulturális tevékenységét bemutató rövid

ismertetõt,
– a pályázó szervezet szakmai programját, illetve mûvészeti

tervét, 
– az igényelt támogatás felhasználásának részletes leírását és

költségtervét, 
– a pályázat 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírt

példányát, 
– a szervezet alapszabályának vagy alapító okiratának hiteles

másolatát,

– 30 napnál nem régebbi, a szervezet bírósági nyilvántartás-
ba vételét igazoló eredeti bírósági hatályos kivonatát, 

– cigány kisebbségi önkormányzatok esetében az alakuló
ülés jegyzõkönyvének hiteles másolatát, 

– cigány kisebbségi önkormányzatok esetében a település
önkormányzata jegyzõjének igazolását az érintett helyi
kisebbségi önkormányzat tagjai mandátumának fennál-
lásáról,

– a szervezet bankszámlaszerzõdésének hiteles másolatát,
– cigány kisebbségi önkormányzat esetében, amennyiben

nem rendelkezik önálló bankszámlaszámmal, jegyzõi iga-
zolás az alszámlaszámról, továbbá az esetleges tartozá-
sairól, 

– 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány hiteles máso-
latát,

– A pályázat kedvezõ elbírálása esetén a szerzõdéskötés
feltétele, 30 napnál nem régebbi eredeti APEH igazolás ar-
ról, hogy nincs adótartozása.

Magánszemélyek esetében: 
– a pályázó eddigi kulturális tevékenységét bemutató rövid

ismertetõt, 
– a pályázó szakmai programját, illetve mûvészeti tervét,
– az igényelt támogatás felhasználásának részletes leírását és

költségtervét,
– a pályázat 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat aláírt

példányát,
– a pályázó bankszámlaszerzõdésének hiteles másolatát, 
– A pályázat kedvezõ elbírálása esetén a szerzõdéskötés

feltétele, 30 napnál nem régebbi eredeti APEH igazolás
arról, hogy nincs adótartozása.

A pályázatok benyújtási határideje:
2005. június 15.

Az elbírálás várható ideje:
2005. július-augusztus havi kuratóriumi ülés

Elszámolási határidõ: 2006. június 15.

Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét arra, hogy a
pályázati támogatás kizárólag a támogatási szerzõdés
megkötésekor még le nem járt fizetési kötelezettség tel-
jesítésére fordítható!

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szük-
séges adatlap átvehetõ a Közalapítvány Irodájában (1091
Budapest, Üllõi u. 47-49.), valamint letölthetõ a Magyar-
országi Cigányokért Közalapítvány honlapján (www.maci-
ka.hu)

A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel
együtt, az alábbi címre kell beküldeni: Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány 1091 Budapest, Üllõi u. 47–49.
(Tel: 455-9030, Fax: 455-9038)
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

A Tessedik Sámuel Alapítvány kiadásában jelent meg
magyar és elsõ ízben cigány (lovári) nyelven Az elsõ képes Bibliám.

A kötet a 125 legkedveltebb bibliai történetet tartalmazza Kenneth N. Taylor
egyszerû szavaival átfogalmazva.

A történeteket Richard és Frances Hook szép rajzai illusztrálják,
cigány nyelvre Choli Daróczi József fordította.

A kiadók remélik, hogy a Képes Biblia hozzájárul ahhoz,
hogy a cigány nyelvet

minél több gyermek szépen megtanulja és használja, és ezáltal megtanulja
a Biblia legszebb, legfontosabb történeteit is. 

Ezt a szép sátrat hívják úgy, hogy szent sátor, Isten
háza volt. Ide jöttek az emberek, hogy köszönetet
mondjanak Istennek és imádkozzanak hozzá. Az
emberek a szent sátorban imádták Istent, ez volt az
õ templomuk. 

Úgy néz ki a szent sátor, mint a ti templomotok?

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 35-36.

Kadi shukar cerha bushol kade ke Svunto cerha, le
Devlesko kher sas. Kathe avnas le manusha, te
najisin le Devleske thaj te rudyinpe karing leste. Le
manusha ande e svunto cerha rudyinas le Devles,
kadi sas lengi khangeri.

Kade mezilpe e svunto cerha sar tumari khang-
eri?

Exodus 35-36

Mózes hosszú úton vezeti a népet. Honnan tudja
Mózes, hogy merre kell menni? Felnéz és egy

különleges felhõt figyel, amelyet Isten helyezett
oda. Mózes és az emberek arra mennek, amerre
Isten viszi a felhõt. Rá tudsz mutatni a felhõre?  

Ki mozgatja a felhõt?

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE 40.

Ó Mozes pe lungone dromeste ingrel le nipos.
Kathar zhanel o Mozes ke karing trubul te zhan?

Opre dikhel thaj ekh shukar nuvero dikhel, so intya
zhan, karing o Del ingrel le nuveros. Uhanes pe o
nuvero te sikaves?

Kon mishkil le nuveros?

Exodus 40
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Szécsi Magda:

Fõzõcske

Fõztem, fõztem: gõzõt fõztem,
Fedõ alatt alig gyõztem!
Kitálaltam, meg is ettük:
Aztán elpárologtunk...

Kíváncsiskodó...

Mikor csillag hull az égbõl,
Üzenet jön egy angyal tenyerébõl?

Mikor a hold meghízik,
Az ember senkiben sem bízik?

Mikor a nap magasan jár,
Szerinted egy létrára áll?

Mikor eljön az éjszaka,
A nappalnak nincsen szava?

Mikor újra itt a reggel,
Köszönthetlek szép énekkel?

Ni, csak mennyi mindent tudsz!

(Játszd el)

Hajam hosszú, mint egy füttyszó. (fütyülj)

Lábam dobog, mint a vadló. (dobogj)

Kezem csattan, mint a villám. (tapsolj)

Testem pörög, nagyon szép ám! (pörögj)

A szám gyakran mosolyog. (mosolyogj)

A fogam fehéren ragyog. (mutasd a fogad)

Ujjaimon tiszta a köröm. (mutasd a körmöd)

Szememben ragyog az öröm. (nyisd nagyra a szemed)

A térdem rugalmas, nem ropog. (rugózz)

Egy lábon állni is tudok. (állj 1 lábra)

Karom széttárul: Repülj madár! (tárd ki a karod)

Bátor pilóta is lehetek akár. (billegtesd a karjaidat)

Megállapítás ebéd után...

Mikor kicsi voltam, 
Belefértem egy fa odvába,
Be az ajtón az óvodába,
Bele apu tenyerébe,
Be a kakaós csészébe...
Most meg olyan naaagy vagyok,
Hogy se magamba, se másba, 
Pláne nem egy odvas fába!
Na látod, mit tett a spenót velem?

Világgá ment...

Világgá ment a hóember,
Virágért küldte a december.
Az utakat biciklin rója,
Tavaszig le sem száll róla...

Fut az idõ...

Tikk-takk, tikk-takk
Fut az idõ.
Árkon-bokron jön a jövõ!
Tikk-takk, tikk-takk
Jön a jövõ
Árkon-bokron fut az idõ

Ha fél...

Ha fél a sötétség az éjszakától,
Fényre vágyik: a fénytõl eltûnik
A semmi.
Fénynek a legjobb lenni! - gondolja,
És ezen elámul a nappal...

Kérdés

Hintázik a hó az ágon,
Egy szép téli délutánon.
Honnan jöttem, ki vagyok?!
Kérdi s pislog egy nagyot.

Kérdi s pislog egy nagyot,
Honnan jöttem, ki vagyok?!
Egy szép téli délutánon,
Hintázik a hó az ágon...
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KOS (III. 21.–IV. 20.)
– Postán kap jó híreket
vagy pénzt. Fortuna most
igen kegyes Önhöz. Új

ismerősével a kapcsolata elmélyülhet,
de ne hagyja, hogy pusztán vágyai
vezéreljék. Vállalja nyíltan a kapcso-
latukat, mutassa be őt a barátainak.
Erre jó alkalom lehet egy otthoni nagy
buli, vagy egy kirándulás a hegyek-
ben...

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Sok változásra számíthat!
Barátjának új oldalát is-
merheti meg. Meglepően

furcsa szokásai ellenére ne vonja meg
tőle a szeretetét. Mondják, hogy nem a
ruha teszi az embert, de ezt el ne higy-
gye! Öltözködjön ízlésesen. Ígéreteit
tartsa be, igyekezzen jó benyomást kel-
teni, majd meglátja hamarosan, hogy
mit nyerhet ezzel...

IKREK (V. 21.–VI.
21.) – Befektetéseit ala-
posan gondolja át, pénzt
csak akkor adjon ki, ha

biztos a sikerben. Kedves ajándék-
kal, esetleg kis házi állattal lephetik
meg. Valaki mélyebb érzelmeket
táplál Ön iránt, mint ahogy azt
gondolná...

RÁK (VI.22.–VII. 22.)
– Kedvese rövid időre
kiléphet az életéből, és
majd sokat emlegetik

ezeket a heteket a családjával. Új em-
ber toppanhat be az életébe, de ne

számítson fergeteges szerelemre... A
munkahelyén egy törtető asszony
megkeserítheti az életét! Beszéljen vele
nyíltan... És harcoljon! 

O R O S Z L Á N
(VII. 23.–VIII. 23.) –
Valami nagyon piszkálja a
csőrét, de nem meri meg-

tudni az igazságot! Nem kellene ho-
mokba dugnia a fejét... Ha kölcsön-
kértek Öntől, és ha nem lép fel erélye-
sen, akkor aligha látja viszont a pénzét.
Ráadásul rossz híreket kaphat igen
furcsa módon. Ez nem az Ön hónapja,
de csak Önön múlik, hogy mennyire
lesz rossz, vagy rosszabb...

SZÛZ (VIII. 24.–IX.
23.) – Koncentráljon a si-
kerre! Minden mást kap-
csoljon ki, magánéleti

problémáit is tegye félre. Számos dolog
kimegy a fejéből, szétszórt, szertelen.
Ne szégyellje összeírni a teendőit,
megtervezni a napjait, így nem kerül
kellemetlen helyzetbe. Tartsa be a
szabályokat, mert a legkisebb áthágást
is észreveszik, és Ön issza meg a levét!
Jobb, ha nem kísérti a sorsot! Ne en-
gedje, hogy családja kihasználja, visz-
szahúzza... Ön sikerre született! Hát
nem tudja?

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – Társával újabban
sokat vitatkoznak. Nem
jellemző Önre, de most

szokatlanul érzéketlen, csak az alkotás
öröme boldogítja. Bizalmába fogad egy
új embert napokon belül, akinek ked-
vessége csak álca! Legyen elővi-
gyázatos, visszafogott...

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Döntésképtelen, és
kevés ideje marad a
magánéletére. Mi elől

menekül? Ez a hónap legfontosabb
kérdése. Tegye föl Önmagának...

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – Mélyponton érzi
magát! Szüleivel is meg-
beszélheti gondjait, de ide-

genekkel ne ossza meg azokat! Szél-
sőségesen viselkedő ismerősével
legyen óvatos, mert hasznot húzhat az
Ön nyíltságából! A határidőket elle-
nőrizze, nehogy elmulasszon vagy el-
nézzen valamit. Kisebb összeget nyer-
het, amit azonnal el is veszíthet. Inkább
ne fogadjon...

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Túlzottan nagy figyelmet
szentelhet az anyagiaknak
júniusban is, így nem jut

másra ideje. Fogadja el a helyzetet,
hogy nem válthatja meg egy személy-
ben a világot és képtelen megváltoztat-
ni az embereket! Szerelme komoly
beszélgetésre invitálja, de Ön elkésik,
és ebből óriási patália lesz, ami egész
hosszú csendet vonhat maga után. Ne
bánja! A csend sokat üzenhet Önnek...

VÍZÖNTÕ (I. 21. –II.
19.) – Önre is rámosolyog
a szerencse, pénz áll a
házhoz, nem is kevés.

Öröme határtalan, ezért nem is csoda,
hogy hosszan ünnepel. Írjon tisztázó
levelet rokonának, aki félreértések miatt
sok mindenért Önt okolja. Mossa
tisztára magát minél hamarabb, mert
sajnos egyre többen gondolnak rosszat
Önről! De ne alkudjon meg...

HALAK (II. 20.
–III. 20.) – Értékelje az
apró örömöket és akkor
kiegyensúlyozott időszak

elé néz. Ne pazarolja idejét felesleges
dolgokra, csak a legfontosabbakat
intézze el, a lehető legegyszerűbb
módon. Célra törő viselkedése ered-
ményes lesz, majd meglátja! Ne ábrán-
dozzon sokat a múltról, az nem segít a
jelenen. Az elmúlt idők soha nem jöhet-
nek vissza. Legyen jobb Önmagához!
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Szécsi Magda: Fekete fények 1300,- Ft 
Farkas Kálmán:  Mosoly és párbeszéd 500,- Ft
Farkas Kálmán:   Ember a viharban       1500,- Ft
Bokszi és Tulpica:Cigány népmesék        1500,- Ft

ÚJ KÖTET:   Farkas Kálmán:   Elsorvasztott mozgalom    1600,- Ft

Az ,,Oktatási és Továbbképzési Központ” Alapítvány kiadásában
megjelent alábbi kötetek szerkesztõségünk címén megrendelhetõek!

(Szolnok, Pf.: 77 5001)

Felhívás

A Lungo Drom március-áprilisi lapszámában megjelent felhívásomat sokan félreértették, ezért a
tisztánlátás érdekében szeretném közölni, hogy nem hajléktalanszállót, nem anyaotthont, nem albérletet,
és nem olyan panziót szeretnék létrehozni, ahol én szolgálom ki a vendégeket.

Az én elképzelésem egy olyan ház, ahol olyan cigánynõk laknak, akik saját maguknak fõznek, saját
magukat látják el, maguk alakítják a napi teendõiket, idõbeosztásukat, mivel én egy szem látó festõmû-

vész vagyok és szüksé-
gem van a nyugalomra, a
békességre, a szabadság-
ra, a tisztaságra.

Hogy milyen házba
jönnél? Mintha vendég-
ségbe jönnél és megtet-
szik neked a ház, és ott
szeretnél maradni, amed-
dig neked jó. Ennek fe-
jében összeadjuk a pén-
zünket, amibõl majd el-
tartjuk magunkat. 

Tehát ha ugyanolyan
egyedül élõ nyugdíjas
cigánynõ vagy, mint én,
minimum 22 ezer forint-
tal, ha ugyanúgy gondol-
kozol, mint én, hogy
nem akarsz férjhez men-
ni, mert öregségedre
nem bolondultál meg, ha

nincs káros szenvedélyed, mint nekem, ha ugyanúgy nem akarsz egy kiutált családtag lenni, aki csak
teher lenne, aki ugyanúgy nem bírsz fizikai munkát végezni, hogy pótolhatnád a nyugdíjadat, ha ugyanú-
gy nem akarsz földönfutó hajléktalan és kórházi körülmények között kiszolgáltatott lenni, ha meg-
próbálsz felülkerekedni saját nyomorúságodon és felemelt fejjel tisztességes körülmények között akar-
od megoldani helyzetedet, ha képesnek érzed magad, hogy összefogjunk és közösségben együtt éljünk,
egymáson segítve, akkor jelentkezz!

Akkor is jelentkezz, ha tudsz ilyen helyrõl, mert akkor már indulok is. Feltételem, hogy ne gázkon-
vektoros fûtés legyen, mert a torok betegségem miatt nem bírom. Távol legyen a város és a falu füstjétõl,
zöld övezetben, mint a jelenlegi otthonom, de mégis közel egy kulturált városhoz.

Oláh Mara

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Oláh Mara festõmûvész, 06-76/709-719


