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Tisztelt
Szerkesztõség!
A nevem Nagy József Barna.
Nagyváradon élek, vallástanár-
szociális munkás szakon vé-
geztem és jelenleg a Királyhá-

gómelléki Református Egyház-
kerület Cigánymissziós Köz-
pontját vezetem. A Központ
Nagyváradon található, a ko-
lozsvári út 63. szám alatt. Köz-
pontunk néhány éve alakult csak,
de máris szép eredményeket
tudhat maga mögött. Nagy-
váradon legkevesebb (pontos
adatok nincsenek) 4500 magyar
nyelvû (legtöbben csak magyarul
értenek, sajnos a cigány nyelvet
kezdik „elfelejteni” és románul
sem tud mindenki) cigány él.
Bihar megyében kb. 10.000 ma-
gyar nyelvû roma él. Egész egy-
házkerületünk területén (ami
magába foglalja Bihar, Szatmár,
Máramaros, Temes, Arad, Szi-
lágy megyéket) kb. 25.000 ma-
gyar nyelvû roma él. Köz-
pontunk az egyházkerületünk
területén élõ cigányokkal fog-
lalkozik, elsõsorban a „magyar
nyelvû” romákkal. Nagyon
csekély az az állami támogatás,
amiben a roma állampolgárok,
vagy a romákat segítõ szerve-
zetek részesülnek. Egyház-
kerületünk felvállalta roma
testvéreink segítését, és lehetõ-
ségeink szerint igyekszünk meg
is felelni vállalásunknak. Nem
kell ecsetelnem, milyen nehéz
állami támogatás nélkül végezni
munkánkat. De mi nem csügged-
ünk! Jelen levelem bemutat-
kozás. Nagyon szeretnénk ma-
gyarországi cigány (vagy ci-
gányokkal foglalkozó) szerve-
zetekkel, egyesületekkel megis-
merkedni. Kérem, írjanak vá-
laszlevelet és továbbítsák be-
mutatkozásunkat barátainknak is. 

Nagyon fontos számunkra,
hogy magyarországi testvéreink
figyelmébe kerüljünk, mert az
itteni romák missziója, segítése
még nagyon „gyerekcipõben”
jár.
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A Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület Cigány-
missziós Központja helyi (nagy-
váradi) és partimui szinten (Bi-
har, Szilágy, Szatmár, Mára-
maros, Arad, Temes) fejti ki te-
vékenységét. Ez kiterjed a kul-
túra, az oktatás, az egészségügy,
a szociális biztonság területére,
valamint rendezvények, konfe-
renciák szervezésére, informá-
ciós központ mûködtetésére és az
egyházi életre.
1. A kultúra területén:
a) Kiállítótermet hozunk létre a

cigány kultúra és hagyomá-
nyok bemutatására: cigány
festõk alkotásai, népmû-
vészeti munkák, a hagyomá-
nyos cigány mesterségek kel-
lékei, cigány nyelvû és
cigányokról szóló könyvek,
folyóiratok, fényképkiállítás a
cigány nép életérõl, stb.

b) Segítjük a cigány önszerve-
zõdéseket, kulturális cso-
portokat a pályázatírásban, az
önszervezõdés hatékony for-
máinak kiválasztásában.

c) Támogatjuk a még meglévõ
cigány mesterségeket gya-
korlókat abban, hogy minél
jobb körülmények között,
minél hatékonyabban végez-
hessék munkájukat.

d) Tanfolyamokat indítunk a
napközibe járó gyerekeknek
(és minden más érdeklõ-
dõnek) a cigány népi mester-
ségek elsajátítására (fõleg
fafaragás, gyékény és szalma-
fonás, stb.)

2. Az oktatás területén
a) Szociális napközi otthont hoz-

tunk létre cigánygyerekek ré-
szére. A napközi fõ tevékeny-
sége a délelõtti tagozaton
I–IV. osztályba járó cigány-

gyerekek délutáni elfoglalt-
ságának biztosítása. Segítünk
nekik házi feladataik elvégzé-
sében, tanítjuk õket írni-olvas-
ni, kézség és közösség-
fejlesztõ játékokat tanítunk,
gyermek bibliaórákat tartunk,
ifjúsági, egyházi énekekre
tanítjuk õket. A napközi 12
órától 18 óráig fogadja a
gyerekeket. Jelenleg 18 ro-
magyerek jár a napközibe.
Létrehoztuk a cigány vasár-
napi iskolát.

b) A szociális napköziben ebédet
adunk a gyerekeknek

c) Számítógép kezelési tanfo-
lyamokat indítottunk az
iskolába járó 10–16 éves ci-
gány gyerekek részére

d) Minden eszközzel (ösztön-
díjak, könyvek, füzetek, stb.)
segítjük a jó képességû cigány
gyerekeket, középiskolai,
szakiskolai, fõiskolai tanulmá-
nyaik elvégzésében.

e) Nevelõ és üdülõtáborokat
szervezünk cigány gyerekek
számára.

3. Az egészségügy területén:
a) Felvilágosító, az egészséges

életmód népszerûsítõ ren-
dezvényeket szervezünk. 

b) A napközibe járó gyermekek
számára, illetve az érdeklõdõ
romáknak ingyenes orvosi el-
látást biztosítunk.

4. A szociális biztonság
területén:
a) Segítséget nyújtunk a romák-

nak személyes irataik be-
szerzésében.

b) Segítjük õket a nekik járó jut-
tatások megszerzésében.

5. Rendezvények szervezése:
a) Szociológiai, vallási, egész-

ségügyi elõadásokat szervez-
ünk.

b) Idõszakos kiállításokat szer-
vezünk cigány festõk, szob-
rászok mûveibõl.

c) Elõadásokat szervezünk a
cigány nép életérõl, kultúrá-
járól.

6. Információs központ:
a) A Református Cigánymisz-

sziós Központban informá-
ciókat nyújtunk mind a roma,
mind a többségi lakosságnak,
programjainkkal, ren-
dezvényeinkkel kapcsolatban. 

b) A Református Cigánymisz-
sziós Központ megfelelõen
mediatizálja magát. TV és Rá-
dió mûsorokat készíttetünk,
saját internetes honlapot állí-
tunk be. 

7. Egyházi élet:
a) Rendszeres istentiszteleti éle-

tet indítottunk Nagyváradon
a Cigánymissziós Központ-
ban.

b) Terveink között szerepel ci-
gány imaház(ak), templo-
m(ok) építtetése is.
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ost azt írhatnám, hogy egy meseíró életébe nem tud
beférkõzni a politika, de akkor nem írnék igazat.
Bizony, hogy beférkõzik! Szép, tündérpalotás, vizi-
manós, csodateremtõ mesevilágomba bezúdult a
roma politika káosza, mert Horváth Aladár, min-
denki Alija, 2005. június 20-án levelét megírta, és a

Népszabadság közre is adta szívfájdalom nélkül! Ali pa-
naszkodik. Ali nem találja a helyét. Ali azt írja tévedett, Ali
naiv volt ,,mert olyanokkal kötöttem szövetséget, akik mást
akartak: mert, a pártok és pártpolitikusok nem támogatták ezt
a ,,rendszerváltó” politikát...” Már mint az övét, Aliét, az õ
elképzelései szerint. Szegény, szenvedõ Horváth Aladár bele-
mar hát mindenkibe a saját gyengesége miatt, pedig õ aztán ott
volt, jelen volt minden fórumban, minden kerekasztal
,,izében”, benne a Roma Tanácsban Dávid Ibolya elnökletével
épp úgy, mint Medgyessy, majd Gyurcsány fennhatósága alatt.
Az már csak hab a tortán, hogy a két utóbbi elvtárs politikus-
nak tanácsadója is lett... Gondolom azért, mert Horváth Aladár
tudja a megoldásokat a problémákra. Pontosabban Ali el tudta
hitetni magáról, hogy õ az Ász, õ a cigányok agya! Ehhez ké-
pest, soha semmire nem találta meg a megoldást!

A magyarországi cigányság soha, egyetlen pillanatra sem
profitált magasra jutásából, sõt a helyzetünk napról-napra
rosszabbá válik, hiába láthatjuk Aladárt szinte hetente a mé-
diában villogni, valahogy nem segít ez rajtunk: Horváth Aladár
arca csak önmagát tükrözi vissza, nem a mienket!!! Az a poli-
tikus, aki ilyen világosan látja, hogy naiv, hogy tehetetlen,
hogy mindig rosszul dönt, és nem a megfelelõ pártokkal,
szervezetekkel köt szövetséget, az gondolom gyorsan levonja
az ezekbõl adódó következtetéseket, és visszavonul a roma
politikából. Nincs abban semmi szégyen, ha valaki idõben
belátja saját alkalmatlanságát, ötlettelenségét, gyengeségét.
Ebben csak az a szomorú, nekünk cigányoknak, hogy a rend-
szerváltás óta, még egy Horváth Aladár számára sem egy év
telt el! 16 évnek kellett elmúlnia, hogy ez az állítólag ,,ragyo-
gó elme” belássa tévedéseit! Horváth Aladár csömörét, csaló-
dottságát komolyan kell vennünk testvéreim, hiszen még régi
szellemivezetõjére, türelmes mesterére, elv-társára, Zsigó
Jenõre is rávicsorgott a Népszabadságon keresztül. Ezt írja:
,,A jászladányi eset adta a lökést Kaltenbach Jenõ kisebbségi
ombudsmannak ahhoz, hogy elõvegye és törvényhozók elé
tegye Zsigó Jenõnek, a Roma Parlament elnökének a javaslatát
a kisebbségi névjegyzék, a regisztráció bevezetésérõl.”

Milyen különös Kedves Olvasóim, hogy Kaltenbach Jenõ
nem Horváth Aladár javaslatát vitte a törvényhozók elé!
Ugyan miért, nem?! Azért nem, mert Horvháth Aladárnak se
jó, se rossz ötlete nem volt! Így könnyû kritizálni és fújjolni, és
fõleg úgy, hogy a jászladányi eset, és Zsigó javaslata után
jóval, Horváth Aladár választási szövetséget kötött 2002-ben a
Roma Parlamenttel! Miért nem akkor tiltakozott Zsigó Jenõ
javaslata ellen?! Most óhatatlanul eszembe jut, hogy kik biz-
tatják a cigányokat arra, hogy zabálják fel egymást nyíltszínen,

a média bevonásával, hogy még véletlenül se maradjon titok
Horváth Alaldár önmagának tett mea culpája. Mert ugye Ali
fájdalma és csalódottsága, sikertelensége mindig közügy, míg
a roma társadalom kifosztottsága, tehetetlenségbe taszítottsága
soha! Mélységes fájdalom és gyász járta át a szívemet, amikor
azt olvastam Aladártól, hogy ,,2002-ben elvi fenntartásaim
ellenére elindultam a választásokon...” Jaj, Aladár! Megkérlek,
legközelebb ne hozz értünk ekkora áldozatot! Hidd el, te is job-
ban jársz és mi is... Egyébként Ali, nagyon jól tennéd, ha
meglátnád a dolgok pozitív oldalát is, fõleg akkor, ha már nem
lehet változtatni rajtuk. Nézzük Zsigó Jenõ javaslatát ebbõl a
szemszögbõl. Zsigó névjegyzékével nem lenne semmi problé-
ma akkor, ha ebben az országban melldöngetve, büszkén lehet-
nénk cigányok, szabadon felvállalva önmagunkat. De itt, csak
lapulva, sunyin, önmagunkat megtagadva, partizán módon
lehet cigány az ember. Bizonyíték erre az a szégyenletes tény
is, hogy a népszámláláskor, 800 ezer cigányból alig 300 merte
felvállalni a származását! Nem csodálkozom ezen, hiszen itt
Magyarországon még egy magyar sem mer magyar lenni, mert
azonnal leverik õket! De valahol el kell kezdeni Ali, nyíltan
felvállalni magunkat félelem nélkül, vagy éppen ennek dacára.
Erre pedig kezdetnek itt van a kisebbségi névjegyzék, a re-
gisztráció bevezetése... Tessék! Legyen ez a bátorság próbája
(hiszen neked nem volt jobb ötleted!), és a jövõnkbe vetett hit
pozitív tanúságtétele! Merjünk hinni abban, hogy a regisztrá-
ció bevezetése nem Auschwitzba visz bennünket, hanem a
magyar társadalom egyre érettebb toleranciája, a kisebbségi
jogvédelem garanciáinak törvényes megteremtése és a valódi
esélyegyenlõség felé. Le kell gyõznünk a félelmeinket! Nem
hivatkozhatunk mindig rá és a múltra, hiszen eddig is ezt
használták ki mindazok a politikai kufárok, akik évtizedek
óta belõlünk élnek. Ezt jól jegyezzétek meg! És azt is, hogy
bûnt követ el az a politikus, aki folyamatosan a félelmeinkre
apellál, mintegy konzerválva ezt az érzést bennünk!

Horváth Aladár felvállalta az embertelen körülmények
között élõk képviseletét, akiket naponta fenyeget még így is a
kilakoltatás réme. Évek óta látjuk õt a tévében, ahogy ígéretet
tesz az utcára rakottaknak, hogy megoldja a gondjaikat. De
nem oldotta meg, hiába mozog a legfelsõbb körökben... A ki-
lakoltatások 10 éve ugyan úgy folynak. Most aláírásokat gyûjt
a Polgárjogi Alapítvány. Ezt már 10 évvel ezelõtt meg kellett
volna tenniük! Nem tették. Most közelednek a választások... A
napi lapok azt írják, 50 ezer ember kerülhet utcára a fõváros-
ban, hátralék, számlagondok, önkényes lakásfoglalás miatt. Ha
a használhatatlan törvények, a politikusok közönye miatt nem
vonultak eddig utcára a cigányok, most majd, ha akarják, ha
nem, utcára kerülnek... Ha szerencséjük van, a mûszaki boltok
kirakatába tett tévén keresztül figyelhetik tovább a politikusok
ígérgetéseit... Míg be nem törik az üveg... Mert az üveg nem
bír ám annyit elviselni, mint egy megnyomorított cigányem-
ber!, két megnyomorított cigány ember!, 800 ezer megnyo-
morított cigányember...

JEGYZET

Szécsi Magda

Horváth Aladár,
jaj, szegény Ali...!

M
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ROMA MUZSIKA

Július 14–24 között Szekér-
nyom Fesztivált rendeznek a
Mûvészetek Palotájában, ahol a
legkiválóbb cigány zenészek
adnak koncertet. Fellép többek
között: Bangó Margit és a Raj-
kó zenekar, Ando Drom, Taraf
de Haidouks, Babos Project
Special, Besh o Drom, Fanfa-
re Ciocarlia, Romano Drom,
Acquaragia Drom, Parno
Graszt, Mitsoura, Vera Bilá &
Kale, Faiz Ali Faiz.

ROMÁK A ROMÁKÉRT

Az országban is egyedülál-
lónak volt mondható öt évvel
ezelõtt a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Munkaügyi Köz-
pontnak az a kezdeménye-
zése, mely a romákat kívánta

bevonni az õket érintõ prog-
ramokba. A Romák a ro-
mákért program ott mûködik
jól, ahol megfelelõ a kapcsolat
a kisebbségi és a települési
önkormányzat, a különbözõ
romaszervezetek között, az
aktivistát pedig mind a ci-
gányok, mind az intézmények
elfogadják – fogalmazódott
meg az öt év eredményeit
értékelõ konferencián. 5 évvel
ezelõtt 23 közösségfejlesztõ
aktivista állt munkába a ro-
mák lakta településeken,
hogy a helyi igényeket fel-
mérve segítsék a különbözõ
képzési és közmunkaprogra-
mokat. Ezt követõen bõvítet-
ték a programot, így már 34
településen félszáz aktivista
tevékenykedik sikeresen. A
program folytatását azonban
egyelõre bizonytalanság öve-

zi. A jogszabályok szerint
ugyanis egy-egy munkaerõ-
piaci program 3 évig futhat,
ez az idõ pedig jövõ február-
ban kitelik.

A FELNÕTTÉ VÁLÁS 

A cigány kisebbségi önkor-
mányzatiság felnõtté válását
jelenti az új kisebbségi törvény -
fogalmazta meg Farkas Fló-
rián. A Lungo Drom elnöke,  a
Fidesz országgyûlési képviselõ-
je szerint jogi, politikai és gaz-
dasági viszonyaik tisztázódásá-
val a kisebbségi önkormányza-
tok betölthetik azt a szerepet,
amit eredetileg szántak nekik.
De arra is jó esélyt látnak, hogy
a jogszabályi változásokkal
megháromszorozódik a telepü-
lési önkormányzatokban lévõ
roma képviselõk száma. 

KÉTSZÁZMILLIÁRDOT 
VONNAK EL
A TÁRCÁKTÓL

A tervezett adócsökkentés
jövõ évi költségvetési határát
jelentõ 200 milliárd forintot a
minisztériumoktól vesszük el,
ami sok tárca számára is ki-
hívást jelent – jelentette be
Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnök. Elõször történik meg,
hogy nem a pénzügyi tárca
tervezi a költségvetést, ha-
nem a prioritások: elõször
döntünk a politikáról, és
ehhez igazítjuk a számokat –
hangsúlyozta a miniszterel-
nök.

TISZAFÜRED 

A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium pá-
lyázati támogatásának kö-
szönhetõen az elmúlt két
hónapban jelentõs képzések
történtek a cigánytelepeken
elõforduló környezeti ártal-
mak csökkentése érdekében.
Közmunkások segítségével
például az érintett terüle-
tekrõl elszállították a hulla-
dékot, lenyírták a füvet, to-
vábbá járdafelújítást hajtot-
tak végre.

INGYENES
ANGOL TANFOLYAM
A KISMAMÁKNAK
AZ INTERNETEN

Az Európai Unióhoz Ma-
gyarország csatlakozott a leg-
rosszabb nyelvtudással, pedig
használható nyelvtudás nélkül
ma már szinte lehetetlen elhe-
lyezkedni. A Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisz-
térium ingyenesen használható,
Interneten keresztül elérhetõ
angol nyelvtanfolyamot ké-
szített a kismamák részére. A
programsorozat célja, hogy
a gyermeküket otthon nevelõ
kismamák otthonról, ké-
nyelmesen, saját idõbeosztá-
suk szerint ,,járhassanak is-
kolába", tanulhassanak an-
golul, készülhessenek a mun-
kába való visszatérésre.
(kismamaweb.hu)

FELSZÁMOLJÁK A TELEPEKET

Több tízmillió forint támogatást kaphat Tiszabõ a roma telepeken élõk lakhatási és szo-
ciális helyzetének javítására. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium a romatelepeken élõk lakhatási és szociális integrációs modellprogramja pályáza-
tot február elején hirdette meg. A pályázat meghívásos jellegû volt. A támogatásra fordítható
programkeret 680 millió forint, melybõl kilenc település programját támogatja a tárca,
többek között Tiszabõét. Az e településeken lakók közel 40 százaléka, azaz négy és fél ezer fõ
él telepen vagy telepszerû környezetben. Tiszabõn, ahol a település teljes lakossága, összesen
2550 fõ él telepszerû környezetben, elsõsorban az életveszélyes állapotban lévõ lakások
felújítása és a település infrastrukturális fejlesztése a cél. Az egy településre fordított támo-
gatás 55-90 millió forintig terjed, a megvalósítás idõtartama egy év.

A fotó illusztráció. Fotó: LD archívumA fotó illusztráció. Fotó: LD archívum



ROMA HÍRADÓS 
A DUNA TELEVÍZIÓBAN

A RomNet információja sze-
rint a Duna Televízió képernyõ-
jén napokon belül roma mûsor-
vezetõt üdvözölhetnek a nézõk
a Híradó mûsorában. A televí-
ziós társaság korábban felhívást
tett közzé, hogy jó kommuniká-
ciós képességû, diplomás ro-
mákat keresnek mûsorvezetõ-
nek. A RomNet úgy tudja, a
megújuló Duna Televízióban a
korábban bemondóként alkal-
mazott kétszeres Kazinczy-
díjas, Ki-Mit-Tud? közönségdí-

jas, Horváth Kálmán vezetheti
a hírmûsort. Amennyiben ez
megvalósul, a televízió-társaság
lesz az elsõ, aki romákat alkal-
maz a legnézettebb mûsorokban
a képernyõkön.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ELÕTT A KISEBBSÉGI
TÖRVÉNY

Mádl Ferenc köztársasági
elnök megküldte vélemé-
nyezésre az Alkotmánybíró-
ságnak a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõ választá-
sáról szóló törvényt – áll a
Köztársasági Elnöki Hivatal
közleményében.

Mint ismert, az Ország-
gyûlés 2005. július 13-án el-
söprõ többséggel fogadta el a
kisebbségi önkormányzati
képviselõk választásáról, va-
lamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó
egyes törvények módosí-
tásáról szóló törvényt. Az
államfõ szerint az Alkot-
mánybíróságnak megküldött
törvény két szempontból is
aggályos. Egyrészt a törvény

szerint olyan képviselõk is
mandátumhoz juthatnának a
helyi önkormányzat képviselõ
testületében, akiket nem a
választópolgárok teljes kö-
zössége választhatott meg az
önkormányzati választáson,
így a megfelelõ demokratikus
legitimációjuk hiányzik. A
köztársasági elnök úgy véli,
hogy ez sérti a népszuvere-
nitás elvét. Az államfõ emel-
lett a választójog egyenlõsége
szempontjából is aggályokat
fogalmazott meg. A kisebb-
séghez tartozók ugyanis több
szavazattal rendelkeznének
az önkormányzati képviselõk
megválasztásánál, mint a
kisebbséghez nem tartozók. A
köztársasági elnök indítvá-
nyának a szövege teljes ter-
jedelmében a Köztársasági
Elnöki Hivatal honlapján
olvasható.

SZENTANDRÁSSY ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA

Az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium támogatásával
július 21-én Budapesten, az

Esély Galériában Szentand-
rássy István festõmûvész kiál-
lításának megnyitójára kerül
sor. A kiállítást Rózsa Péter az
MTV szerkesztõ-riportere és
Fátyol Tivadar zeneszerzõ nyit-
ják meg. A kiállítás 2005. július
21-tõl augusztus 31-ig láto-
gatható, minden nap, 10-18 óra
között. Július 30-án és augusz-
tus 10-én 16-18 óra között ze-
nés tárlatlátogatás lesz a  Kha-
morró Táncegyüttes közremû-
ködésével.

BUKARESTI 
ROMAÜGYI
KORMÁNYTISZTVISELÕK
BUDAPESTI
TANULMÁNYÚTON 

Román kormányzati hivat-
alok vezetõ munkatársai ér-
keztek 2005. június 27-én
Budapestre a cigányság in-
tegrációját szolgáló helyi
stratégiák tanulmányozására.
A magyarországi romapoliti-
ka gyakorlati kérdéseinek
megismerését az amerikai
székhelyû Project on Ethnic
Relations (PER) nemzetközi
kisebbségvédelmi szervezet
bukaresti központja kezde-
ményezte. A kétnapos tanul-
mányút során a román ok-
tatási, munkaügyi, belügyi
minisztériumok igazgatóit
fogadta Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociá-
lis és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium romaügyi állam-
titkára, 2005. június 28-án
pedig a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Hivatal elnöke,
Heizer Antal adott tájékoz-
tatást a magyarországi ki-
sebbségpolitika aktuális kér-
déseirõl. Ezt követõen a bu-
dapesti kormányzati intéz-
mények roma politikájáért
felelõs munkatársai tartottak
konzultációt a bukaresti kor-
mánytisztviselõk részére. 

A Romaweb,
az Új Néplap,

a NEKH,
a Magyar Nemzet és a

RomNet  
cikkei alapján összeállította:

Paksi Éva
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ELHUNYT GÁSPÁR
ANDRÁS 

Június 7-én 66 éves
korában elhunyt Gáspár
András nagybõgõs, aki a
zenésztársadalom egyik
legkiemelkedõbb tagja
volt. Kora gyerekkorától
a Rajkó zenekar tagja,
majd ezt követõen a világ
valamennyi országában
megfordult. A legkivá-
lóbb zenészekkel játszott.
Az egész zenész társa-
dalom gyászolja.
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A kõmûves szakma gyakorlati
képzés-foglalkoztatás részének
lebonyolításában vesz részt a
TOMA BAU Építõipari Ter-
vezõ-Kivitelezõ és Egyéb
Szolgáltató Részvénytársa-
ság. A 10 leendõ kõmûves a
cég martfûi telepén kapja meg a
szakma gyakorlati instrukcióit.
Paksi Éva, a projekt vezetõje
hatalmas szerencsének tartja,
hogy egy közvetítés segítségé-
vel rátalált a program szem-
pontjából minden igényt ki-
elégítõ cégre, hiszen a mai piac-
gazdaságot és szereplõit nem
igazán a lojális hozzáállás jel-
lemzi, fõleg ha cigány szárma-
zású emberek alkalmazásáról
van szó. A társaság vezetõinek
hozzáállását megismerve azon-
ban természetessé válik és tar-
talommal töltõdik fel az eddig
üres hangzatosságnak tûnt lo-
jalitás, emberközpontúság és
esélyteremtés.

Dr. Tomasovszky István, a
cég jogi és üzletviteli tanács-
adója, a kõmûves tanulók ter-
melési irányítójaként nap mint
nap nyomon követi a gyerekek
– ahogyan õ nevezi a tanulókat
– gyakorlati munkáját. Egyfajta
koordinációs feladatot lát el,
ami nem kis empátiát és pe-
dagógiai hozzáállást igényel, az
egyébként négy diplomás Pista
bácsitól – ahogyan a tanulók
hívják –. Ajogász, tanári, újság-

írói vénával rendelkezõ peda-
gógus 30 évet töltött el a felsõ-
oktatásban, hazánkban és kül-
földön egyaránt. Elhivatottsá-
ga, emberi értékei, kivételesen
altruista (önzetlen) személy-
isége teszi a tanulók számára
követendõ példává, mert „Pista
bácsi segít, mindenben segít”…

A következõkben szavain ke-
resztül ismerhetjük meg a fog-
lalkoztató cég tevékenységét,
és nem utolsó sorban arra is
választ kapunk, hogy mi mo-
tiválja még ennyi év elteltével

is a segítségnyújtásban, ne-
velésben.

k k k

„A sokféle tevékenységi körrel
rendelkezõ budapesti székhe-
lyû részvénytársaságunk csalá-
di tulajdonban áll. A cég leg-
meghatározóbb tevékenysége
az építési és üzemeltetési te-
vékenység. Elsõsorban a Ma-
gyar Honvédség tulajdonában
álló objektumok, laktanyák,
lakótelepek üzemeltetésének

ellátása a feladatunk. Csak mel-
lékesen jegyzem meg, hogy
NATO beszállítók is vagyunk.
A másfél évtizedes múltra visz-
szatekintõ cégünk megfelelõ és
anyagi biztonságot teremtõ
tõkével rendelkezik, amely
megközelítõleg 400 alkalma-
zottnak és családjának biztosít
mindennapi kenyeret. 

Közel 4 éve telepedtünk meg
Martfûn, ahol a kastélyszálló
néven mûködõ kúriát vásá-
roltuk meg, fejlesztettük föl, és
azóta is folyik a szálláshelyek
értékesítése. Megvásároltuk a
városi termálvízzel ellátott
strandot is. Mindent elköve-
tünk, hogy gyógyvízzé nyilvá-
nítsák, mert ez teremtené meg
az alapot a gyógyászati ide-
genforgalom megfelelõ ki-
építésének. Több medence,
köztük termál és látványfürdõ
megépítése mellett terveink
között szerepel egy kisebb
szálloda megépítése is a
kiszolgáló épületekkel együtt.
És hát itt van a büszkeségünk
a kemping, amely már fo-
gadásra kész. 5 luxus igé-
nyeket kielégítõ apartman, 7
bungalló, 67 lakókocsi állás,
teljesen kiépített számítógépes
vezérlésû infrastruktúra, vala-
mint a szabadidõs tevékeny-
ségek széles skálájának lehe-
tõségei várják a pihenni és
regenerálódni vágyókat. 

KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

Kõmûvesek félúton
,,Az életre tanítom õket”

Lukács Ilona

A szolnoki székhelyû Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány az idén
bõvítette képzési tevékenységét egy uniós foglalkoztatási program megvalósításával.
Négy partnerszervezet közremûködésével indította útjára az „Integrált foglalkoz-
tatásért” c. programját, melynek lényege, 20 fõ hátrányos helyzetû, többségében
roma ember (re)integrálása a munkaerõ-piacra. A projekt idõtartama 21 hónap,
melybõl a képzés és foglalkoztatás 13 hónap. A programban résztvevõk OKJ-s
kõmûves és szociális gondozó, ápoló szakmát sajátítanak el úgy, hogy heti 1 nap
szakmai elméletet tanulnak, 4 nap pedig a foglalkoztatónál, munkavégzés közben
szerzik meg a további ismereteket. A program sajátossága megmutatkozik abban is,
hogy a két gyakorlati képzést lefolytató konzorciumi partnernél munkaviszonyban
sajátítják el a szakmai tudnivalókat a célcsoporttagok. A programot az Európai
Szociális Alap és magyar állam támogatja.

A cég legmeghatározóbb tevékenysége
az építési és üzemeltetési tevékenység.
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A kemping befejezõ munká-
lataiban vettek részt már a gye-
rekek is. Ha minden jól megy,
és miért ne menne jól, akkor 13
hónap elteltével szakemberek
lesznek. 

Napi sok órás elfoglaltságot
jelent Martfû vezérképviselõ-
ségének ellátása és a fiúkkal va-
ló foglalkozás. Békés, pihenés-
sel édesített nyugdíjas életet
szerettem volna, csakhogy egy-
valamirõl elfeledkeztem. En-
gem a munka éltet. Örülök,
hogy a pályafutásom ott fejez-
hetem be, ahol elkezdtem. Ki-
fejezetten hátrányos helyzetû
gyerekeket kezdtem el tanítani,
és most sem teszek mást. Hátrá-
nyos helyzetû fiatalokat segítek
hozzá képzettséghez, szakmá-
hoz, és mindezeken túl az életet
tanítom meg nekik. Igen, nekik
ezt is meg kell tanítani. Ter-
vezni, szervezni, szabályokat
követni, fontossági sorrendet
kialakítani, kompromisszumo-
kat kötni, és mindezt úgy, hogy
õk is képesek legyenek átadni,
közvetíteni a családjaik részére.
A modern társadalmi elvárások
ezt megkövetelik, hiszen a
társadalom tagjainak többsége
ennek megfelelõen él már régó-
ta. 

Hogy ebben mi a motivá-
cióm?! Nehéz definiálni, mint
ahogyan a sikert is nagyon
nehéz mérni ezen a területen.
De amikor elméleti foglalko-
zást követõen odajönnek hoz-
zám, és egymás szavába vágva,
csillogó szemmel egyszerre
akarják elmondani, hogy mit
tanultak… Hát, erre nincsenek
szavak… Anélkül, hogy a meg-
elégedettség halvány látszatát is
mutatnám, biztos vagyok ben-
ne, hogy a szigorúságom elle-
nére kedvelnek, elfogadnak és
egyfajta vezetõjüknek tekin-
tenek. Gyakran beállok közéjük
dolgozni, ezzel is mutatva, azon

túl, hogy munkát adok nekik,
velük egyenrangúan képes
vagyok lapátolni is. Jó látni a
munka kézzelfogható ered-
ményét, mert sikerélményt
nyújt. Természetesen ez a fajta
hozzáállás azt is eredményezi,
hogy jól érzik magukat a
munkahelyen. Ebben a tekintet-
ben semmiféle különbséget
nem teszek a dolgozók és a
gyerekek között. Feladatot kap-
nak, célt tûzhetnek maguk elé,
amit közös erõvel, akarattal 13
hónap elteltével el is érnek.
Szakemberek lesznek. Kõmû-
ves szakemberek. Nem gyõzöm
hangsúlyozni, hogy a szakmán
túl az életet tanulják meg,
amibõl nekik eddig csak a hát-
rányok jutottak. Tanítottam már
cigány embereket egyéb kép-
zési rendszerekben, nem idegen
tõlem a velük való foglalkozás.
Azt vallom, hogy szemlélet-
váltásra, életmódváltoztatásra
kellene õket didaktikusan
rávezetni, amit egyetlen képzés
sem hangsúlyoz. Pedig nagyon
fontos, hogy megtanulják az
életüket szervezni. Hogy meg-
tanulják a primer ösztönöket
kordába zárni, hogy jövõképük
kialakuljon és ne pusztán máról
holnapra éljenek és gondolkod-
janak. Egy ember és egy prog-
ram erre kevés. Meg kellene
ragadni minden oktatási és
képzési formát, hogy erre a
célra kiképzett szakmai tiemek
programokat dolgozzanak ki és
ezeket alkalmazzák is. Hiába
lesznek a srácok is jó kõmûves
szakemberek, ha a megkeresett
pénzüket képtelenek hasznosan
visszafordítani mindennapi éle-
tükbe. Meg kell õket tanítani a
hosszú távú gondolkodásra, a
normákhoz való gyakorlatias
igazodásra, ami persze a társa-
dalom pozitív hozzáállása nél-
kül nehezen mûködik. Ugyanis
a beilleszkedés sikeressége

nem pusztán rajtuk múlik,
hanem a befogadó oldalon is.
Nem ez alatt a 13 hónap alatt
fogják leküzdeni a hátrányokat,
de a képessé tevésben alapot
kapnak, és további segítséggel
rendszerré válik az életükben a
szakmunkás hozzáállás, amit
késõbb a gyermekeiknek,
családtagjaiknak is közvetí-
tenek. Ily módon rájuk már
nem biztos, hogy érvényes
lesz a hátrányos helyzetû
jelzõ. Fontos ez a folyamat, s
én abban a hitben élek, hogy
meg is valósítható. 

Két hónap elteltével már
nyugodtan állíthatom, hogy õk
is és én is ebben a szellemben
élünk, dolgozunk. Elfogadtuk
egymást, ami abból is látszik,
hogy magántermészetû prob-
lémáikkal is megkeresnek. Ki-
kérik a véleményem és minden
jó szóért, bölcsnek tûnõ tanács-
ért a szemeik hálát tükröznek
vissza. Szeretek velük lenni,
annak ellenére, hogy nagy fele-
lõsség is egyben. A pályázatban
foglaltak szerint heti 20 órát
kellene kötelezõen velük tölte-
nem, de ott vagyok, amikor
megérkeznek, ott vagyok, ami-
kor hazaindulnak és nap köz-
ben jó néhányszor élvezik még
a társaságom. Mert ez a fel-
adatom…”

k k k

A program kezdetén a kivá-
lasztás legfõbb szempontjai
közé tartozott a motiváció és a
személyiség feltérképezése, va-
lamint néhány a leendõ szak-
mához szükséges alapismeret,
készség felmérése, melynek so-
rán kiderült, hogy a jelentkezõ
mennyire alkalmas a program-
ban való részvételre. A több-
szörös túljelentkezés ellenére
ma már elmondható, hogy a
programba bekerült hátrányos

helyzetû képzetlen emberek
akaraterõben és rátermettség-
ben nem szenvednek hiányt, és
remélhetõen a folyamatos se-
gítségnyújtásnak köszönhetõen
szakemberré is válnak.  

Kozák István (22), Kozák
Krisztián (24) és Kozák József
(21) édestestvérek. Mint egy
hármas ikerpár – mondja az
anyukájuk, még annak ellenére
is, hogy Krisztiánnak már csa-
ládja van. 

Együtt jelentkeztek a prog-
ramra is, hiszen nem kis kali-
berû terveket dédelgetnek.
Családi vállalkozásban szeret-
nék megállni a helyüket az épí-
tõiparban. Jóképességeik elle-
nére egyikõjük sem tanult to-
vább, „haverok, buli, Fanta,”
nevetik egyszerre az okokat, s
ma már tudják, nagy felelõtlen-
ség volt. Egymást és társaikat
inspirálva lelkiismeretesen ké-
szülnek minden alkalomra, s
még hazaérvén is a „kitûzést”
és a „szintezést” gyakorolják a
család kertjében. Nem könnyû
elsajátítani a kõmûves szakmát
ennyi idõ alatt, és nem könnyû
belerázódni a rendszerességbe
sem – mondják, ugyanakkor
tudják, hogy mekkora esélyt
kaptak, és ez ellensúlyozza a
mindennapi fáradságot. Tisz-
tában vannak vele, hogy elsõ-
sorban rajtuk múlik, képesek-e
élni ezzel az eséllyel, hiszen a
szakemberektõl minden segít-
séget megkapnak. 

A projekt eredményeképpen
20 fõ foglalkoztathatósága és
társadalmi beilleszkedése javul.
A lebonyolítók bíznak benne,
hogy az egyéni képességeket
figyelembe vevõ alternatív
képzési és foglalkoztatási prog-
ramjuk modell lesz az újabb
képzésekhez, valamint elindít a
munkaerõpiacon egy bizonyos
fajta esélyteremtõ szemlé-
letváltást. 

Kozák István, Kozák Krisztián és Kozák József,
mint egy hármas ikerpár. – Fotó: a szerzõ
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Le manusha le barrari-
peski butyi sityon kaj
TOMA BAU Rtvo. Le
manusha, kon barrara
avna, ande Martfû pe la
firmako than zumaven
kadi butyi. Pakshi Eva, le
programoski sherunyica
kade gindil, bari baxt
sasla, hoj voj rakhlas kadi
firma, so zhanel thaj
kamel te zhutil le romane
manushenge ande kadi
luma akanak. Te pinzharas
la firmake sherunen, ha-
tyarasa kado lojalitasho
thaj manushengo centru-
mo. 

Dr. Tomashovski Isht-
van, la firmako krisosko
thaj kinipesko sheruno, sar
le barrareske sityardengo
sheruno sako dyes zhanel
te dikhel le shavengi – sar
voj anav del len – butyi.
Voj jekh kordinaciovoski
butyi kerel thaj trubul
leske kadala butyate na
cerra empatija thaj peda-
gogija. Si le Pishta baches
– sar le sityarde anav den

les – shtar diplomi. O kri-
sari, sityari thaj nyevipes-
ko iskritori pedagogusho
aba tranda bersh pherdas
ande opruni sityaripe ande
amaro them thaj ande
kaver them. Le sityarde
kasavo kamen t’aven sar
voj, ke Pishta bachi zhutil,
ande sa zhutil. 

Kathe voj phenel,
soski butyi kerel leski

firma thaj sostar kamel
te zhutil voj vi akanak le
manushenge. 

k k k

„Amari peshtaki firma
butfali butya kerel thaj ka-
di firma amara familija-
ki-j. Pel ketenapeske ob-
jektumura losaras thaj

lasharasle. Ame keras
butyi vi NATOvoske.
Amara deshupanzhe ber-
shenga firma si dosta lo-
ve, shtar shela manushen-
ge thaj lenge familijange
das manro. Aba shtar
bersh gelam ande Martfû,
kindam kothe jekh dulmu-
tano kher, lashardamles
thaj akanak shaj soven le
dromara kothe. Bikindam
vi le forosko thermalo
shtrando. Kamasas, te avri
phenenas pa kodo paji, hoj
lasho-j le nasvalenge thaj
sastyaren len. Kamasas
kothe keren unyi meden-
cevura thaj vi jekh cino
hotelo. Thaj kathe si ama-
ro kempingo, kaj aba shaj
soven le dromara. Panzh
luksushi apartmanura, efta
bungalovura, shovvardesh
thaj efta vurdoneske tor-
dyipe, komputeroski inf-
rashtruktura azhukaren le
dromaren, kon kathe ka-
men te hodininpe.

Ande kempingoski bu-
tyi sas aba vi le shavore.

O SI TYARIPE THAJ E BUTYI

Barrara pe dopash drom
,,Po trajo sityarav len”

Lukach Ilona

Le Sityaripesko thaj Majdur Sityaripesko Centrumo Alapitvanyo ande kado
bersh jekhe Uniovosko Butyako Programmo kerel. Shtare partneroske organi-
zacijanca sholardas pe pesko drom  „ Integralto Butyi” anavesko programo.
Ande kado programo zhutin bishe chorre manushenge – mashkar lende but
roma si – te rakhen penge butyi. Le programoskoi vrama si bish thaj jekh shon,
anda kodo o sityaripe thaj e butyi deshutrin shon inkrel. Ando programo le
manusha barara thaj socialni zhutara avna. Von ande jekh kurko jekh dyes sity-
on andej shkola thaj shtar dyes keren butyi pe butyako than thaj vi kothe sity-
on pengi nyevi butyi.
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Te sa lashe avna thaj
sostar chi avnas lashe,
atunchi pala deshutrin
shon barara avna le sha-
vore.

Ande jekh dyes but
butyi sima la firmasa thaj
le shavenca. Pachalo
nyugdijasosko trajo kam-
lomas, de variso bister-
dom. Man e butyi trajarel.
Losshav, hoj muri butyi
kothe mukhav kaj kezdi-
sardom. 

Chorre shavoren kezdi-
sardom te sityarav thaj vi
akanak kadi butyi kerav.
Chorre shavoren zhutij kaj
butyi, kaj sityipe thaj o
trajo sityarav lenge. Ova,
lenge vi kado trubul te si-
tyarav. Planura te keren, te
organizin, kompromis-
sumura te phanden thaj te
sityaren penge familiji. O
moderno trajo kado ka-
mel, ke le moderni ma-
nusha kade trajon. Hoj so
ande kadi muro motiva-
ciovo?! Pharo kado te
phenav. Lasho-j mange,
kana pala o sityipe aven
mande thaj sa shave ka-
man te phenen so si-
tyarde...

Haj, pe kado najma
vorbi... Sigoruvo som
lenca, de kade gindij von
kamen man thaj kade
gindin, me som lengo
sheruno. Butivar tordyu-

vav ande mashkar lende te
kerav butyi, sikavav len-
ge, naferi butyi dav lenge,
te na vi me zhanav te ke-
rav butyi, sar von. Lasho
te dikhav la butyako fruk-
to, ke lossh delma. Kade
vi von lashes hatyarenpe
pe la butyako than. Naj
diferencija mashkar le
butyara thaj le shave.
Butyi hutyilen, shaj keren
cilo angla pende, so zo-
rasa shaj resen pala
deshutrin shon. Barara
avna. Butivar phendom
aba, palaj butyi vi o trajo
sityon. Sityardom aba
romane manushen andej
shkola, naj strejino man
kadi butyi. Kade gindij, pe
kado trubulas te sityaren
len, te gindyisaren kaver.
Zurales fontosho-j te si-
tyon pengo trajo te orga-
nizin. T’avelle futuro thaj
te na trajon pa adyeste pe
teharate. Jekh manush thaj
jekh programo pe kado
cerra-j. Sa shajipe trubulas
te lel, kaj le shave sityon,
pe kado trajo te sityaren
len. Le shave lashe barara
avna, de dosh avla, te chi
zhanen penge love lases
hasnin ande trajo. Trubul
te sityaren len, sar shaj pe
dur te gindyisaren. Zu-
rales fontosho-j te zhutin
len vi le gazhe. Na tela
deshutrin shon sityarena o

trajo, de shaj sityon, sar
trubulas te trajon, so shaj
phenen vi penga famili-
jake. Thaj atunchi shaj
aven vi von baxtale ma-
nusha. Kado zurales fon-
tosho-j thaj me ande kado
patyalipe trajuvav, kado
shaj keras. 

Pala duj shon aba tro-
manes shaj phenav, vi von
thaj vi me ande kado
patyalipe trajuvas, keras
butyi. Hatyardam jekh-
kavres, von butivar man-
gen zhutipe mandar ande
penge bajura. Kamav
t’avav lenca. Ando prog-
rammo si: trubul t’avav
lenca bish chasura, de
lenca som kana aven thaj
kothe som, kana zhan
khere thaj mashkar dyes
butivar si manca. Ke kadi
si muri butyi...”   

k k k

Andel programosko kez-
dipe zurales fontosho sas
o motivaciovo thaj kado,
so pinzharen aba le shave
anda barraripeski butyi.
Bares but shave kamle te
sityon thaj pharo sas te
alosaras le legmajlashen.
De adyes shaj phenas, kon
kathe sityon, von kamen
te sityon lashes pengi
nyevi butyi. Von hutyilen

but zhutipe thaj von avna
barrara. 

Kozak Ishtvan (22),
Kozak Kristian (24) thaj
Kozak Jozhef (21) phral-i.
Sar jekh trinengo ikero-
phenel pengi dej, apal le
Kristianes si familija. Ket-
hane somnarde po prog-
ramo, ke baro plan sile.
Familijako vallalkozasho
kamenas te keren. Lashi
godyi sile, von chi sityile
majdur andej shkola,
„amala, buli, fanta” assan
pe jekhvar, de akanak aba
zhanen, kado nas lasho.
But sityon pe sityaripe
thaj palaj shkola vi khere
but zumaven ande famili-
jak bar. Naj bipharo te
sityuvas o barraripe tela
kattyi vrama – phenen, de
lashes zhanen sosko sha-
jipe hutyile thaj kado
zhutil te bistren o kinipe. 

Mishto zhanen, kodo
feri pe lende nachol, kat-
har le majstrura sa zhutipe
hutyilen. 

Kathar le programoski
butyi bishe manushenge
shaj avla butyi thaj
majlasho trajo. Le pro-
ramoske organizatore ka-
menas te lengo programo
jekh nyevo modelo avlas
ande futurosko sityipe. 

Fordította: 
Géczy József

Kozak Ishtvan (22), Kozak Kristian (24) thaj Kozak Jozhef (21) phral-i.
Sar jekh trinengo ikero- phenel pengi dej.
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„Anyám! – lihegte a hosszú
futástól Márton. Most láttam
meg, hogy mégiscsak magyar
vagyok! – s hamar elõ is kapta
a három napja megkapott
személyit. – Akárhogy nézem,
az van ideírva… jó átvertem a
rendõröket, mi?… itt van e…
ma-gyar…” Ekként örömkö-
dik Wharga Attila – nem kü-
lönösen nagy értékû – Vi-
gyázz, a Kata harap címû re-
gényének egyik tizenéves ci-
gány mellékszereplõje, amikor
felfedezi, hogy milyen bejegy-
zés díszeleg frissen szerzett
okmányának „nemzetisége”
rovatában. Tudjuk: mivel a ci-
gányságot mindvégig vona-
kodtak nemzetiségként elis-
merni, nem is szerepelhetett
volna benne más. Mégsem ez
volt, ami az új irat bevezeté-
sével a hazai romáknak a leg-
nagyobb keserûséget okozta. 

A ma személyi igazolvány-
nak nevezett kis plasztikkártya
alig õriz valamit az 1955-ben,
fél évszázada bevezetett õsere-
deti adathalmazokból. Akkor
az arcképen, aláíráson és szü-
letési adatokon kívül a köny-
vecske formátumú irat az apa
nevét, a családi állapotot, a há-
zastárs és a gyermekek nevét,
születését, az esetleges válás
idõpontját s tényét, a beálló
névváltozásokat, az ideiglenes
és állandó lakcímeket, vala-
mint – mivel az úgynevezett
közveszélyes munkakerülés
büntetendõ volt – az aktuális
munkahelyek nevét, címét is
rögzítette. Akadtak benne
olyan oldalpárok is, amelyek a
különleges rendõri bejegy-
zésekre (kiegészítõ büntetések
felsorolása: városokból, szóra-
kozóhelyekrõl való kitiltások,
rendõri ellenõrzõ felügyelet
stb.) szolgáltak.

A Népességnyilvántartási
Füzetek 2. száma (1997) a
személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásra vonatkozó legfon-
tosabb jogszabályok hazai
történetét áttekintve, az anya-
könyvi adatokon alapuló né-
pességnyilvántartás jogi sza-
bályozásának magyarországi
kezdetét az 1879. évi XXVIII.

törvénycikk hatályba lépé-
sében határozta meg. Ez a jog-
szabály rendelte el a lakcímbe-
jelentés (akkor még lakásbeje-
lentés) kötelezettségét és ezzel
kapcsolatban a lakcímváltozá-
sok nyilvántartásának meg-
szervezését az állami rendõr-
ség keretében. A lakcím-beje-
lentésre épülõ személyigazol-
vány-rendszer történeti gyö-
kerei az 1930-as évekre nyúl-
nak vissza. Az 1938. január 1-
én lépett hatályba
70.300/1937. BM rendelet tíz
számjegybõl álló azonossági
szám bevezetésével egy új
rendszerû manuális nyilván-
tartást hozott létre. Késõbb a
380.000/1941. BM rendelet
bevezette a „Polgári személyi
lap”-ot, amely a mai személyi
igazolvány elõdjének tekint-
hetõ. 

1945-ben a háború után kü-
lönleges helyzet alakult ki.
Egyrészt rengeteg nyilván-
tartás és dokumentum meg-
semmisült, emberek pusztul-
tak, tûntek el nyomtalanul.
Több tízezren bújhattak a
világégés alatt – vagy a kiérde-
melt büntetéstõl tartva – kü-
lönféle hamis személyiség
védõarcát magára öltve. A
frontok elõl menekültek a
legritkábban hordták maguk-
kal a legfontosabb irataikat. A
manapság is sokat emlegetett
beneši dekrétum megfosztotta
a csehszlovákiai magyarságot
az állampolgárságától, s la-
kosságcsere révén szülõföldje
elhagyására ösztökélte õket.
Magyarországra települve
csak hiteles dokumentumok
alapján honosíthatták az áttele-
pülõket, e dokumentumok leg-
többje az elmérgesedett ál-
lamközi viszonyok miatt csak
hosszas utánjárással volt be-
szerezhetõ. Megérkeztek a
koncentrációs táborok poklát
megjárt emberek is, akiknek
egész családja odaveszett. Ira-
tokkal is alig rendelkeztek,
nemhogy olyan személyekkel,
akik igazolhatták volna kilé-
tüket. Nehezítette a helyzetet,
hogy a forgalomban lévõ kü-
lönféle igazolások legtöbbje

bemondásra állíttatott ki, s az
is hogy a nõknek nem voltak
igazolványaik, a szüleik, majd
a férjük papírjaiba írták be
õket. 

A rendteremtést sürgette a
végbement rendszerváltás is,
amely a diktatúrák kényszer-
képzetét követve, mindenki-
ben ellenséget sejtett. A karha-
talmi, állam- és rendvédelmi
szervek is egyre szorgalmaz-
ták az állampolgárok élete
feletti totális ellenõrzés nél-
külözhetetlen eszközének be-
vezetését. Murányi Gábor
(HVG 2005. május 25.) „Kis
magyar bumázska” címû ta-
nulmányában megjegyzi: egy
1953. februári iratból tudható
például, hogy a magyar párt-
vezetõk késésben érezték ma-
gukat, mivel okmányügyileg
Csehszlovákiában már ellátták
a lakosságot [egységes igazol-
ványokkal], Lengyelország-
ban és Romániában pedig
folyamatban van ez a munka.

Az akkor éppen Magyar
Dolgozók Pártja nevet viselõ
kommunista politikai alakulat
vezetése 1953. augusztus 26-
án fogadta el a belügyminisz-
térium javaslatát a lakosság
személyi igazolvánnyal való
ellátásáról. Az elõterjesztés
azzal érvelt, hogy az új ok-
mány bevezetése nyomán a
lakosság kevesebb iratot hasz-
nálna, így az ezeket kiállító ha-
tóságok is fellélegezhetnének,
de – s alighanem ez volt az
igazi cél – a személyi  igazol-
vány révén „meg lehetne ne-
hezíteni az osztályellenség, az
imperialista ügynökök és a bû-
nözõk káros tevékenységét,
könnyebb lenne az államvé-
delmi, a biztonsági szervek
munkája, a határövezetbõl és a
kiemelt városokból a nem kí-
vánatos elemeket jobban távol
lehetne tartani.”

Ki lett volna az, akinek
ennyi jó kevés? 1954 január 9-
én közzé is tették az 1/1945.
MT. számú rendeletet a sze-
mélyi igazolvány bevezetésé-
rõl. 1954 februárja és 1955
májusa között végrehajtott
nagy akció során az ország fel-
nõtt korú lakosságának 6 756
244 személyi igazolványt osz-
tottak ki. Belügyminisztériumi
jelentés szerint ekkor már csak

kb. 40–50 ezer ember igazol-
vánnyal történõ ellátása volt
hátra. „Ezek jelentõs része –
fejtette ki a beszámoló mi-
niszterhelyettes – kóbor ci-
gány (kb. 20–25 ezer fõ), a
többi beteg vagy igazolványát
hanyagságból át nem vett sze-
mély.” „Azok a cigányok, akik
megfelelõ munkát és lakhelyet
igazolni nem tudtak, felte-
hetõen bûncselekmények el-
követésébõl tartják fenn ma-
gukat, igazolvánnyal eddig
nem lettek ellátva. Javasla-
tunk, hogy ideiglenes személyi
igazolványt adjunk ki ré-
szükre, egyévi érvényességi
idõvel” – tette hozzá. (A többi
állampolgár igazolványa egy-
szeri eljárással öt évre volt
érvényesítve.) A cigányok iga-
zolványainak kiadására az
1955. július 30-ai idõpontot
szabták volna. Mint azt a téma
kiváló ismerõje, Purcsi Barna
Gyula „Fekete személyi iga-
zolvány és munkatábor” címû
tanulmányában (megjelent:
Beszélõ, 2001/6.) részletesen
is ismerteti: két nappal késõbb,
1955. június 17-én a BM
Kollégium Piros László ál-
lamvédelmi altábornagy el-
nökletével meghozta az 5-
65/1955 sz. „szigorúan titkos”
minõsítésû határozatát, amely
lényegesen módosított a ko-
rábbi elõterjesztésen: „Bizto-
sítani kell a kóbor cigányok
személyi igazolvánnyal való
ellátását. Részükre egy évig
érvényes, ideiglenes – a rendes
személyi igazolványtól formá-
jában és tartalmában eltérõ –
személyi igazolványt kell
kiadni”.

Kezdetét vette a súlyos, mé-
lyen sértõ és öt évig tartó hát-
rányos megkülönböztetés. A
legalább két éves állandó la-
kóhelyet igazolni nem tudó
cigányok „kóbor életmódot
folytató”-nak voltak tekin-
tendõk, márpedig – ahogy arra
Purcsi Barna Gyula is rámutat
– a községek nem szívesen
állítottak ki lakcímbejelentõt a
cigánytelepek lakóinak (még
ha évtizedek óta laktak is ott),
hiszen annak birtokában tulaj-
donjogot formálhattak volna
nyomorúságos lakóhelyeikre.
A „rendes” igazolvány sötét-
bordó színû, a BZ-sorozatjelû

Évfordulók – események
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
BALÁZS JÁNOS

CENTENÁRIUM

sendesen telt ez a június 26-a is. 2005 nemcsak József Attila, de az elsõ elismert és európai ismertségû
hazai cigány képzõmûvész, Balázs János centenáriumi éve is. Míg a költõóriás ünneplésébõl – végre
valahára – igazi nemzeti ügy kerekedett, a sajátos látásmódú festõmûvész és versíró nagy öregrõl tartott
megemlékezés valahogy nem lett a hazai romákat megmozgató igazi eseménnyé. Az Alsókubinban

született és ötéves korától a salgótarjáni cigánydombon élõ õstehetség, csak hatvanhárom éves korában fogott a
festészethez és hatvanhat évesen adta ki elsõ verseskötetét. Mindössze kilenc alkotásokkal teli év adatott neki, de
ennyi is elegendõnek bizonyult, hogy nemzetközi hírre tegyen szert, s hogy felfedeztetése, mûködése, a róla szóló
újságcikkek, a vele készített interjúk, a róla szóló film és kiállításai számos cigány autodidakta festõt
ösztönözzenek a pályára lépésre, a követésre. Szívesen beszélgetett a fiatalokkal, s más mûvészeti ágak roma
kitûnõségeivel, a teljes cigány kulturális élet egyik meghatározó személyisége volt. 

Ezt igazolandó Szepesi József  versével idézzük meg alakját, tisztelgünk az emléke elõtt.
– háes –

Különös gyerek az öreg,
akár egy bogaras rokon.
Száz éve óvja egy föveg
s száz éve táncol õ azon.
Száz év magánya szõttesét
ezerszer kinõtte már,
elnyûni mégse bírta még
eddig e furcsa alpakkát.
Egyetlen folt sincs a ruhán,
pedig nap mint nap elszakad.
Az ördög szabta-varrta tán,

ezért ily tartós az anyag.
Száz hímzett, tarka inge fess,
elegáns, tiszta vászon,
száz év magánya mûve ez
száz színes szõttes-álom.
Lelkére öltve a csoda
bizony tán kényes is lehet
mindarra, amivel soha
alkotója nem kérkedett.
Ez a különös agg gyerek, 
ez a bogaras bölcs naiv.

C

Szepesi József: 
Balázs János

figyelemfelhívó személyi ok-
mány borítója fekete volt. Aki
kicsit is érti a színek beszédét,
felfogja az üzenetét is. Rá-
adásul utasítás érkezett arra
nézvést is, hogy a cigányok
korábban „jogosulatlanul ki-
adott” igazolványait is cserél-
jék le az újabb változatra.

Megalázó lehetett, nyilvá-
nos megszégyenítéssel jár-
hatott minden igazoltatás, hi-
szen egyébként a rovott múltú,
bûnözõknek, a „megbízhatat-
lan személyeknek” is ugyani-
lyen személyi jutott. 1956-ban
László Mária – a Magyar-
országi Cigányok Kulturális

Szövetsége késõbbi alapító el-
nöke – az akkor éppen Mi-
nisztertanácsnak nevezett kor-
mányhoz címzett levelében
egyebek mellett azt a gyakor-
latot is nehezményezi, hogy a
tanácsok elszedik a személyi
igazolványokat a cigányoktól,
„amely faji megkülönbözte-
tésre ad alkalmat”.

Kutatásai során Purcsi Bar-
na Gyula egy másik komoly
tiltakozásra is rábukkant. A
Pest Megyei Tanács elnökhe-
lyettese, Szabó Sándor 1958
májusában beadvánnyal for-
dult Biszku Béla belügymi-
niszterhez. Értesítette, hogy a

Pest Megyei Tanács Vég-
rehajtó Bizottsága megtárgyal-
ta a megye területén élõ cigány
dolgozók helyzetét, s több
tagja kifogásolta a kettõs sze-
mélyi igazolvány rendszerét,
hogy a vándorcigányok fekete
színû személyi igazolvánnyal
rendelkeznek. Az említett tes-
tület nevében kifejtette: nem
helyeslik ezt a megkülönböz-
tetést. 

A sorozatos tiltakozások, de
az 1956-os forradalom utáni
konszolidáció demokrácia-fel-
fogása következtében is egyre
tarthatatlanabbá vált diszkri-
minációt végül 1961-ben szá-

molták fel. Az idõszerû iga-
zolvány-érvényesítéskor be-
vonták a sötét személyiket, s a
többség által évek óta birtokolt
bordókra cserélték.  

Ettõl persze nem szûnt meg
a cigányok kirekesztése, ám ez
volt az elsõ alkalom, hogy a
hatalmat „önkéntes” meg-
hátrálásra késztették.

Amikor a személyi igazol-
vány ötvenedik születésnap-
jára emlékezünk, errõl a szé-
gyenfoltjáról, s annak eltün-
tetése kapcsán a demokrácia
parányi diadaláról sem szabad
megfeledkeznünk.

– Hegedûs Sándor –
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GASZTRONÓMIA

Volt, aki lovas kocsin érkezett a
cigány kisebbségi önkormányzat
által szervezett fõzõversenyre. A
szekérderékból ugyan sátor he-
lyett napernyõ került elõ, ám a
bográcsot helyettesítõ fazekat –
pont mint nagyszüleik – két
téglára állították az asszonyok.

Mások kukori-
caszárral gyúj-
tottak az étel
alá, mondván,
tüzelõ gyanánt
régen csak ez
volt kéznél, no
meg tehénle-
pény. 

A fakanalat
azonban ezúttal
nem csak az
asszonyok for-
gatták. A ver-
seny legidõ-
sebb, de talán
legfiatalabb in-
dulója is férfi
volt. A 72 éves
Raffael József
például három-
féle – sertés,
marha és füstölt
– húsból készí-
tett pörköltet,
melyet fok-
hagymás, kap-
ros ecetes lében
érlelt tökkel bo-

londított meg, pont úgy, ahogy
azt még édesanyjától tanulta. 

Az igazi cigány ételbõl nem
hiányzik se a lecsó, se a tök –
erõsítette meg az egyszerre há-
rom fazék fölött is õrködõ, szin-
tén a rangidõsek közé tartozó
Gáspár Józsefné. Nem csoda, ha

az egyik fazékban itt is igazán
különlegesnek számító étel, füs-
tölt oldalasból lecsós pörkölt ké-
szült ropogós tökkel. A lecsóból
persze a fiatalabbak sem enged-
tek. A Jakab István, Jakab Lász-

ló, Gáspár József és Balogh Jó-
zsef alkotta csapat például halas
lecsót kanyarított a bográcsba. Az
ételkészítés legnehezebb részé-
nek õk a több kilónyi törpeharcsa
horogra kerítését tartották, hiszen
egy álló hétig pecázták a bogrács-
ba valót. 

Az ételek sokféleségét persze
felsorolni is nehéz. Balogh Lász-

Finom fogások
roma módra

MÉG A GASZTRONÓMUST IS MEGLEPTE
AZ ÉTELEK SOKFÉLESÉGE

Tökpörkölt és halas lecsó is fõtt június 24-én, az elsõ hagyományos cigány ételek
fõzõversenyén Szolnokon. Bár némely étel igen különösnek tûnt, ám a szakértõ
gasztronómus szerint akad, amelyiknek az éttermek kínálatában lenne a helye.
(Fotók: Lukács Ilona)

Farkas Flórián országgyûlési képviselõ is részt vett
a zsûri munkájában.

A szakértõ gasztronómus
szerint egyes ételeknek
az éttermek kínálatában 

a  helye.
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ló, a szervezõ kisebbségi önkor-
mányzat elnöke szerint ugyanis
Kunszentmártontól Tiszapüspö-
kin át Újszászig érkeztek csapa-
tok. Több mint harminc bogrács-
ban fõttek a különleges falatok.

Az ételek a zsûri vezetõjét a
Gasztronómiai Fesztiválok Egye-
sületének (Gasztrofeszt) elnökét,
a Szolnoki Gulyásfesztivál életre
hívóját is lenyûgözték. Csányi
Sándor szerint jó néhány olyan
étel került elõ, mely a gasztronó-
musok elõtt is ismeretlen. Ám, ha
egy-két év múlva országossá nõ a
rendezvény – amire minden esély
megvan –, akkor méltán keltheti
fel az érdeklõdést, és akár étter-
mek ajánlataira is felkerülhet. 

Teleki József 

Németh Kálmánné
tyúkpörköltet készített.

Hamis lecsó Anica módra
Balogh Lászlóné (Szolnok).

Csányi Sándor, a Gasztronómiai Fesztiválok Egyesületének elnöke,
és a kunszentmártoni Mihály Sándor.

Az igazi cigány ételbõl nem hiányzik sem a lecsó, sem a tök.
Gáspár Józsefné (Szolnok)

A zagyvarékasi Rácz Sándor 
tyúkos káposztát készített.

Bodag, hagyományos módon
elkészítve.
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KÖNYVESPOLCUNK
Egy könyv addig
él, amíg a híre él,
amíg a gondolatai
hatnak. Nincs is
bántóbb annál,
mintha egy fontos
mûvet már útra
bocsátásakor foj-
togat a hírcsend.
Kósa Csaba „Ir-
galmatlanul” cí-
mû riportregé-

nyében a könyves szakma sem csillogtatni
valót, sem szenzációt nem talált, a
kiadására vállalkozó Hungarovox-nak
pedig sejthetõen nem volt pénze arra, hogy
mûvi felhajtással reklámcikké tegye,
megrendelt interjúkkal segítse a kötet ol-
vasókhoz jutását. 

Kósa mûvét nekem is csak a véletlen
jutatta a kezembe, amikor a könyvtárpol-
con egy másik szerzõ után kutakodtam.
Belelapoztam, kikölcsönöztem s feldü-
hödtem. Nem az írón, nem az íráson,
Lukács Pista sorsán. A harmincas éveit
taposó cigány fiatalember, akirõl és akivel
szól a könyv, állami gondozásban nevel-

kedett fel. A további sorsának egyen-
getésért is felelõsséget viselõ hivatalnokok
alaposan kijátsszák: egy számára min-
denképp elõnytelen szerzõdésbe, házvásár-
lásba kényszerítik. A düledezõ-félben levõ
ormánsági viskó élete értelmévé, majd jog-
fosztottsága jelképévé válik. Pásztor-
kodásból származó jövedelmébõl felújítja,
szépen berendezi új otthonát. Egyszer
azonban, amikor hazatér, azt tapasztalja,
hogy távollétében egy másik cigány család
költözött jogos tulajdonába. Amikor fel-
háborodottan szót emel ez ellen, alaposan
helybenhagyják, majd megfenyegetik: el-
vágják a torkát, ha még egyszer megkísérel
hazatérni. A rendõrséggel kapcsolatban
igen keserû tapasztalatokat szerzett már
intézeti szökései idején. Késõbb fél veséje
bánja a közelebbi ismeretséget. Az említett
szerv két részeg daliája alkoholmámorában
félholttá veri, mint naponta látott
munkavállalót. Arra kívánják rávenni ilyen
hathatósan, hogy biztos munkahelyét
elhagyva, azonnal távozzon el a községbõl.
Még fel is akasztják, ám amikor éppen
megfulladna, mindig leeresztik. Nem kí-
vánják megfosztani a szenvedéseitõl.

Hiába tesz azon-
ban feljelentést, a
tanúk és az or-
vosi látleletek el-
lenére, az
ügyészség a
mundér becsü-
letét védi az ártat-
lan áldozat he-
lyett. Hasztalanul
áll mellé a haj-
léktalan szálló
vezetõje s maga a
riporter is, házü-
gye sokáig egy
jottányit sem ha-
lad elõre. Az
illetékes jegyzõ
szavaiból kitet-
szik, hogy cigá-
nyok dolgának
tartja az illetékte-
len beköltözést:
intézzék el egy-
más között. A
joggal elvárható
támogatás töre-
dékét sem kapja
meg. Akinek len-
ne módja cse-
lekedni, minden-
ki az elévülésre
játszik. Lukács
Pista egyre mé-
lyebb válság-
helyzeteket él

meg a hajléktalanszállón. Képtelenség, de
a végén még hálás is lehet a két rendõrnek,
hiszen vesebaja miatt leszázalékolják, s így
végre csekélyke, de biztos jövedelemfor-
ráshoz jut. Az összeg éhenhaláshoz túl sok,
a kikecmergéshez túl kevés. Kósa nyomán
megismerhetjük a sorstársait, a hajléktalan-
otthon többi lakójának kilátástalanságait,
közöttük több más zsákutcába futó cigány
életutat is. Mire elszánt segítõivel Pista
végre kiverekszi az igazát, a ház már ismét
omladozik, minden értékét elhordták (az
ajtóknak, ablakoknak, eresznek is hûlt
helye van csak). Egy „jóindulatú” szom-
széd, telekáron ötezer forintért venné meg
mindazt, amiért oly elszántan harcolt, ami
az életét jelentette. Igaz, hatezerig hajlandó
lenne felmenni…        

Kósa Csaba igen tisztességes munkát
végzett. Éveken keresztül kísérte nyomon
az eseményeket, maga is tevõleges részt
vállalva cigány barátjának szélmalomhar-
cából. Megismeri Ildikét is, Pista inté-
zetben megtalált unokahúgát, akit a fiú
erõn felül támogat, hogy elkerülje a maga
által már megtapasztalt csapdákat. A lányt,
aki visszaél az érzelmekkel, mint szinte
mindenki – beleértve az õt egy ideig
makacsul támogató intézményvezetõt is –,
aki felé szeretete árad.

Egyetlen bajom a könyvvel, hogy el-
bizonytalanít: mennyire tárgyszerû, meny-
nyire fiktív. Hiba, hogy csak a 168. oldalon
derül ki: a két fõszereplõ kivételével –
egyébként érthetõen – megváltoztatott ne-
vekkel találkozunk. A fõszereplõ és a
szerzõ, valamint néhány szereplõnek az
oldalak közé tördelt portréi és életképei,
mindenképpen az objektív olvasatot erõ-
sítik. Az azonban, hogy az intézmény-
vezetõt hol Fajszi Botondként, hol Boksa
Botondként említi a szöveg, éppen az
ellentétes irányba hat. Effajta kételyeket
ébreszt a valós baranyai településnevek
mellett Bakkóca és Gilgánfa emlegetése is
(amelyek Bakóca és Gilvánfa néven szere-
pelnek a helységnévtárban). A riportregény
fényképekkel, dokumentumokkal és saját
névvel is hitelesített fõsodrához azonban
nem fér kétség. Tényszerûségével riasztó
híradás a megélhetõ pokol legmélyebb
bugyrából, a lét alatti Magyarországról,
amelyben – Kósa Csaba szavaival élve –
élni nem lehet, csak túlélni. Észrevétlenül
vegetálni és ugyanígy meghalni. Nem lát-
szódni és nem láttatni…

k k k

A könyv a magukra valamit is adó
könyvtárakban mindenképp megtalálható,
de a méltó hírverés hiánya miatt,
alighanem a nagyobb könyvesboltokban is
hozzáférhetõ.

Hegedûs Sándor
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Fölöttébb gazdagok vagyunk. Az Oktatási
Minisztérium „Cigány Levelek” cím alatt
egy olyan bársonyos kötésû, aranybetûkkel
címsorozott kiadvány megjelentetéséhez
járult hozzá anyagiakkal, amelyet néhány
évvel korábban a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatásával
egyszer már kiadtak. A szekszárdi székhe-
lyû Romológiai Kutató Intézet (RKI) Soós
István feldolgozásában és tudományos
elõszavával 2000-ben jelentette meg a
„József fõherceg levelezése” címû munkát,
ami több is, kevesebb is a jelenlegi –
Rézmûves Melinda által szerkesztett –
könyvnél. Míg ez a mostani csak a Philo-
lógiai Közlönyben 1890-ben megjelent
ötvenegy levelet vette át, Soós a levél-,
leveles- és folyóirattárakat bújva még
negyvenöt levélre lelt, így egy híján száz
dokumentumot közölt, tudományos jegy-
zetekkel gazdagon kiegészítve. A szemé-
lyes – a fõhercegnek, illetve a fõherceg
által megfogalmazott – írások között ere-
deti cigány nyelvû, s cigány tárgyú magyar
levelek is akadtak, értelemszerû elvárás
volt, hogy a különbözõ cigány dialektusok-
ban járatlan olvasók számára az idegen
nyelvûeket magyarra fordítsák. Most
Rézmûves Melinda ültette át magyarra az
említett szövegeket – dr. Marcel Court-
hiade lektorálása mellett –, míg 2000-ben
ugyanezt a munkát Glonczi Ernõ végezte
el. (A nyelv értõinek különös kaland lehet
összevetni a két fordítást.) Ami új:
Rézmûvesék az eredetileg cigányul írt le-
veleket, a nemzetközi cigány ábécé betûi-
vel is újraírták, valamint minden levelet
angolra is lefordítottak, hogy ezzel segítsék
az országhatárokon túli befogadást.
Magyarról a Rézmûves Melinda szer-
kesztette könyvben Klein Hajnalka, rro-
mani nyelvbõl dr. Marcel Courthiade fordí-
tott angolra.  (Néhai Gémes Balázs
kötetszerkesztõként annak idején meg-
elégedett egy cigány, egy német és egy
angol nyelvû rövid könyvvégi rezümével.)
A mostani munka elbírt volna egy magyar
nyelvû olvasószerkesztõt, korrektort is,
hiszen a lapokon több szemet szúró
helyesírási hiba gonoszkodik, s ez egy –
meghirdetett szándékok szerint – „A fel-
nõtt olvasók mellett [!]” oktatási tananyag-
nak is szánt könyvben több mint hiba. Már
maga a cím is! Cigány Levelek. A magyar
nyelv helyesírási szabályzata szerint az
egyedi címekben csak az elsõ szót és a
tulajdonneveket kezdjük nagybetûvel, csak
az állandó címek, tehát újságok, folyóira-
tok neveinél írunk minden szót – az „és”
kötõszó kivételével – nagybetûvel. Zavaró
a diákoknak szánt szövegben a „József
Fõherceg”, a „Fõherceg” megnevezés is,
hiszen félõ, hogy így rögzül, hibásan,
ahogy a bevezetésben írva van. A fõherceg
egy méltóságnév, nem pedig keresztnév,
kisbetûvel írandó. „Hiszünk benne, hogy
az eredmény valós és 120 évre visszavezet
minket a múltba, amikor volt egy olyan
uralkodó, aki cigányul is beszélt” – írja a
szerkesztõ ugyanitt. Nos ilyen uralkodó
sohasem volt. József nádor fia ugyanis

sohasem ural-
kodott, õ az ural-
kodó (a császár,
illetve király) ol-
dalági rokona
volt. Az angol
fordító jár el he-
lyesen, amikor e
mondat átülte-
tésekor az „ural-
kodó” szót önha-
talmúan fõher-
cegre (Archduke)
cseréli.

A leginkább
az a zavaró, hogy
a fiatal szerkesz-
tõnõ abban a hit-
ben hagyja a kö-
tet olvasóit, mint-
ha az õ úttörõ
gondolata és
egyedüli tette
lenne a fõhercegi
levelezés elõásá-
sa és leletmentõ
újrakiadása, s né-
hány évvel ko-
rábban semmi-
féle elõzménye
nem lett volna.

„Örömmel
és büszkeséggel
nyújtjuk át ezt a
könyvet és hang-
zóanyagot az ol-
vasóközönség
számára, hiszen ezzel a kiadvánnyal, olyan
kultúrtörténeti ritkaságot tudhat magáé-
nak…”

„…Miközben olvassuk és hallgatjuk a
leveleket a ma élõ romák hangján, akik
életre keltették azokat a CD-n, örömmel
látjuk, hogy ezek a régi sorok nem marad-
nak elfelejtve, nem porosodnak tovább az
archívumok és könyvtárak polcain, hiszen
minden érdeklõdõ számára elérhetõvé vál-
nak, mint a romák hétköznapi életének
egységes bizonyítékai a magyar történelem
egyik jelentõs periódusában” – írja.

Mivel a belül 2003-as kiadási évet
rögzítõ kötet sajtóbemutatóját 2005 júniu-
sában, József fõherceg halálának századik
évfordulójához igen közeli idõpontra
idõzítették, külön fáj, hogy életérõl és
munkásságáról mindössze néhány monda-
tot kapunk. Nemhogy átfogó értékelést, de
még születési és halálozási adatsorát sem
olvashatjuk a könyvben. Mindezeket a – a
fõrangú úr cigánybarátságát igazoló – kép-
melléklet sem képes pótolni.

A kötet legfõbb értéke, s valóságos
újdonsága mindenképpen a hozzá csatolt
hangkorong. Ezen huszonkilenc levél
„szólal meg” – mások mellett – Choli Da-
róczi József, idõsebb és ifjabb Bangó
Gábor, Oláh Lajos, Karl Dotz és Rácz
Sándor elõadásában. Harmincadik hang-
anyagként Eugén Horvát Jenõ hegedûjén
felcsendül a levelekben emlegetett, a
Mária fõhercegnõ által szerzett „Borúra

derû” (s nem, mint a kotta fölé nyomtatták:
Borúra Derü) dallama is. 

„A cigány nyelv kárpáti dialektusát
itthon kevesebben beszélik, mint például a
szomszédos Szlovákiában, ezért olyan
településeket kerestünk, ahol még intenzív
a nyelvhasználat. Megkértük a nógrád-
megyeri romákat, hogy éljék át a levelek
mondanivalóját és olvassák fel azokat…”
– szól a szerkesztõi elõszó. Arra azonban,
hogy a lemezen felolvasók közül a ma-
gyarországi cigányságnak, s a roma iro-
dalomnak Choli Daróczi József milyen
nemzetközi jelentõségû oszlopa, hogy a
Rácz Sándorként említett Romano Rácz
Sándor a kárpáti cigány/magyar – ma-
gyar/kárpáti cigány szótár megalkotója,
nem pazarol egyetlen szót sem. 

„A cigányokat hallok gyönyörûen
beszélni” – rácsodálkozást a hallgatók
körében erõsen ronthatja a bosszantóan sok
hangsúlyozási és olvasástechnikai vétség.
Itt bizony határozottabbnak kellett volna
lenni. Még akkor is, ha mint hiszem, így is
kellõ többletet jelent. Ha a könyv nem is
„hiánypótló” mint a beharangozó állítja,
aki ezt fogja elsõként kezébe, ugyanolyan
élményben lehet része, mint az elõzõ,
hasonló tartalmú kiadvánnyal. 

k k k

A Fõvárosi önkormányzat Cigány Ház
– Romano Kher gondozásában megjelent
kötet a kiadónál szerezhetõ be (e-mail
címük: ciganyhaz@axelero.hu).
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– Rég volt – kezd bele Csikós
Antal. Akkor még fiatal vol-
tam, és nem is tartott sokáig. 

– Mi nem tartott sokáig?
Hogy felemelték, vagy a fiatal-
sága?

– Egyik sem tartott sokáig! A
szegénységbe gyorsan belerok-
kan az ember, abba a kis hata-
lomba, ami nekem volt, hát ab-
ba is, mert engem nyúztak min-
denfelõl. A cigányok innen, a
Tsz emberei onnan. 

– Hová valósi?
– A Viharsarokba. Szenttor-

nyán laktam akkoriban, de még
azon is túl. A cigánytelepen. A
senki földjén. 18 család élt ott
víz nélkül, minden nélkül.
1948-ban kezdõdött a téesze-
sítés. Tudja Magda mi az a
termelõszövetkezet?

– Persze, hogy tudom! Min-
denki tudja. Fenyegetéssel
beléptetett kulákok, szer-
számok nélkül küszködõ nap-
számosok, béresek, cselédek,
földmunkások voltak a téeszek
elsõ tagjai, akik felsõbb uta-
sításra, közös értékesítésre,
beszerzésre a munkák közös
elvégzésére alakították meg a
téeszt, a pártemberek felügye-
lete mellett.

– Emígyen volt, jól mondta,
szóval ösmeri. Akkoriban sok
földnélküli családnak a téesz
volt az egyetlen izéje ... Na ...

– Megoldás arra...
– Hogy ne vesszenek éhen.

Nekünk se maradt más, minket
még hajtottak is elfelé dolgozni
a földekre. Parancsszóra. De
mentünk mi, mert éhezésben
éltünk. 

– Döghúst ettek?
– Mink nem! De voltak né-

pek, akik ették.
– Maga mit evett Csikós

bácsi?
– A parasztok disznaja elõl a

krumplihéjat elloptuk. Meg-
mondom én, mert így volt. És
hát vad gyümölcsöt ettünk, a
gyerekeknek, mán a csecs-
szopóknak, az anyjuk, ha ideje
volt, hát akácfavirágot rágtak
össze, ezt adták a szájukba, de
volt, hogy mink is ezt faltuk.
Nem volt más. De döghúst azt
nem, mert azt büntették. Egy-
szer-kétszer azért elõfordult. 

– Úgy tudom 1948 elõtt vol-
tak cigányszármazású idény-
munkások a falvakban.

– Abban az idõben? De nem
ám! A téesz elõtt idénymunka
se jutott nekünk... Á, dehogy

jutott! A jobb módú parasztok
éves cselédet fogadtak. Késõbb
a még módosabbaknak azért
nem kellett a cigánykéz, mert
féltek...

– Mitõl?
– Nehogy a gazdaságuk miatt

ráfázzanak.
– Ráfázzanak?
– Nehogy kuláknak számít-

sák be õket, mert hisz volt egy
lista. Ha oda felkerült valaki, az
kampec volt, az megnézhette
ám magát! Életük se maradt.
Engem 1949-ben tettek meg
brigádvezetõnek. Jó fejem volt,
két hónapra elküldtek mezõ-
gazdaságot tanulni, de a Petres
Bálint aztán csak azt kérdezte
tudod-e már te cigány mi a
krumpli és mi a tengeri? Mond-
tam, hogy tudom. Hát iskola
nélkül is tudtam én ezt, csak
nem számoltam be ennek a
redves fejû parasztnak, mert
hisz õ volt a nagykutya a téesz-
ben. Nem feleseltem én senki-
vel. Ha azt mondja nappal van,
pedig éjjel, én arra is rábólin-
tok, csak hagyjon már békibe
minket.

– Mibõl állt egy brigádvezetõ
munkája?

– Fõleg kussolásból, meg

hajtani kellett az embereket, de
mi semmire nem mentünk.
Nem hagyták, hogy termeljünk.
A cigánybrigád mindig az utol-
só volt, a Petõfi Tsz rongya.

– Miért?
– Nekünk, 22 embernek 166

katasztrális holdon kellett dol-
gozni, de hogyan dolgoztunk
volna?! Hát mi nem kaptunk
semmit, se traktort... Semmit.
Volt egy kapánk, és volt a ke-
zünk. Keserves volt, rajtunk
röhögött mindenki. De szer-
szám nélkül mit lehetett tenni?
Semmit! Az eredményt kiabál-
va követelték rajtunk, és volt
ám sokszor, hogy ránk fogták,
hogy szabotáljuk a munkát! Az
anyjuk picsája szabotálta! Dol-
goztunk a semmiért. Persze,
hogy véres verekedések törtek
ki köztünk. Egyik cigány verte
a másik cigányt, egymást vá-
doltuk lazsálással, pedig kiló-
gott a belünk a munkától. Csak
hát buta voltam... Akkor még
nem tudtam, hogy kézzel nem
lehet annyit teljesíteni, mint
traktorral. A magyarok telje-
sítettek, mert nekik volt traktor-
juk meg az ég adta világon
minden. Aztán nekik az asz-
szonyaik hordták délbe az en-

,,Mi ütöttük õket,
de közben majd leszakadt

a szívünk...”

JÁRDAKÕ

Szécsi Magda

Nem tudom, ki hogy van vele, de ha valaki azt mondja éhes, megetetem. Ha azt mond-
ja szomjas, megitatom. Ha meg fejbe verik a fehérvári úti piacon egy ellopott banán miatt,
hát kifizetem helyette és megkérdezem miért? Nincs 29.60,- Ft-ja? És, ha már mûanyag
ládával verik fejbe, miért nem védekezik? Miért nem védi karjával a fejét? Miért? És ha az
ember 71 évesen, mint egy gyerek sírva azt mondja hogy ,,hagyjon! Bûnös életem volt... A
kommunisták is csak felemeltek, oszt elejtettek, mint a taknyot...”, akkor leülök vele beszél-
getni a piac II. emeletén a Varga Étkezde fapadjaira és meghallgatom az életét: pláne, ha
cigány emberrõl van szó, mint ebben az esetben is. A villám tekintetû, nagyon sötétbõrû
öregember sokáig hallgat, majd kiböki, hogy vigyázzak mit kérdezek, mert õ a múltra job-
ban emlékszik, mint a tegnapi napra. – Nem baj – mondom – akkor beszéljen arról, amikor
a kommunisták ,,felemelték”.
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nivalót. A mi asszonyaink ott
görnyedtek velünk a földeken.
Nem fõztek, nem hordtak en-
nivalót. Mibõl fõztek volna,
semmink se volt sose. Aztán
egyre rosszabb lett minden.

– Csak nem vették el a
kapákat is?

– Nem, azt nem... Azt csak a
jóisten tudja, hogy mi volt a
világgal 1952-ben! Olyan rossz
volt a termés, hogy beleszédült
nem csak a téesz, de az egész
ország is. Elfogyott a búza,
aztán meg jött az aszály, nem
volt takarmány, sorra döglöttek
meg az állatok. Az ember meg
nem tehetett semmit, csak
nyögött. A beszolgáltatások
nem álltak le, vitték, amit
tudtak, tõlünk a teleprõl ugyan
semmit nem vihettek volna
csak az egereket, de a fejada-
gunk az nekünk is akkora volt
csak, hogy életben tudjunk
maradni.

– Mit mondtak, mit szóltak
ehhez az emberek?

– Hát mit? Nem mert akko-
riban senki mondani semmit!
Az éhezéseket a kulákokra
fogták, épp csak az aszályt
nem. Utálta is õket mindenki,
csak mi cigányok nem utáltuk
õket. Tudtuk ám jól, hogy
,,gyártják” a kulákokat bosz-
szúból, hisz nem léptek be a
téeszbe, és eleget beszéltek

róluk elõttünk a vezetõk, mi
nem számítottunk, ha hallottuk
is miket beszélgetnek, nem vet-
tek minket azok emberszámba
soha! Nem voltunk mi hülyék,
higgye el. Csak egyszer, amikor
parancsra velünk verették el
õket... Azt a négy megmaradt
kulákot.

– És tényleg megverték
azokat az ártatlan embereket?

– Mi is ártatlanok voltunk,
hát nem mi akartuk! Kellett,
mert megparancsolták, megfe-
nyegettek minket is. Hát ezért...
Ütöttük õket, de közbe majd le-
szakadt a szívünk úgy sajnáljuk
õket. Nem tehettünk mást. Ke-
nyeret kaptunk cserébe. Bûn ez,
de így volt. Nem tagadok le
semmit! Nem voltunk mi meg-
becsülve... A legszegényebb
parasztok után soroltak minket
embernek. Az utolsók voltunk
az emberi rangba. Ezért vagyok
bûnös, azóta se tudom elfelej-
teni...

– Hogy viselték el, hogy egy-
szeribe csak naponta ki-
hajtották magukat a földekre?

– Rosszul... Nem volt már
szabad életünk...

– Kommunista lett maga is?
– Miért kérdezi?
– Azért, mert magát ha rövid

idõre is, és megszégyenítõ mó-
don is, a két havi tanulással,
csak kiemelték...

– Ha belem szedik ki, én
akkor se álltam volna közéjük!
Sok paraszt beállt nekik kom-
munistának, de csak úgy fifi-
kából, nem érzésbõl, rafinált-
ságból.

– Mégis munkavezetõ lett.
Mit kértek cserébe? Csak nem
besúgó lett?

– Volt ott épp elég besúgó,
nekem nem mondták, hogy ezt
csináljam.

– Csinálta volna?
– ...Hát, ha nagyon rám

ijesztenek, csináltam volna.
Nem tagadnám le! Maga nincs
több 30 évesnél, maga nem
tudja milyen világ volt az.
Becsapós világ volt, félni kel-
lett tõle...

– Hogy lett vége?
– Minek?
– Azt mondta, hogy a kom-

munisták leejtették mint a
taknyot...

– Az úgy is volt! Mert tetszik
tudni, mi a cigánytelepen pár
évvel késõbb, 1956-ban azt hit-
tük kitört a háború. ’56-ban
még nem lehetett ám elfelejteni
a háborút! Megijedtünk! Neki
mentünk a román határnak.
Menekültünk! Aztán amikor
rend lett, visszahoztak minket
és mondták, hogy büdös cigány
forradalmárok! Azt se tudtuk
mit jelent, csak bólogattunk,
mint a bolondok. A verések

után minden cigány más
brigádba került. Kettesével kel-
lett a magyarok keze alá dol-
gozni, csak engem zavartak el.
Más munka ott nem volt. Ha
nem dolgozok, becsuknak a
börtönbe, hát gondoltam en-
gem ugyan nem, és feljöttem
Pestre 1957-ben. Így elálltam
trógernak építkezésre, és meg-
nõsültem. 1959-ben született a
lányom, az Erzsi. 

– Az Építõiparból ment
nyugdíjba?

– Onnan. 54.250,- forint a
nyugdíjam. A lányoméknál
lakom odaát Pesten. 

– A nyugdíjból nem tud
megvenni egy banánt?

– Nem. Kell a pénz az
unokáknak. Munka meg nincs,
az én nyugdíjamból élnek ti-
zenegyen. Nem sokára jön a
dédunoka is. A terhes unokám-
nak loptam azt a banánt is. A
csarnokban sok az ismerõs...
Azért jöttem ide erre a piacra.
Szégyen ez, nem szoktam én
lopni, csak hát annak a lány-
nak a szíve fordult ki ezért a
banánért, megkívánta.

– És maga mire vágyik?
– Van cigarettája? Az jó

lenne... Meg egy tányér leves...
És jó volt ez a beszélgetése is
velem. Nehogy lenézzen ám az
életemért! Õszinte szóval
mondtam én mindent...

KORMÁNYBESZÁMOLÓ A KISEBBSÉGEK HELYZETÉRÕL

A Magyar Köztársaság területén élõ kisebbségek helyzetérõl szóló beszámolót fogadott el a Kormány a 2005. június 29-ei
ülésén, s a jelentést megküldte az Országgyûlésnek. A kormánybeszámoló elkészítését a Kisebbségi Hivatal koordinálta. 

A most elfogadott dokumentum a 2003–2005 közötti idõtartamra vonatkozóan mutatja be a kisebbségek helyzetében bekövet-
kezett változásokat, illetve a Kormánynak a kisebbségek helyzetének javítására, a kisebbségi törvényben biztosított jogaik széleskörû
érvényesülése érdekében tett intézkedéseit. 

A beszámoló elemzi a kisebbségi önkormányzati rendszer mûködésének tapasztalatait, jelentõs hangsúlyt fektet a nemzeti és et-
nikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa által is kifogásolt, a kisebbségi önkormányzatok megválasztásának jogi szabályozásából
adódó visszásságokra. 

A jelentés kiemelten foglalkozik a kulturális autonómia alapját jelentõ intézményesülési folyamat bemutatásával, melynek
keretében az országos kisebbségi önkormányzatok újonnan alapítanak, illetve fenntartásba vesznek különbözõ kisebbségi
intézményeket. Önálló fejezet mutatja be a kisebbségi célokat szolgáló többcsatornás finanszírozási, támogatási rendszer elemeit,
értékelve a rendelkezésre álló költségvetési keretek változását, a támogatások hatékonyságát, közreadva az Állami Számvevõszék
vizsgálatának vonatkozó megállapításait is. A beszámoló kitér a tankönyvellátással és taneszköz-fejlesztéssel kapcsolatban tapasztalt
nehézségekre. A cigány kisebbség oktatásával kapcsolatos kérdések önálló bemutatását a roma tanulók oktatási integrációját
elõsegítõ hálózat, illetõleg programok sajátosságai indokolják. Ajelentés részletesen taglalja a kisebbségi közmédiáról szóló ombuds-
mani vizsgálat megállapításait. 

A beszámoló stratégiai kisebbségpolitikai feladatokat meghatározó résszel zárul. A Kormány nemzetközi és kétoldalú kisebb-
ségpolitikai kötelezettségeinek maradéktalan végrehajtása mellett és annak részeként felhívja a szaktárcák figyelmét arra, hogy
fejlesztési, beruházási eszközeik felhasználása során prioritásként kezeljék a nemzeti és etnikai kisebbségi célú projekteket. A leg-
fontosabb célok megvalósítására nevesített pénzeszközöket kell elkülöníteni. E döntések meghozatalába érdemben be kell vonni a
létrehozott Nemzetiségi Informatikai Kollégiumot és a Nemzetiségi Kulturális Tanácsot, s a kisebbségi oktatás területén növelni
szükséges az Országos Kisebbségi Bizottság szerepét.

A kormánybeszámoló mintegy 50 mellékletben ad közre részletes tájékoztatást a hazai kisebbségek népszámlálási adatairól,
szervezeteirõl, önkormányzatairól, intézményeirõl, a kisebbségi kulturális célú költségvetési támogatásokról. 

A jelentés és mellékletei rövid idõn belül a www.icsszem.hu honlap Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal oldalain lesznek
elérhetõek. 
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HATVAN ÉV

,,Örülj a jónak, mert a baj
úgy is jön magától.”

Nyári Gyula hatvan éves. Klarinétjátékával már fiatalon bejárta szinte az egész világot.
Késõbb a fényképezõgépre cserélte hangszerét, és manapság már csak úgy emlegetjük,
hogy Nyári Gyula a fotómûvész.

Õ maga meglepõdött a kerek évfordulón, azon, hogy semmit nem érez a hatvanadik
születésnapján. ,,Hatvan. Ez annyit jelent, hogy 1945-ben születtem és ha jártunk iskolába,
ha akarjuk, ha nem, 45-tõl 2005-ig ez hatvan. De hát megmondom õszintén, olyan, mintha
két hét lett volna. Nem merem kimondani a számot, én nem érzem magam annyinak,
egész egyszerûen nem tudom elképzelni, hogy ennyire elszaladt volna az idõ.”

,,Édesanyám háromszor in-
dult el, hogy elvetet.  Egyszer
jöttek az orosz gépek, utána jöt-
tek a német gépek, harmadszor-
ra megint nem tudott elmenni,
és akkor nagyapám azt mondta
szegény, Isten nyugosztalja,
hagyjad lányom, mert a jóisten
is úgy akarja, hogy megmarad-
jon. Hát így ma-
radtam meg.
Mondom is
anyunak, sose
b o c s á t o m
meg, hogy el
akartál csinál-
tatni. Azt mond-
ja, de hát nem
tudtam, hogy te
gyõzöl.

– Mondd csak
az egész családon
uralkodik ez a jó-
kedv, a humor?

– Hát megmon-
dom õszintén, nem
jellemzõ. Én va-
gyok az egyedüli,
idézõjelbe téve, aki
mindig viccesen fo-
gok fel mindent. A
bátyám rettenetesen
komoly, olyan akkurá-
tus és olyan három
lépést tartó. A nõvérem is kicsit
komolykodó, nagyon aranyos,
kedves, de hát ez a spontán
vidámság, ez nincs min-
denkiben. És sajnos néha kicsit
morbid vagyok és abban a pil-
lanatban észre se veszem, hogy
mit mondok. Jó múltkorában
volt a Csolinak egy ilyen
felolvasó délutánja, és ott volt
egy kisfiú, 11 éves, vak. És neki
is volt egy szép verse, amit

elmondott és utána Hontalan-
nak a felesége odavitte a Cso-
lihoz a gyereket, hogy te Csoli,
ez a gyerek annyira szeret té-
ged, rajongásig szeret, imád.
Hát szegény Csoli ott állt, mit
tud evvel kezdeni, ugye. Mon-
dom, hogy Csoli, tudod

miért sze-
ret téged ez a gyerek? Azt
mondja miért? Mert még nem
látott. Sajnos mindig vannak
ilyen morbid dolgaim.

Én úgy érzem, hogy  az évek
azok nem mondanak semmit.
Mindenki tudja, hogy akkor,
amikor kikerült az iskolából
tizennyolc éves koráig minden-
ki idõsebb akar lenni. De ha te
is visszanézel Ilona, akkor  azt
veszed észre, hogy 20 éves
korod óta milyen gyorsan elfu-

tottak az évek, tulajdonképpen,
mintha két-három hét lenne.
Mindig azt szoktam mondani,
örülj a jónak, mert a baj úgy is
jön magától. Sajnos az évek
elmúlnak, de ha fiatalok ma-
radunk és

vi-
dámak, akkor nem

olyan veszélyes.
– Azt mondtad, hogy futnak

az évek, de te magad is se-
gítesz. Tehát te maga is
örökkön futsz valahova. 

– Soha meg se fordult a fe-
jemben, hogy fotózzak. Régen
volt egy gépem, egyet-kettõt
kattintottam. És mikor elmen-
tünk külföldre, mert már 1960-
ban kimentem Olaszországba
és a kollégák, a táncosok min-
denki vitte a fényképezõgépet
és fényképeztek. Hát a ro-

máknál, hol van fényképezõgép
ugye? Hát azok azt nézik, hogy
mit lehet kapni a piacon, tehát
tulajdonképpen én nem foglal-
koztam vele. És nem is nagyon

érdekelt a do-
log. Nekem az
elsõ gépem
Pajtás gép volt.
Azzal is le-
hetett jó ké-
peket csinál-
ni. Csináltam
egy-két jó
képet. 1975-
ben men-
tem ki el-
õször New
Yorkba és
akkor is
v i t t e m
egy kis
fényké-
p e z õ -
g é p e t
m a -
g a m -
mal és
n a -

gyon jó képeket
csináltam vele. Szóval talán a
látásmód a lényeg, hogy mi az,
amit látok. Mert lehet itt kattin-
tani jobbra, balra, de ha nem azt
látja… Hát én nem vagyok
szívbajos. Volt egy-két rendez-
vény, hát nem egy-két, hanem
több is, de engem mindig a
létrával látnak. Ez azért jó ugye,
mert ha tömeget fotózok, akkor
nem lehet, hogy föltartod a
gépet, oda föl kell menni, hogy
belenézzél. És volt egy alka-
lom, amikor is a Révay utcában
a Bálint napi ünnepségen
voltam ott és a sarokban, vala-
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hol ott volt a létra és ott volt a
Molnár Márton a Kisebbségi
Közalapítványnak az igazgató-
ja, engem nem látott. És nézett
körbe, azt mondja: a Gyula biz-
tos itt van, mert ott a létra. Tehát
már a létrával azonosítanak be.

– Amikor tavaly kimentünk
Birkenauba és Auschwitzba,
én bizony, hogy vittem magam-
mal a létrát. Szépen betettük a
buszba, és mindenhova cipel-
tem magammal. Ott voltak
ezres nagyságban a látogatók,
és érkeztek befele szép hosszú
sorban, bánatosan. Na most
hogy lehet lefotózni azt, hogy
milyen hosszú sorban állnak?
Elõre futottam, fölfutottam a
létrára, és van egy olyan
képem, hogy körülbelül száz
méter hosszan jönnek az em-
berek. És akkor mindegyik
tévés, meg a külföldi fotósok
azt kérdezték, fölmehetek? Hát
mondom, én készültem, te nem
készültél?

– Néhány perce említetted a
harmadik külföldi utadat.
Hogy van ez, hogy te már a
hatvanas években, ahogy
elõbb mesélted, Olaszországba
kijutottál? Milyen utak ezek,
hogy kerültél te ki?

– 1959-ben alakult meg a
Bartók Béla Mûvészegyüttes,
táncegyüttes. Ennek volt egy
úgynevezett Rajkó-zenekara.
És 1960-ban Sziciliában,
Messinában volt egy folklór
fesztivál és úgy mentünk ki
oda. Én ugyanis zenész vagyok.
Sok évet eltöltöttem külföldön
is, de szállodákban is zenész-
ként. A fotózás  meg sem for-
dult a fejemben, mondom
1960-as 70-es évek körül kezd-
tem el fényképezgetni, és min-
dig szerettem megkomponálni
a dolgokat. Bár én magam na-
gyon rendetlen vagyok, a fele-
ségem frászt kap tõlem, min-
den, ami egyenes, az tele van
fotókkal, meg negatívokkal, de
a képen rend van. Meg vannak
komponálva a dolgok. Elkezd-
tem fotózni, és elhívogattak
esküvõkre, akkor belebotlottam
a Radulyba, a Száztagú veze-
tõjébe és akkor mindig hívott a
rendezvényre, így indult. És
találkoztam emberekkel, tehát
nem arról volt szó, hogy én
most magamtól elkezdek fotóz-
ni, hanem vannak meghatá-
rozott események, amikbe bele
kell csöppenni. Ezen kívül ugye

vannak roma események, azt is
csinálom, és mindig ott vagyok,
ahol kell. Most az utóbbi
idõben volt egy kiállításom
Londonban, nagyon nagy si-
kere volt. Ez úgy indult, hogy
2003 januárjában volt egy kiál-
lításom, aminek az volt a címe,
hogy Mûvészi értékek a 150
éves Kerepesi temetõben. En-
nek az anyagát felfedezte egy
bácsi, aki a Magyarok Házában
volt, és azt mondta, hadd állítsa
ki ezeket a képeket. És akkor
átvillant a fejemen, hogy hát jó,
nagyon szépek a temetõi képek,
de miért ne mutatkozzak egy-
szer úgy be, mint roma fotós.
Akkor azt mondtam,  hogy csak
úgy vagyok hajlandó belemen-
ni, ha kiállítunk roma képeket
is. Azt mondja jó, hely van
bõven. És akkor a másik címe
az volt, hogy az Aluljárótól a
Zeneakadémiáig. Elég nagy
visszhangja volt  a kiállításnak.
A megnyitón körülbelül száz-
hatvan ember volt. Ezt kö-
vetõen odajött hozzám egy
kiadó, akivel korábban dolgoz-
tam és azt mondja nekem, te ez
olyan jó anyag, miért nem
adjuk ki könyvben?  Nagyon jó
lenne, ha az iskolákba eljutna
ez a könyv, mert akkor ez nem-
csak a roma gyerekekre, hanem
a többi gyerekre is ösztönzõen
hatna, mert megint más képben
látni valakit, és megint más
mesélni róla, mert ugye, ne-
künk nemcsak szegény putri-
jaink vannak. Hanem vannak itt
egyetemi tanárok, vannak itt
orvosok, vannak ügyvédek is.

Most ami legutóbb  volt kiál-
lítás a Millenárison, ott 95
százalékig fekete-fehér fotók
voltak kitéve, és mind borza-
sztó szociofotók. Egy-két
ember jött és azt mondta, hogy
rögtön észrevettük, hogy me-
lyik a te fotód, mert az nem
arról szólt. Mert az én fotóim
életképeket mutatnak be, én
nem próbálok bemenni a nyo-
morba, mert nyomort, azt min-
dig, mindenki lát. Azt miért kell
sokszorosítani? Nem? Minden-
féleképpen azt kell megcélozni,
hogy ne mutassuk már mindig
a putrikat. 

– Nem vagy megelégedve a
romakérdéssel. 

– Nem vagyok megelégedve.
Ha a háttér nem olyan, akkor én
jónak tartanám azt, ha például a

romagyerekek, bármennyire is
nagy a gyerek és a szülõ közöt-
ti kapcsolat és a kontaktus,
azért azokat a gyerekeket el
kéne vinni kollégiumba, ilyen
bentlakásosba és akkor ott
tudnának tanulni, nincsenek a
hétköznapi problémák a nya-
kukba téve, és akkor, amikor
már kijönnek, akkor mindig
tudják vállalni azt, hogy hon-
nan jöttek. De ha állandóan

otthon vannak a szegénység-
ben, a csóróságban, a nélkülö-
zésben, hát akkor még az agyuk
sem úgy fog, ahogy kellene.
Szóval ez lenne az én javasla-
tom, ami egyáltalán nem fog
termõtalajra hullani.

Elhangzott:
2005. június 17.-én,

a Cigány Félóra mûsorában
Varga Ilona

beszélgetése nyomán

1996 Karácsonya
Fõpásztor kápolna
Nyári Bernadett
és ifjú Nyári Gyula

A jövõ...

Majális, 2005
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Má dã tînãr o umbáta pã lume-cárá ku lutá-j. Dã p-áje o scsimbát lutá-j pã sé fásé
formé, sã áztãz om máré o csimãny pã jãl.

Jãl szîngurã szã înmirã pã ejij, kã nu szîmcã, kã dã sászã zesé dã ej ãj. – Sázsã zesé.
Áztá átitá fásé, kã în 1945 ám ánuszkut, sinyi o umblát în iskulã o nu o umblát, sã áje scsi-
jé kit dãlá 45 pînã lá 2005 sászã zesé dã ej ãj. Dá szpuj dã ánume, eji átitá fásé kákînd dã
doj szãptãmînã ár fi. Nu mã-ndur szã zîk áfárã ejim, nu mã szîmc dã átitá, nyis kum nu
prisép, kum or mérsz ásá ejije.

Mámá me în tri rîndurj
sz-o purnyit, szã mã jejé
dãlá je. Odátã or vinyit
uroszu, odátã or vinyit
nyemci, lá trilje járã nu o
putut szã mergã, sã átunse
musumnyo áje o zîsz,
szãráku, dimizo szã gyejé
hugoj, lászã fátá-me kã sã
dimizo áje
áré dã-
gînd szã
r ã m î j é
kupilásku.
Ásá ám
rãmász. Sã
j-ám zîsz lu
mámá kã nu
ãj jért pãntru
kã már fi lat
dãpã lumé.
Áje zîsé, kit
nu ám scsut,
kã tu vij vinyi.

– Zî numá,
toc ku áfelá
bunã vojé ãs-
cséc?

– Ãc zîk ánu-
me, nu bás. Jo
misz szîngur, si-
nyé tot ku sadã ãj dã si-
gogye, frácsimnyo ro
triszt ãj, tot ku més ãj sã
cinyé tri pásu. Szorãme o
cãrã ãj triszt, dá farcsé
bunã, vujaszã ãj, nu-j în
sinyé gogyé vojé há
máré. Jo jescsé kînd sã dã
mort fák sadã, átunse

kînd fák, nyis nu ja
dãvescsé sé zîk. Kînvá,
kînd o foszt lu Choli
dãpã dámnyázá kînd or
umárát dã-n tráje sé jãl o
szkrisz, ákulo o foszt o
kupilás orb dã zesé sã
unu dã ej ãj re. Sã jãl

o zîsz o
mîndrã, dãpã áje álu
Hontalan cîgánkã lu dusz
pã kupilu lá Choli, ãj
zîsé, kit Choli kum csé
plásé, csé uminyescsé
kupilu áztá pã csinyé.
Szãrák Choli mágá ákulo
o sztát, nu scsije sé  szã
fákã. Jo ãj zîk, scsij Choli
dã sé csé plásé ásá kupilu

áztá, kã inká nu cs-o
vãzut. Jártãm, dá tot ám
áfelá lukru.

Jo ásá szîmc, kit eji nu
zîsé nyimiká. Toc scsijé, kã
átunse kînd szfãrsãny
iskulá sã ãs-

csény dã zesé sã opt
ej, átunse toc máj bãtîrny
ány áve dãgînd szã finy. Dá
dákã sã tu csé ujc înnápoj
Ilonã átunse véz, kã dãlá
daãzãs dã ej kit dã repã
fuzsé ejije, kákînd csár da-
ãtri szãptãmîny ár fi. Tot áje
ám szuktuljit szã zîk, fij
bukurosz ku bun, kã reljilje
sã ásá vinyé. Ásá-j, merzsé
ejije, dá dákã tînãr

rîmînyény ku sadã, átunse
nu-j báj máré.

– Áje zîs, kit dã fugá
ejije, dá sã tu jé ázsuc. Sã
tu dáj fugá uvig.

– Nyis odátã
nu o foszt în
firém, kit szã
fák formé. Dã
mult ám ávut
ku sé  ám
fãkut nyiszkej
formé. Kînd
ány mérsz în
lume ált,
inká în 1960
á t u n s e
urtásim, sã
sinyé or
zsukát, or
dusz áfelá
dã formé
sã or fã-
kut for-
mé. Lá
b ã j á s ,

hungyé o
foszt átunse dã formé
fãkut? Jé áje ujtã sé jescsé
pã-n tîrg, jo nu ám gãngyit
pã escse. Ámnyo máj dã
zelsö dã formã fãkut, Pajtás
o csimá. Sã ku álá ány putut
bunã formé szã fãsény. Ám
fãkut nyiszkej buny formé,
kînd în 1975 ám foszt în
New York sã átunse ám
fãkut nyiszkej buny formé.
Kum vãd, dã sé ja dãves-
csé, áje szãmãlescsé. Pacsé

SÁSZÃ ZESÉ DÃ EJ

,,Fij bukuraszã ku bun, kã
báju sã-ásá vinyé szîngurã.”
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om szã szã ujcsé pã áis, pã
ákulo… Jo nu misz frikosz.
Pã hungyé jo umblu, tot ku
szkárá mãduk. Áztá dáje ãj
bunã, kã kînd mulc aminy
jescsé în lok, átunse nume
dã-n szusz véz kic ãsz. Ám
foszt o dátã pã-n lok în
Révay uljicã pã Bálint zî,
ákulo pã szkárá ám pusz în
kot, ákulo o foszt sã
Molnár Márton, sinyé nu o
vãzut pã minyé. Szã ujtá
hungyé gogyé, sã zîse, áise
o fi Gyula, kã o vãd pã
szkárá-j. Dã szkárá mã
kunascsé.

– Kînd ãn ánu sé o trikut
ány foszt în Birkenau
Auschwitz, jo sã ákulo ám
dusz szkárá ku minyé sã
dusem hungyé gogyé.
Ákulo o foszt szã zîk o
ezãré dã om, sã vinyé jé în
lontru în rînd, farcsé triszt.
Náku kum fás formã kit szã
véz pã je, kic vinyé pã
káljé? Ám dát fugá dã
nencsé, ám dát fugá pã
szkárá, sã szã vegyé pã
formã pacsé fi o szutã dã
méter kum vinyé aminyi.
Átunse vinye sã zîse álci,
kit sã jé pacsé szã mergã pã
szkárã? J-ám zîsz jo mã ám
gãtát áise, á voj nu v-ác
gãtát? 

– Nu dã mult áj zîsz á
trilje káljé în ált lumé.
Kum ãj áztá, kit tu má în
1960 áj foszt în ált lumé?
Séfel káljé or foszt escse,
kum áj mérsz áfárã?

– Inká în 1959 szã o fãkut
Bartók Béla Mûvész-
együttes. Áise o foszt lutási
ásá o csimá: Rajkó. În 1960
în Szicilia Messina o foszt
o áflálã dã kîncsis, ásá ány
mérsz ákulo. Jo dánu lutás
misz. Mult ej ám foszt în
lume cárá sã ákászã în kãs
máré. Formé szã fák nu ám
ávut dãgînd, în eji dã
1960–70 ám fãkut nyiszkej
sã tot jo ám gyirizsit uná.
Dá bá jo nu misz ku rînd, lu
cigánkám ãj fák mult sudã,

kã hungyé gogyé formé
jescsé ákászã, dá pã formé
jo fák rînd. Kînd ám
kizdilit, kánti pã nuntã
fãsem, dãpã áje mã ám áflát
ku Raduly, sã átunse pã
lutási ljám puszt pã formé.
Tot mã áflu ku sinyivá,
sinyé mã csámã, sã pã
hungyé umblu, mã seré
sinyivá szã fák formé áise,
ákulo. Ásá ãj áztá. Áku nu
dã mult m-o pusz formilje
pã fál în London, lu mulc
j-o szpárit.

– Áztá ásá sz-o purnyit,
kit în 2003 or pusz pã fál
formé, pã káré în mîrmîn-
csé ám fãkut. Escse ro sz-o
vãzut lu on om, sinyé în
Ungur Kászã lukrá, sã o
zîsz, kit sã jãl ár punyé pã jé
áfárã. Átunse jo ásá ám
gãngyit, kit nu csár pã
formé dã mîrmîncsé szã
pujé áfárã, dá sã pã áje
formé, hungyé bãjási ãsz.
Jãl o zîsz bényé, áré lok.
Mulc or vãzuta, sã lu toc ãj
plãse dã formé. Kînd szã o
dãscsisz, átunse o szutã sã
sászã zesé dã om o foszt
ákulo. Ákulo o vinyit lá
minyé on om, sinyé fásé
kényvijé sã o zîsz, kit ár
trãbujé pã formé szã pu-
nyény în kényvijé. Jo pã
áztá nyis nu ám gãngyit.
Bényé ár fi dákã ár fi dã-n
kényvijé escse sã în iskulã,
kã dákã vegyé kupijé máj
bényé învácã, dãkit kînd
nume áugyé sévá. Noj nu
nume kumpányé ávény, dá
jescsé întri noj sã miscsér
máré, sã doktor, sã sinyé
szã prisepé lá jog.

– Nu dã mult o foszt
formé ákãcát în Millenáris
în álb sã nyágrã, sã sinyé
vigye scsije káré ãsz áméj.
Pã áme formé kusztu jes-
csé, nu nyumuruságu, kã
áje pucsény vigye ákár
hungyé. Dã sé ár trãbuji szã
fãsény máj mult? Nu? Áje
ár trãbuji, kit szã nu árãtãny
tot csár kuljibi.

– Nu cij drág kum ãsz
bãjási?

– Nu mij. Nu-j bényé ásá,
ákár kum ljé plásé pãrinci
pã kupijis, ár trãbujé szã
mergã kupiji pã áfelá
iskulã, hungyé ákulo pacsé
szã szã kulsé, ákulo ár
pucse szã învácã, nu ár fi în
gîtulji báju mult, sã dákã or
szfãrsît ku iskulá sã átunse

ár pucse szã vãdãlászkã dã
hungyé or vinyit. Dá dákã
ákászã ãsz în flãmãnzálã, în
nyimiká, átunse nyis firelji
nu ápukã ásá, kum ár trãbu-
ji. Áztá ás gãngyi jo, dá
scsu, kã nyime nu mã
áugyé.  

Fordította: Varga Ilona

1996 Krisun
În biszerikã
Nyári Bernadett,
Nyári Gyula

Sjé o fí...

Primã várá, 2005
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Születés körüli szokások
és hiedelmek az alsószentmártoni

beás közösségben

HAGYOMÁNYÕRZÉS

Dolgozatomban az alsószentmártoni beás közösség körében végzett gyûjtés ered-
ményeirõl szeretnék szólni. A kutatás célja a születés körüli szokások és hiedelmek
feltérképezése volt, a kérdéseim a terhesség idõszakára, az otthonszülés körülményeire, a
rendellenes szülés eseteire, az újszülött gondozásra és a keresztelõre vonatkoztak. A múlt
gyakorlata mellett fontosnak tartottam a jelenbe átörökölt elemek megismerését is, ezért
adatközlõim nem csak az idõs korosztályból kerültek ki.

A Magyarországon élõ három
nyelvi szempontok szerint
elkülönülõ cigány csoport kö-
zül a beások csoportja a leg-
kisebb lélekszámú (kb. 50 ezer
fõ). Anyanyelvük az archaikus
román nyelv egy változata. A
beások Indiából induló vándor-
lásuk után Romániában tele-
pedtek le (pontosan Olténiában
és Munténiában), ahol bányák-
ban dolgoztak (innen az el-
nevezésük is). A többségi tár-
sadalom rabszolgaként foglal-
koztatta õket, ez a kiélezett alá-
rendeltségi viszony volt az oka
annak, hogy teljesen elhagyták
az indiai eredetû cigány nyel-
vet, nyelvhasználatukban nyo-
ma sem maradt (egyes kutatók
szerint azonban soha nem is
beszélték). 

Írásos forrás hiányában csak
visszaemlékezések alapján de-
rülhetett fény arra, hogy mikor
érkeztek a beások Magyaror-
szágra. Az egyes alcsoportok
különbözõ idõben, de minden-
képpen a XIX. század végén, a
XX. század elején telepedtek le.
Hagyományosan famunkákkal
foglalkoztak (teknõvájás, ka-
nál-, orsókészítés, stb.) ehhez
az árterületeken honos nyárfa
volt a legalkalmasabb fafajta,
ezért folyók mentén kerestek
szállást és vándoroltak jelenlegi
lakhelyükre. Ma legnagyobb
arányban a Dél-Dunántúlon
élnek, Somogy, Tolna, Baranya
és Zala megyében.

A beások három nyelvi cso-
portba sorolhatók: az árgye-

lánok hagyták el legkorábban
Romániát, õk az archaikus
bánáti román dialektust, a ti-
csánok a nyugat-erdélyi krisán
nyelvet beszélik. Az Alsószent-
mártonban és környékén élõ
muncsánok nyelvjárásának ere-
dete máig tisztázatlan. Õk
magukat szerb cigányoknak
tartják, ezért valószínû, hogy a
romániai áttelepülés szerb
közvetítéssel történt. 

A kutatás helyszíne:
Alsószentmárton –
Siklóstól néhány

kilométerre lévõ település

Az 1130 fõs lakosság teljes
egészében cigány származású,
s ez a tény teszi különlegessé,
az egész országban szinte
egyedülállóvá a falut. Az et-
nikai egynemûség kijelentés
nem pontos, hiszen a helyi pap
nem cigány származású, ezen
kívül pedig vannak olyan nem
cigány férfiak és nõk, akik
beházasodtak a faluba. Õk
azonban azzal, hogy cigány
házastársat választottak maguk-
nak, és beköltöztek Alsó-
szentmártonba, elfogadva és
átvéve az ottani életvitelt és
normákat, maguk is ,,cigányok-
ká váltak”, cigányként kezelik
õket. 

Az etnikai homogenitás sajá-
tos helyzetet teremt: a beás
nyelv megtartása, átörökítése
ma is folyamatos, a faluban
egymás között szinte csak ek-

ként folynak a társalgások, a
gyerekek pedig ezt a nyelvet
tanulják meg elõször. Ilyen
körülmények között olyan
szokások õrzõdhettek meg,
amelyek más keretek között
talán már eltûntek volna.

Alsószentmárton eredetileg
horvátok/sokacok által lakott
település volt, a beások pedig a
közeli Dráva folyó mellett, az
erdõben laktak (az elõbbiekben
említett okok miatt). A fa-
munkák iránti egyre csökkenõ
kereslet miatt a beások kényte-
lenek voltak új megélhetési for-
rást találni: a férfiak a falu föld-
jein vállaltak munkát. Idõvel,
azért, hogy ne kelljen naponta
akkora távolságot megtenni, a
munkaadó megengedte, hogy
egy-egy kunyhót építsenek a
földek végébe. A kunyhókba
aztán a férfiak családjaikkal
költöztek be, így megjelentek a
faluban az állandó cigány
lakosok. Egyre emelkedõ lét-
számukra a sokacok fokozatos
elköltözése volt a válasz. A
megüresedett házakba újabb
cigány beköltözõk érkeztek,
amíg a teljes lakosságcsere a
hetvenes évekre le nem zárult:
az erdõben élõ összes beás
beköltözött, az összes sokac pe-
dig elhagyta a falut. 

Az alsószentmártoniak kato-
likus vallásúak, Romániában
azonban ortodox környezetben
éltek, ennek nyomai a mai na-
pig fellelhetõek, elsõsorban az
egyházi ünnepek szokásvilá-
gában.

2004. októberében és no-
vemberében minden héten leg-
alább egy napot töltöttem
Alsószentmártonban. Ennyi lá-
togatás nagy mennyiségû anya-
got sejtet, de sajnos ez közel
sincs így, ennek okait azonban
e dolgozat szûk keretein belül
nincs módom kifejteni. Vég-
eredményben közel 20 embert
sikerült megszólaltatnom, fõleg
asszonyokat. Legtöbben  40–50
évesek, de megkérdeztem a
huszas, és a hetvenes éveiben
járókat is, õk milyen szoká-
sokat õriznek.

A teherbeesés elõtt:
csak az minõsült

,,rendes lánynak”, aki
szûzen került a férjéhez

A magyar paraszti társadalom-
ban a párválasztás elsõsorban
vagyoni alapon történt, a szülõk
akarata szerint, s a házasulan-
dóknak nem volt beleszólásuk a
döntésbe. A szegényebb réte-
gekben a személyes vonzódás
nagyobb hangsúlyt kaphatott,
nem lévén szó vagyonról,
melynek növelésére a házasság
adott volna alkalmat. A sze-
génység fokozottan érvényes
volt a legtöbb cigány csoportra,
így a vizsgált közösségre is, a
pár kiválasztásában itt az ér-
zelmek kaphatták a fõszerepet.

Esküvõre, egyházi szertartás-
ra sok esetben a faluba való
beköltözés elõtt (sõt még utána
is hosszabb ideig) nem volt

Bundity Tilla
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mód, a pár együvé tartozását
összeköltözésük jelentette. En-
nek oka egyrészt, hogy a lá-
nyok gyakran 12–13 éves
korukban ,,kerültek össze” fér-
jükkel, ilyen fiatalon pedig nem
kaptak volna engedélyt a há-
zasságra, másrészt az esküvõ
magas költségét (a pap fizet-
sége, a lakodalom) nem tudta
minden család felvállalni.

Csak az minõsült ,,rendes
lánynak”, aki szûzen került a
férjéhez (házassággal vagy
anélkül), s az összeköltözést
követõ egy évben megszülte
elsõ gyermekét. Az ide vonat-
kozó szakirodalom tanúsága
szerint a legtöbb helyen a
közösség igen szigorúan ítélte
meg az olyan asszonyokat, akik
a vártnál korábban szültek,
vagy pedig a gyermekáldás
évekig elmaradt. Alsószent-
mártonban nem viszonyultak
hozzá ilyen elítélendõen, ,,nem
szólták meg”. A meddõség sem
számított akkora bûnnek, mint
sok más helyen. A környezete
,,nem vette a szájára”, a férje
nem hagyta el õt, hanem vagy
beletörõdtek a gyermektelen-
ségbe, vagy magukhoz vettek
egy vagy több gyermeket, akit
aztán sajátjukként neveltek.

Legtermészetesebbnek a
négy, öt, vagy akár több utód
vállalását tartották, az egykézés
gyakorlata szinte teljesen
hiányzott. Fontos volt több
gyermek a családban, hogy
minél több segítség legyen a
háznál, és hogy ,,tele legyen a
szoba”. Az asszonyoknak har-
minc éves kor felett nem volt
illendõ szülniük. 

A terhesség idõszaka:
különleges

bánásmódban nem
részesülhetett

A fiatalasszony a terhesség
tényét ,,havibajának” elmara-
dásából, gyakori rosszulléteibõl
állapította meg. Amint tudo-
mást szerzett másállapotáról,
elsõként férjével közölte, majd
anyjával, anyósával. Állapotát
rejtegetni nem volt szabad
semmi szín alatt, úgy tartották –
és tartják ma is –, hogy ha a nõ
elköti a hasát, a köldökzsinór a
baba nyakára tekeredik, ha
pedig letagadja a terhességét,
néma lesz a gyermeke és
nehezen fog szülni. Különleges

bánásmódban nem részesül-
hetett ezután sem az asszony,
nem mentesülhetett a munka
alól: férjérõl, családjáról ugyan-
úgy gondoskodnia kellett, csak
a terhesség legutolsó szaka-
szában mérséklõdtek feladatai.
Táplálkozásában sem történt
változás, azon felül, hogy
tudatosan többet kellett ennie,
és bizonyos ételekre vonatkozó
tilalmakat be kellett tartania.
(ld. alább).

A gyermek egészsége szü-
letése pillanatáig bizonytalan,
ezért az anyának a várandóság
ideje alatt egy sor szabályt,
tiltást kellett figyelembe ven-
nie, hogy saját és gyermeke
épségét biztosítsa. Az anyának
tilos bármiben hazudnia, mert a
kisbaba ez esetben is néma lesz,
vakon, vagy nyomorultul szü-
letik, az anya nehezen fog szül-
ni. Nem ehet halat az anya,
mert az is némaságot okoz a
gyermeknek. Semmi állatot
nem csodálhat meg, nem rúghat
belé, mert olyan formájú lesz a
gyermek feje, szõrös lesz a
teste. Ha az asszony megüti
magát, vagy megütik, nem sza-
bad odakapnia, mert ugyanazon
a helyen folt lesz a gyermeken:
,,Mikor a férjem megütött, így
látszott, tiszta kék volt neki a
szeme.” A kötényébe nem fog-
hat fel gyümölcsöt, mert annak
formája meglátszik a baba ha-
sán vagy karján, ,,csak kicsi-
be”.

Nem szabad csúfolódni, mert
amit kicsúfol, az megjelenik a
babán. ,,Csúfolkodtam egy
gyerekrõl, volt egy dudor a fe-
jén, itt elöl, most nem akarom
mutatni. Volt egy dudor a fején
és csúfolkodtam, a kislánnyal
voltam terhes. Ahogy megszü-
letett a kislány, ott volt a dudor
a szemöldökén, és kimûtötték.
Így született.”

Alsószentmártonban a mai
napig a házaknál ravatalozzák
fel és virrasztják a halottakat.
Úgy tartják, hogy terhes asz-
szony nem mehet be abba a
szobába, ahol a halott fekszik,
mert ha ránéz, sárgasága lesz a
gyermekének, vagy sápadt lesz.
A virrasztáson azonban részt
vehet, de csak úgy, ha egy piros
szalagot köt a kisujjára. 

Nem lophat a nõ, mert ,,én,
mikor terhes voltam, loptam, és
a lányomnak itt a kezén, mint
ilyen pecsét volt rajta”. Nem
varrhat, mert fájni fog a gyerek

füle. Nem keresztelheti meg
más gyermekét, mert a sajátja
és a keresztelt gyerek is meg-
halhat. 

A népi hagyomány szerint a
terhes asszony ellophatja azt az
ételt, amit megkíván, ez nem
számít bûnnek. Ezzel szemben
a vizsgált közösségben ez a
lopás ugyanolyan véteknek
minõsül, mint normál esetben,
a gyermeken ekkor is nyomot
hagy. Az újszülött egészségét
azonban veszélyezteti, ha az
anya nem kaphatja meg azt az
ételt, amit megkíván. Környe-
zete éppen ezért folyamatosan
figyel a kismamára, s ha az
szól, vagy csak látják rajta,
hogy megkívánt valamilyen
ételt, azt igyekeznek neki
megadni. Ha az utcán megérzi
valamilyen étel illatát, be kell
mennie a házhoz, hogy akár
csak egy falatot kaphasson. Ha
látogatóba megy, és ott éppen
esznek, nem engedhetik el úgy
onnan, hogy ne egyen belõle,
nehogy késõbb megkívánja.
Úgy tartják, ha az anya még-
sem eszik a megkívánt ételbõl,
nagyon rosszul lesz, hány,
kiütései keletkeznek, a kisbaba
vakon születik, nem hall, vagy
,,nyomorult”, de el is lehet
veszíteni ilyen módon a magza-
tot.

A régi falusi társadalmakban,
ha az asszonyok nem akartak
gyermeket szülni a fogamzás-
gátlás esetleges volta miatt,
legtöbbször a terhesség-meg-
szakításhoz voltak kénytelenek
folyamodni. A kényszer és a
kétségbeesés különféle mód-
szereket hozott létre, ennek tu-
datában sokszínû beszámolókra
voltam felkészülve az idõsebb
asszonyok részérõl. Amit azon-
ban minden alkalommal vá-
laszként kaptam, sokkal meg-
döbbentõbb volt, mint ha a saját
kezûleg végzett durva magzat-
elhajtásokról hallottam volna.
A harmincas, negyvenes, ötve-
nes, és talán még a hatvanas
években is a siklósi kórházban
ingyen, vagy csekély fizetés
ellenében végeztek el abortuszt
beás cigány asszonyokon. 

Míg az életveszélyes házi
beavatkozások a legtöbb terhes
asszonyt elriasztották tervüktõl,
addig Alsószentmártonban a
,,szakítás” teljesen természe-
tessé vált. Az általam megkér-
dezett, a fent említett idõszak-
ban szülõképes korú asszonyok

mindegyikén legalább egy al-
kalommal hajtottak végre abor-
tuszt. Az okok különbözõek:
volt, akinek újabb terhessége
túl hamar jött elõzõ szülése óta,
volt, aki nem szeretett volna
több gyereket világra hozni, és
volt, aki nem tudta volna vállal-
ni az anyaságot sok munkája
miatt.

E mûködõ rendszer mellett
nem fejlõdtek ki alternatív
módszerek, bár akadtak olyan
nõk, akik szégyelltek orvoshoz
menni, ezért maguk próbálták
elvégezni a mûveletet: ,,Volt
olyan, aki nem akart elmenni
Siklóson, s otthon. Tudta ho-
gyan kell csinálni. Felszúrt
magának valamit. Volt egy asz-
szony, aki felpiszkált, s véres
volt az arca neki. Úgy született
az a gyerek. Olyan csúnya volt
az arca. Így is maradt tõle.”

A kórházi szülés
mindennapossá válása

elõtt az asszonyok
otthon,

bába segítségével
szülték

meg gyermeküket

Az idõsebbek visszaemlékezése
alapján Alsószentmártonban
sokac származású okleveles bá-
ba volt, aki 1961-62-ben bekö-
vetkezõ haláláig (a dátumot
illetõen eltérnek a beszámolók)
helyben vezette le a szülést. 

A fiatalasszony és férje ál-
talában az anyósával és apósá-
val lakott együtt, ezért a fájások
jelentkezésekor az asszony el-
sõként anyósának szólt, aki
kényelembe helyezte menyét, a
férfiakat és a gyerekeket (ha
voltak) elküldte otthonról,
segítségül hívta a szomszédasz-
szonyt és elküldetett a bábáért.
Vizet forraltak, átöltöztették az
asszonyt, tiszta lepedõket ké-
szítettek elõ. A fájdalmak csil-
lapítása érdekében imádkoztak,
más módszert nem alkalmaz-
tak. A szülés minden esetben
fekvõ helyzetben történt.

Amikor a baba világra jött, a
köldökzsinórt a bába késsel
vágta el, madzaggal elkötötte,
majd hamut kent a köldökére.
Az elsõ fürdetést is a bába vé-
gezte el, ellenõrizte az újszülött
egészségét, majd bepólyálta. 

– Folytatjuk–

A Wlislocki Henrik
Szakkollégium kiadványából. 
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a hiszed, ha nem, minden október 8-án,
Koppány napon, rettentõ nagy izgalom
költözik a baromfiudvarba, mert ezen a
napon választják meg a tyúkok, a világ
legszebb kakasát, aki aztán egész évben a

baromfiudvar imádott királya lesz. Ilyenkor készülnek
is ám a kakasok a versenyre: tollfényesítéssel,
hangélesítéssel, sarkantyú erõsítéssel. Csak egyetlen
kakas nem készült a versenyre, eszébe sem jutott, hogy

király legyen. Ott kapirgált szelíden a tyúkok között, és
ha talált valami finomságot, ízletes földi gilisztát, vagy
napsárga kukoricaszemet, azt azonnal lovagiasan fela-
jánlotta a tyúkoknak, és kapirgált tovább türelmesen,
vagy vízért kukorékolt a fiatal gazdasszony ablakára
szállva, hogy ne szomjazzon a baromfiudvar egy lakó-
ja sem. 

– Te miért nem fényesíted a tollaidat, mint a töb-
biek? – kérdezte tõle egy kíváncsi kacsa.

– Minden kakas szebb és erõsebb nálam, legyen
csak közülük király az egyik – válaszolta a kakas, akit
Tündértollnak hívtak.

– Bizony, ez igaz – bólintott a kacsa és eltotyo-
gott.

Tündértoll sóhajtott egy nagyot, majd neki állt
kapirgálni szorgalmasan, egészen napnyugtáig, a király-
választás idejéig. A többi kakas már ott pöffeszkedett
gõgösen a tyúkólban. Pörögtek-forogtak, hogy minden

tyúk jól megcsodálhassa õket. Figyelték is a tyúkok
árgus szemmel a királyi címre vágyókat, össze-össze
súgtak, de volt, hogy fel is nevettek, amitõl a hiú kaka-
sok taraja kékben és lilában játszott és még inkább
pöffeszkedtek, illegették-billegették pompás farktol-
laikat. Tündértoll megbújt egy sarokban, és onnan
figyelte a díszes, kényes-fényes kakasokat, de aztán
megunta nézni õket. Éppen egy tojásokon kotló tyú-
kocskát itatott a csõrébõl, amikor meghallotta a nevét.

A legszebb kakas...
(A ,,Koppány meséi” címû sorozatból -

Szécsi Magda:

,,Tündértoll gondoskodik rólunk!  Te meg gõgös vagy, irigy és mindig elzavarsz minket a szemétdombról!”

Illusztráció: Márió
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– Tündértoll a mi királyunk! – kárálták a tyúkok –
Õt választjuk, senki mást!

Hû, lett erre olyan mérges kukorékolás, hogy még
a hold is elcsodálkozott rajta.

– Az én tollam szivárvány színû!
– Az én sarkantyúmnál nincs erõsebb!
– Az én csõröm a legfényesebb!
– Az én hangomnak párja sincs! – hangzott innen is,

onnan is sértõdötten és gõgösen. 
– Miért Tündértoll lett a király? – toppant

dühösen a tyúkok elé a leghatalmasabb termetû
kakas, akit Debrecenbõl hozott a gazdasszony a
múlt nyáron. De a tyúkok nem ijedtek meg tõle.
Bátran a szemébe néztek.

– Tündértoll tolla nem ilyen fényes, Tündértoll
sarkantyúja nem ilyen erõs! Tündértoll csõre... Nos, hát
az olyan, amilyen! És a hangja sem ér az egekig... Ez
így van! – mondták kórusban a tyúkok.

– Akkor miért õ lett a király? – villant meg az óriás
kakas szeme vérbe borulva a méregtõl.

– Azért választottuk õt, mert mégis õ a legszebb
mindenkinél! De az õ szépsége nem kívül van, hanem

belül van... Úgy, ám! – kotkodácsolták lelkesen a
tyúkok.

– Kukuríkúúú! Ez meg mit jelent? – ugrott nagyot,
szárnyait harciasan széttárva az óriás kakas. 

– Higgadj le, és jól figyelj! – sipította egy pici
tyúkocska és a kakas szárnyára koppintott a csõrével. 

– Tündértoll soha nem bánt, soha nem fenyeget
bennünket! Udvarias, kedves és nekünk adja a legjobb
falatokat! Tündértoll gondoskodik rólunk! Tündértoll
nekünk kukorékol, nem a saját kedvére, mint te!
Tündértollra mindig számíthatunk! Tündértoll nem
gõgös! Te meg gõgös vagy, irigy és mindig elzavarsz
minket a szemétdombról, és még azt is elveszed tõlünk,
ami a miénk. Te nem látsz tovább a saját csõrödnél!
Nekünk nem kell ilyen király, bármilyen szép is vagy!
– jelentették ki a tyúkok és az óriás kakas szégyenkezve
futott ki az udvarra, mert tudta, hogy igaz, amit a
tyúkok a szemére hánytak.

Hát, Koppányka, így lett király Tündértollból, akin
nem fénylett korona, és tolla sem volt szívárvány színû,
de mégis szerették és becsülték õt jóságáért a baromfi-
udvarban...

GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Pusztai Koppány (4. oszt.) rajza. 

k k k
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KOS (III. 21.–IV. 20.) –
Emlékezetes külföldi nya-
ralás várható, de nem biztos,
hogy jövőre is vállalkozik
majd erre az útra! Elveszíthet

valami fontos iratot a hónap végén, és
szinte szétrobban a dühtől, pedig csak ki
kellene nyitnia a szemét... 

Ajánlott olvasmány: A Mongolok titkos
története című könyv.

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Kezdetben hízeleg Önnek,
hogy tülekednek Önért az
ellenkező neműek, aztán
megijed tőlük, mert nem akar

kapcsolatot! Foglalt a szíve: egy olyan em-
bert szeret, akit szintén körül rajonganak az
ellenkező neműek. A féltékenysége tönk-
reteheti a nyaralást! 

Ajánlott olvasmány: A. S. Neill: Sum-
merhill

IKREK (V. 21.–VI. 21.)
– Új szerelme a testiség
terén eleinte tartózkodó. Ne
legyen türelmetlen, az intim

kapcsolat létesítésétől való félelem csak
lassan, apránként oldható fel. Mun-
kahelyén ne fecsegje ki családi ügyeit, és
általában beszéljen kevesebbet augusztus-
ban!

Ajánlott olvasmány: Joyce Carol Oates:
Állatok

RÁK (VI.22.–VII. 22.) –
Ha elsősorban a saját, és
nem társa hibáira koncent-
rál, akkor nagymértékben
megjavíthatja házasélete

kilátásait. A szerelemben egyszer lent
egyszer fent... A családban szülés,
keresztelő várható, de ettől most nem
derül jobb kedvre, majd később!

Ajánlott olvasmány: Ljudmilla Ulickaja:
Életművésznők

O R O S Z L Á N
(VII. 23.–VIII. 23.) – Úgy
tűnik már nem azért táplál
baráti és gyöngéd érzelmeket
egy Szűz vagy egy Bak eset-

leg Halak iránt, mert szexuálisan vonzódik
hozzá, inkább a megszokás dominál érzé-
seiben, és új partnerre vágyik, amit egy
tüzes Kosban meg is talál! De régi életét
nem adja fel... Önért, a Kos! Kár! 

Ajánlott olvasmány: John O' Farrel: Férfi-
asan tökéletes című könyve.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
– Valaki a barátságára
pályázik, de önös érdekből!
Igyekszik kihasználni az Ön
hiszékenységét és segítő-

készségét. Nevessen nagyot rajta, és úgy
általában óvakodjon az aktatáskás
emberektől! Az ígérgetőktől! És a necc
harisnyát viselőktől! Szívügyekben elfojtás
miatt, komoly egészségügyi bajok elé
nézz... Munkájában rendkívüli sikereket ér
el augusztusban! 

Ajánlott olvasmány: Dr. Kende Péter:
Titkos Magyar Szolgálatok.

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – Egy bizonyos ügyben,
amely nagyon is szívügye,
bevetheti vonzerejét, még-
hozzá sikerrel! Idén, nem biz-

tos, hogy a tengerparton élvezi a nyaralást:
Úgy tűnik, lefoglalja a költözés, amit már
régóta tervezett, és most sikerült megfelelő
házat találnia. 

Ajánlott olvasmány: A. J. Christian: Mit
keresett Isten a nappalimban? című
kötet.

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Ha sikerül megfelelő
társat találnia, a szíve
megtelik szeretettel! Au-
gusztusban ez könnyen

bekövetkezhet, ha bátran veti bele
magát egy Bika karjaiba, akibe gyorsan
fellobban a házasságkötés vágya.
Próbálja meg gyanakvás nélkül
szeretni...

Ajánlott olvasmány: Osho: A félelem-
nélküliség művészete

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – A családi életben a
hivatásban nehezen boldo-
gul. Meg kell tanulnia komp-
romisszumot kötni! Külföldi út

várható, de nem biztos, hogy ülhet a ba-
bérjain, nem nyaralásnak tűnik ez a meg-
hívás. 

Ajánlott olvasmány magányos perceire:
Filippo Pedrocco: Velence művészete.

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Jelenlegi kapcsolatában ör-
vendezzen annak, ami pil-
lanatnyilag a legszebb ben-
ne, ha talál ilyet... Mert saj-

nos idén sem vele megy a tengerpartra, és
a beígért hosszú hétvége is elmarad
augusztusban! Érzelmileg elég nehéz
helyzetbe kerülhet, de a pénzügyei jól
alakulnak. Valaki örök lekötelezettjének érzi
magát és nem is marad hálátlan. Ez öröm-
mel fogja eltölteni. 

Ajánlott olvasmány magányos estékre:
Müller Péter: Boldogság, benső mosoly
című két kötete.

VÍZÖNTÕ (I. 21. –II.
19.) – A sebezhetőség és a
neheztelések elfojtása rend-
kívül zavarodottá teheti há-
zasságát, családi viszonyait.

Pénzügyileg is nehéz helyzetbe kerül, ko-
moly anyagi veszteségek érhetik párja
miatt. Ha kölcsön kér, ésszel tegye! Gon-
doljon arra, hogy ezt vissza is kell majd
fizetnie egyszer...

Ajánlott olvasmány: Dan Millmann: Erre
születtél

HALAK (II. 20. –III.
20.) – Soha, semmi nem
irritálja annyira az embe-
reket, mint egy vesztes! Hát,
soha se viselkedjen vesztes-

ként, különben minden kisebbrendűségi
érzése az arcára lesz írva! Lépjen fel
győztesként, és úgy is fogják kezelni... Ha
tartós kapcsolatra vágyik, ne fogjon
rögtön bele a fogyatékosságai fel-
sorolásába, ne mutassa ki önbizalma
hiányát! És betegesen gőgös se legyen,
mert ez épp úgy kudarcot szül, mint az
előbbiek!

Ajánlott olvasmány: Mihalec Gábor:
Áspiskígyók és palimadarak.
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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)

Tisztelt Fõszerkesztõ Asszony!
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy életmentõ mû-

tétemhez anyagilag hozzájárulni szíveskedjék. Mint cigányszármazású szob-
rászmûvésznek igen nehéz az alkotások értékesítésébõl megélni, ezért vagyok
kénytelen a hazai romaszervezeteket megkeresni, hogy hosszú távú fel-
épülésemet segítsék elõ, hogy a mûtétet követõen újra kezdhessem életemet. Az
eddig megtett utamat már nagyon sokan ismerik, és tudják rólam, hogy tehet-
ségemmel a népemet, annak tárgyi kulturális értékeinek a megalkotásával a
cigányság, mint nemzet fennmaradását szolgálom. Küldetésemnek érzem,
hiszen a cigányság még ma sem elfogadott társadalmi csoport Magyar-
országon. 

Köszönettel: Kosztics László szobrászmûvész
k

Aki tud és szeretne Kosztics László szobrászmûvésznek anyagilag
segíteni, a bankszámlaszámát és a címét Szerkesztõségünktõl megkaphat-
ja!

A Kosztics Lászlótól megvásárolt alkotásokkal is segíthetnek a szob-
rászmûvésznek.                                                        A Szerkesztõség!

MEGRENDELÕ
Megrendelem az LD címû roma lapot

 . . . . . . . . . . . példányban, az alábbi címre:

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elõfizetési díj
egy évre: 1680,- Ft,
fél évre: 840,- Ft,

negyedévre: 420,- Ft

A megrendelôlapot és az elôfizetési díját
a szerkesztôség címére kérjük eljuttatni:

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-592, 513-953, 513-954
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

Felkészítõ jogosítvány
megszerzésére

Az autóvezetõi ismeretek ma már éppen úgy
nélkülözhetetlenek, mint az írni, olvasni tudás. Ezt
ismerte fel a Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, amikor úgy döntött, a jogosítvány megsz-
erzésére felkészítõt szervez cigány és nemcigány
jelentkezõknek. Az új program elindításához a
közelmúlt jogszabályi változásai adták az ötletet.
Július elsejével lépett életbe ugyanis az a rendelet-
módosítás, melynek értelmében nem kell az
általános iskolai bizonyítványt felmutatni ahhoz,
hogy valaki beiratkozhassson autóvezetõi tan-
folyamra. 

A Szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat
az alábbi telefonszámokon várja a jelentkezõket a
tanfolyamra:

Balogh László: 06-56-411-205,  06-30-590-5569

Jelentkezni folyamatosan lehet.


