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,,LUNGO DROM”

ROMA LAP

Megjelenik

V. Megyei Magyar-Cigány Vers-
és Prózamondó Találkozó

A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és
Képzési Intézet 2005. december 7-én rendezte meg az V. Megyei
Magyar-Cigány Nyelvû Vers-és Prózamondó Találkozót. Idén a
nyírbátori Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola volt hely-
színe a bemutatkozásnak. A találkozót egy rajzpályázattal kötöttük
egybe, mely a cigány eredetmondák ábrázolására épült. A megye
20 általános iskolájából 68 gyermeket hallgatott meg a szakavatott
zsûri. (Erdei Virág, romológus; Madár Jánosné a Móricz Zsig-
mond Könyvtár munkatársa; Varga Zoltán, az Országos Cigány
Önkormányzat Nyíregyházi Irodájának vezetõje; Gozman József a
Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézet mûvészeti
elõadója; Horváth Kálmán, a Duna Televízió bemondója).

Minden résztvevõ emléklapot kapott.
Könyvjutalomban részesült:

Alsó tagozatos gyerekek körében
I. helyezett
Ádám Ádám, Nyírtelek – vers
Pisák Lejla, Baktalórántháza – mese
II. helyezett
Tatár Éva, Vásárosnamény – mese
Jóni Klaudia, Nyírmada – mese
III. helyezett
Kalucza László, Nyíregyháza – vers
Horváth Éva, Nyírmada – mese

Különdíjban részesült:
Horváth Ferenc, Baktalórántháza; Rácz Emese, Nyíregyháza;
Gyüre Éva, Eperjeske; Pál Alexandra, Magy

Felkészítõ munkáért könyvjutalmat kapott:
Steklerné Váraczki Éva, Magy
Szabóné Mészáros Katalin, Nyírtelek

Felsõ tagozatos gyerekek körében:
I. helyzett
Jónás Erika, Vásárosnamény – vers
Reményi Erzsébet, Mérk – mese
II. helyezett
Horváth Beatrix, Baktalórántháza – vers
Rézmûves Natasa, Baktalórántháza – mese
III. helyezett
Virág Erika, Mátészalka – vers; Konczányi Klaudia-mese
Különdíjban részesült: Mátyus Sándor, Penészlek; Váradi

Gusztáv, Nyíregyháza; Varga Gergõ, Tornyospálca; Nagy Nikolet-
ta, Nyírtelek; Rózsa Tímea, Vásárosnamény

A zsûri elnök különdíjában részesült: Horváth Szandra,
Nyírkáta; Rézmûves Regina, Vásárosnamény; Getyinás Szabina,
Nyírkáta

Felkészítõ munkáért könyvjutalmat kapott: Csalah Attilá-
né, Vásárosnamény; Molnárné Takács Angéla, Nyíregyháza; Né-
meth Lászlóné, Baktalórántháza

A rendezvény zárásaként Horváth Kálmán, a zsûri elnöke,
Karinthy Frigyes Így írtok ti címû mûvébõl idézett a résztvevõk-
nek.

Horváth Kálmán
és Erdei Virág
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Nem tudom tovább 
cipelni a Földet,
zsebkendõkezemmel
már nem bírom tovább
arcodról törölni a könnyeket,
félve féltelek tündérszerelmem,
reggelenként
halálsápadtan ébredsz mellettem,
megtapogat a halál:
még kemény a húsod,
itt hagy nekem,
elém szórja a csontjaidat,
kedvesem, kedvesem,
ördögerõs görcsök
állnak vigyázban a szívemben,
jöjj, csavarj be a tél
vizes gyolcshavába,
gyógyulnom kell,
mert indulnunk kell,
lovaimat már befogtam
testem szekerébe, 
én nem leszek lábtörlõ
mások lábának,
s a nyelvem se lesz WC-papír 
mások fenekének,
mert ránk
nem haragszik az igazság,
álmunk ablakát
sem törik ránk,
mert mi nem haraptunk
mások kenyerébe,
se szerelmébe,
kedvesem, kedvesem, 
ablakodat három éjjel
sírva zörgetem,
mert indulnunk kell
pokolhazákon is túlra,

látod kedvesem,
látod kedvesem,
a nyugtalan holtak
lerúgják magukról a földet,
s ártatlan anyazokogást,
férfiordítást,
csecsemõsírást hallok,
gyere már!
vegyél a válladra,
mint Jézus a keresztet,
és vigyél a gõg-fegyõrös 
cellaházak elõtt,
szólj Istennek,
gyújtsa meg a csillaglámpákat,
mert nem látod az utat,
viszel már,
viszel már kedvesem, 
sírsz,
nagyon sírsz,
veled sír e vidék...
térdig jársz 
egy beteg ország
keserves vérében.

Horváth Gyula

Nem tudom tovább cipelni a Földet



DÍJÁTADÁS
ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
A MAGYAR
TUDOMÁNYOS
AKADÉMIÁN

Akadémiai Roma Ösztöndíj
átadása majd könyvbemutató
zajlott december 14-én a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
(MTA) Székházában, az Elnöki
Tanácsteremben. Az idén elsõ
ízben odaítélt ösztöndíjról szóló
oklevelet Orsós Zsuzsanna, a
Pécsi Tudományegyetem dok-
tori iskolájának elsõéves bioló-
gus hallgatója vehette át Vizi E.
Szilvesztertõl, az MTA elnöké-
tõl. Az ösztöndíj a mindenkori
diplomás minimálbérrel meg-
egyezõ összegû támogatást je-
lent majd számára két éven át.
Ezt követõen bemutatták az
Etnikai-nemzeti Kisebbségku-

tató Intézet közelmúltban meg-
jelent roma tárgyú könyveit.
Szarka László igazgató és
Kemény István szociológus
bevezetõ elõadása után elsõ-
ként Heizer Antal, a Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Hivatal
elnöke a NEKH új kiadvá-
nyainak témaválasztása mentén
a roma közösségek mai európai
és hazai helyzetérõl beszélt.
Kállai Ernõ, az MTA romoló-
giai kutatócsoportjának elnöke
az intézetük által végzett roma-
kutatásokat ismertette, majd az
ezek eredményeit rögzítõ kiad-
ványok egyenkénti prezentá-
ciójára került sor. A Gondolat
Kiadó gondozásában megjelent
könyvek hosszú évek tudomá-
nyos kutatómunkájának ered-
ményeit összegzik, s tanulságo-
kat vonnak le nem annyira a
szakma, mint inkább a ro-

mákkal kapcsolatos ismere-
tekkel nem rendelkezõ, elõ-
ítéletek által befolyásolt laiku-
soknak, illetve a médiumok-
nak, melyek nagymértékben
felelõsek a mai Európában ki-
alakult torz cigánykép létrejöt-
téért. A most bemutatott mûvek
rövidesen teljes terjedelemben
olvashatók lesznek a
www.mtaki.hu honlapon.

MIT TEHET A TÖRVÉNY
ÕRE?

A Magyar Helsinki Bi-
zottság kiadta a ,,Mit tehet a
törvény õre?" címû tájékoz-
tató füzetét, amely a rendõri
intézkedésekrõl, kényszerítõ
eszközökrõl és a hivatalos el-
járásban való bántalmazás-
ról nyújt részletes ismere-
teket a jogban kevéssé járatos

hétköznapi embereknek. A
Magyar Helsinki Bizottság
mintegy tízéves munkája so-
rán számos olyan ügyfélnek
nyújtott segítséget, akik bár
hatósági túlkapások áldozatai
voltak, nem tudták megvé-
deni magukat, mert informá-
cióhiány miatt nem ismerték
jogaikat. Ezekbõl az esetek-
bõl okulva szükségesnek tar-
tották egy olyan ismeretter-
jesztõ munkafüzet létreho-
zását, amely könnyen hoz-
záférhetõ és egyszerûen hasz-
nálható. Miként maga a
könyvet kiadó Helsinki
Bizottság, ez a brosúra is
olyanoknak kíván segítséget
nyújtani, akiknek a hatósá-
gok sértették meg emberi
jogaikat. Megjelenését az
Európai Unió Phare-prog-
ramja és a Nyílt Társadalom
Intézet támogatta azzal a cél-
lal, hogy megkönnyítsék a
kisebbségi önkormányzatok,
családsegítõ szolgálatok és
jogvédelemmel foglalkozó ci-
vil szervezetek munkáját, s
hogy érdemben tudjanak fog-
lalkozni a hozzájuk forduló
panaszos ügyfelekkel. A fenti
szervezetekhez egy-egy pél-
dányt eljuttattak, további
példányok iránti igényt a
helsinki@helsinki.hu e-mail-
címen vagy a 06 1 321 4323-as
telefonszámon lehet jelezni.

ROMA GYAKORNOKOK
A KÖZSZOLGÁLATI
TELEVÍZIÓBAN

Egyéves képzést – gyakorlati
és elméleti oktatást – és havi
bruttó 100 ezer forint ösztöndí-
jat biztosít majd az a program,
melynek keretében öt roma
fiatal az MTV szerkesztõsé-
geiben sajátíthatja el a televízi-
ós szakmát. Az együttmûködési
megállapodás aláírása elõtt
tartott sajtótájékoztatón Göncz
Kinga esélyegyenlõségi mi-
niszter elmondta: a romák mé-
diában való megjelenése, valós
megjelenítése még mindig nem
kielégítõ. Az MTV-el való kö-
zös, most induló gyakornoki
program célja, hogy roma fiatal
újságírók dolgozzanak a köz-
szolgálati televízió szerkesztõ-
ségeiben. Rudi Zoltán, az MTV
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BABAKÖTVÉNY

Mint ismeretes: 2006. január 1-jétõl minden újszülött gyermek részére a kormány egyszeri
alkalommal 40 ezer forintos támogatást nyújt. A születés hónapját követõ 10 munkanapon
belül a Magyar Államkincstár hivatalból értesül minden gyerek születésérõl, nyolc napon
belül számukra kincstári számlát nyit, amelyre egyszeri alkalommal 40 ezer Ft-ot és annak
kamatait utalja át. Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, átmeneti
vagy tartós nevelésben vett gyerekek részére az állam két alkalommal – 7. és 14. évük
betöltésekor – 42–42 ezer forintot utal át. A tárca szerint a bankok nyitottan fogadják az
ötletet, hogy a szülõk Start-számlát nyissanak a gyerekek részére. Emellett a szülõ vagy
bármely magánszemély évente egyszer legfeljebb 120 ezer forintot fizethet be megta-
karításként, amelyhez az állam általános esetben legfeljebb 6000 Ft-ot, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyerek esetében legfeljebb 12 000 Ft-ot utal át évente.
Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyerekeknek is nyitható, õk akkor is meg-
kapják az évi 12 ezer Ft-ot, ha nincs olyan személy, aki befizessen a számlájukra. A számlán
lévõ összeg a 18. év betöltése napjától vehetõ fel, és tanulmányi, lakhatási, pályakezdési, gyer-
mekvállalási célokra fordítható. A bankok számlakezelési költsége a miniszter szerint maxi-
mum 1 százalék lehet.
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elnöke kijelentette: ,,olyan meg-
állapodást írunk alá, amelyre
nem lenne szükség, ha a televí-
zió vezetõi természetesnek tar-
tanák, hogy romák is részt ve-
gyenek a mûhelymunkákban,
éppen ezért örülünk egy ilyen
fontos programnak".  Az öt ösz-
töndíjas – akiket egy felvételi
szûrõvizsgával választanak ki –
képzésen vesz részt. A gyakor-
nokok a tizenkét hónapos prog-
ram során gyakorlatot szerez-
hetnek az elektronikus média
világában, majd az MTV külön-
bözõ területein vesznek részt a
szerkesztõségek munkájában.
Az egy éven át folyósított ösz-
töndíj havi összege 100.000
forint. A program legfontosabb
célja, hogy roma újságírók,
operatõrök, rendezõk, mûsor-
vezetõk jelenjenek meg a kép-
ernyõn, dolgozzanak a kame-
rák mögött, és egyedi látásmód-
jukkal segítsék a hiteles roma-
kép kialakítását a médiában.

ÚJ IGAZGATÓ
A RÁDIÓ C ÉLÉN

 2006. január 12-tõl a Rádió
C ügyvezetõ igazgatói posztját
Fátyol Tivadar, a rádió korábbi
programigazgatója látja el –
tájékoztatta a Romawebet a
roma rádió. Zsiga Alfonz, aki
2004 szeptemberétõl volt a
médium igazgatója, külföldi
tanulmányai miatt nem tudja
tovább vállalni a rádió veze-
tését. Fátyol Tivadar a Roma-
webnek elmondta: szeretnék
tovább vinni, amit Zsiga Alfonz
elkezdett, de új, fõleg kulturális
mûsorok elindítását is tervezik.
A roma rádió négy éve sugároz
önálló frekvencián mûsorokat a
Budapesten és környékén élõk-
nek.

ISMÉT NÕTT
A MUNKANÉLKÜLIEK
ARÁNYA 

2005. szeptember–novem-
berben a foglalkoztatottak
száma 3 millió 930 ezer, a
munkanélkülieké 305 ezer fõ
volt, ami 7,2 százalékos mun-
kanélküliségi rátát jelent –
derül ki a Központi Sta-

tisztikai Hivatal január 5-ei
gyorsjelentésébõl. A munka-
nélküliek és a foglalkozta-
tottak száma egyaránt emel-
kedett. Utóbbiak 15 ezer fõvel
gyarapodtak, a munkanél-
küliek 44 ezer fõvel 2004
szeptember–novemberéhez
képest. A munkanélküliek
több mint ötöde 2005. szep-
tember–novemberben a mun-
kaerõpiacon kis számban
jelen lévõ 15–24 éves korosz-
tályból kerül ki. Ebben a
korcsoportban 19,5 százalék-
ra nõtt a munkanélküliségi
ráta, mely az elõzõ évben 17
százalék volt. 

SOLT OTTÍLIA-DÍJAT
KAPOTT HÁROM
PEDAGÓGUS     

Három pedagógusnak, Kol-
lárics Ferencnek, Petrécs Ist-
vánnénak és Radics Józsefnek
adott át január 6-án Solt Ottí-
lia-díjat Magyar Bálint ok-
tatási miniszter. Kollárics Fe-
renc négy éve a gyulaji Ál-
talános Iskola és Napközi ott-
honos Óvoda vezetõje: az ezer-
fõs falu lakói meglehetõs sze-
génységben élnek, az intézmény
tanulóinak 70 százaléka roma.
A ,,Pro humanitate et libertate
in memoriam Solt Ottília"
kitüntetõ címet 1997-ben, Solt
Ottília halálának évében alapí-
totta az oktatási miniszter a szo-
ciológus emlékére. A díjat éven-
te hárman kaphatják meg ,,a
hazai vagy külföldi kisebbségi
oktatásban, a hátrányos hely-
zetû tanulók támogatásában,
továbbá a hátrányos megkülön-
böztetés elleni küzdelemben"
folytatott kiemelkedõ teljesít-
ményükért. Petrécs Istvánné
húsz éve vezeti a Kalocsa peri-
fériáján fekvõ Viola Utcai Óvo-
dát: az ide járók 90 százaléka
szintén hátrányos helyzetû,
roma származású gyermek. Az
igazgatónõ elhatározta, hogy a
szegényes, rosszul felszerelt
óvodából igényes környezetet
teremt. Számolatlanul írta a
pályázatokat, amelyek ered-
ménye egy tízmillió forintos
fejlesztés lett. Az óvoda alap-
területe háromszorosára nõtt,
épült tornaszoba, közösségi
szoba, ebédlõ, új mosdó, fürdõ-

szoba, fedett terasz és mosó-
konyha, a gyerekek pedig já-
tékokat kaptak.  

RADIO ROTA

A budapesti Radio Rota –
internetes rádió zenés kísérleti
adása tavaly decemberben in-
dult a Romano Dzeno Associa-
tion (Roma Ember Egyesület)
egyik projektjén belül, amely-
nek vezetõje Estocák Ma-
ximilián. A csehországi Dzeno
Association által már sugárzó
Radio Rota hálózatának tag-
jaként a Romano Dzeno As-
sociation Hungary-nak (RDA)
szándékában áll megalapítani
és mûködtetni egy internetes
közösségi rádiót, a Rádió Rotát.
Az RDA egy éve alapított civil
szervezet, a Dzeno Association
(Prága) partnere. Munkatársai
olyan tapasztalt újságírók, akik
már évek óta dolgoznak a ro-
ma, illetve a többségi médiá-
ban. A Radio Rota Budapest
ellensúlyt kíván képezni a több-
ségi média torz romaképével
szemben, a rádió munkatársai a
szakma szabályainak megfe-
lelõen képesek elfogulatlan és
teljes képet adni a magyaror-
szági és nemzetközi roma kö-
zösségek életérõl, kultúrájáról
és hagyományairól – nem csak
a roma közösségeknek, hanem
mindenkinek.

GYURCSÁNY
KONFRONTÁLÓDOTT
A CIGÁNYSÁGGAL?  

Bocsánatkérést vár a ci-
gányság Gyurcsány Ferenctõl
egy decemberi, roma gyere-
kek szocializációját is érintõ
beszéde miatt. Aba-Horváth
István, a debreceni Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat el-
nöke szerint a miniszterelnök
nyilatkozatában azt állította,
hogy el kellene venni a gye-
rekeket a cigány családoktól. 

Magyarországon van több
mint félmillió aktív korú em-
ber, akiket nem lehet vissza-
vezetni a munkaerõpiacra. Itt
nincs más teendõ, mint meg-
szakítani a generációs láncot,
és a szegénytelepekrõl a bent-
lakásos intézményekbe vinni
a gyerekeket – mondta Gyur-

csány Ferenc még elõzõ évben
egy konferencián. A cigányok
családcentrikusak, éppen
ezért érintené õket érzéke-
nyen, ha elvennék tõlük gyer-
meküket – mondta Aba-Hor-
váth István tájékoztatóján. A
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökének állítása
szerint Gyurcsány Ferenc elõ-
ítéletet fogalmazott meg ak-
kor, amikor azt mondta, hogy
a roma gyerekek családi kör-
ben nem, csak bentlakásos
intézményben szocializálód-
nának megfelelõen. A kisebb-
ségi önkormányzat elnöke a
tájékoztatón bemutatta azt a
cikket, amelyre alapozza ál-
lítását. Véleménye szerint a
problémát nem a gyermekek
elvételével, hanem azzal lehet-
ne megoldani, ha a kormány
munkát adna a nehéz helyze-
tû roma gyerekek szüleinek.
A cigányvezetõ arra kérte a
miniszterelnököt, hogy ne
felelõtlenül, tájékozatlanul
nyilatkozzanak. Ne segítsék
az elõítélet kialakulását, ne
szégyelljenek elmenni a put-
rikba megkérdezni, hogy ,,mi
a ti akaratotok: valóban segé-
lyt akartok, vagy dolgozni?
Akarjátok, hogy lemondjunk
rólatok, vagy együttmûködni
akartok? 

ÁPRILIS 9-ÉN LESZ
A VÁLASZTÁS ELSÕ
FORDULÓJA

 Sólyom László köztársasági
elnök január 19-én bejelentette
az országgyûlési választások
idõpontját. E szerint április 9-én
lesz az elsõ és április 23-án a
második forduló. A bejelentés
teljesen titkos volt eddig, Só-
lyom László ugyanis nem
egyeztetett a pártok vezetõivel
a kérdésrõl. Elõdei ettõl eltérõ
gyakorlatot folytattak, és kon-
zultáltak a parlamenti pártok-
kal. A bejelentést követõen hi-
vatalosan is megkezdõdött a
választási kampány.

A Romaweb, az Új Néplap,
a Magyar Nemzet,

a Debreceni Televízió cikkei
alapján összeállította:

Paksi Éva
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Mit ér a magyar,
ha cigány?

MÛHELY

Farkas Flórián

A rendszerváltás óta eltelt 15
év alapjaiban rendezte át a
magyar társadalom szerke-
zetét, és ebben a folyamatban
a magyarországi cigányság
szenvedte el a legnagyobb
veszteséget. Ennek okai a
cigányság sajátos történel-
mével és a mindenkori ha-
talom elhibázott cigánypoli-
tikájával egyaránt magyaráz-
hatók. 

Tagadhatatlan tény, hogy a
cigányság az európai kultú-
rában többszáz éve jelen
van. Történeti források sze-
rint már a 10. században
megindult egy vándorlási
folyamat Indiából a kelet-
közép-európai államok,
majd pedig a nyugat-európai
birodalmak felé. Így lett
Magyarország, tágabban a
Kárpát-medence hazája a
vándorló cigánycsoportok-
nak, akiket szintén a tör-
téneti források tanúsága
alapján, a 17. század óta
folytonosan üldöznek. Az
üldöztetések jellege a szá-
zadok folyamán változott, de
egy közös vonásuk mindig
megvolt: erõszakos vagy
adminisztratív eszközökkel
igyekeztek a cigány csopor-
tokat kiszorítani, lehetetlen-
né tenni.

Igaz ez az állítás a XX.
század folyamán is, hiszen
mind az 1945 elõtti, mind az
1945 utáni kormányzatok a
cigányság ellehetetlenítésére
irányuló döntéseket, intéz-
kedéseket hoztak. Elég itt
megemlítenünk például azt a
paradox helyzetet, hogy
egyfelõl folyamatos törek-
vés volt a kormányzati erõk
részérõl a cigányok letele-
pítésére, tehát a vándorló
életmód megszüntetésére, a

helyi hatalom képviselõi
ezzel szemben, különös
brutalitással üldözték el az
egyes településekrõl a ci-
gány csoportokat. 

AII. világháború utáni for-
málisan egyenlõsítõ politika
megteremtette az elvi ala-
pokat a cigány kisebbség
számára is emberi életkörül-
mények kialakítására, de
ahogyan az élet minden te-
rületén, cigányügyben is
kudarcot vallott. Az ’50-es
évek rendõrállama nem is-
merte el, hogy létezik egy
olyan sajátos etnikai tulaj-
donságokkal rendelkezõ
csoport Magyarországon,
amelynek helyzetét külön
intézkedésekkel szükséges
kezelni, a hatalom nyílt és
erõszakos asszimilációs po-
litikája nem hozott meg-
oldást a problémákra. Szin-
tén nem hozott változást a
cigányság helyzetében a ká-
dári konszolidáció idõszaka
sem. Adminisztratív intézke-
désekkel annyit sikerült
elérni, hogy egy 1961-es
párthatározat során indirekt
kimondták, hogy cigány ki-
sebbség nem létezik, annak
ellenére sem, hogy sajátos
néprajzi jellegzetességeket
mutat. Ennek ellenére ebben
a határozatban megfogal-
mazták a telepfelszámolások
programját, ezzel igyekezve
javítani a cigányság hely-
zetét. Ezek a programok is
kudarcot vallottak, hiszen a
telepfelszámolási akciók a
cigányság életkörülményein
lényeges elõrelépést nem
jelentettek. Nem is jelenthet-
tek, hiszen a felszámolt te-
lepek helyett új telepek jöt-
tek létre, némileg jobb kö-
rülmények között; az eltûnt

putrik helyébe „Cs”-laká-
sok épültek, amelyek fenn-
tartották, újratermelték a
lakóhelyi szegregációt, a
nyomort. 

A mai napig nagy problé-
ma a cigányság foglalkozta-
tottsága. Ezzel kapcsolatban
nem hanyagolhatjuk el azt a
tényt, hogy a véghezvitt asz-
szimilációs politikák elsõ-
sorban a hagyományos ci-
gány foglalkozások vissza-
szorulását eredményezték.
Ezzel párhuzamosan viszont
egy másfajta munkalehetõ-
séget is teremtettek a cigány-
ság számára, elsõsorban az
építõ- és nehéziparban. Ezek
az intézkedések ugyancsak a
cigányság asszimilációját
szorgalmazták, azzal a kü-
lönbséggel, hogy nem is-
merve el az etnikai sajátos-
ságokat, valamilyen meg-
foghatatlan masszaként ér-
telmezték a cigányságot, a
szegénység kultúrájaként. 

Fordulópontot jelenthetett
volna a rendszerváltás, a
történelmi háttér azonban
már elõre vetítette a cigány-
ügy sikertelenségét. Széles
rétegeket érintett a vadkapi-
talizmus kialakulása, de el-
sõsorban ez is a cigányság
helyzetét nehezítette. A pri-
vatizáció, a leépítések során
elsõsorban a cigány munka-
vállalókat bocsátották el, és
kényszeríttették a szegény-
ségbe, nyomorba. Megálla-
pítható tehát, ha valamiben
van a rendszerváltó politikai
elitnek felelõssége, akkor az
a cigánysággal szembeni
kollektív felelõsség. Hiszen
olcsó gazdasági és politikai
alkuként kezelték azt. Az
1990 utáni kormányok ezt a
problémát több-kevesebb si-

kerrel próbálták csak kezel-
ni. 

Ez köszönhetõ annak,
hogy az 1990-es, 1994-es
kormányok nem tudták,
nem merték, nem akarták
felvállalni a cigányügyet.
Nem ismerték fel azt sem,
hogy egy szegénységellenes
program ezer szállal kötõdik
a cigányügy kezeléséhez,
így nem tudtak valós meg-
oldási alternatívát kidolgoz-
ni a problémák kezelésére.
El kell oszlatnunk azt a
tévhitet, amely a cigányok
munkához való viszonyá-
val, és további néhány ne-
vetséges közhellyel ma-
gyarázza minden bajok for-
rását. Ez nem valós meg-
közelítés, ebben inkább a
többség-kisebbség között
mesterségesen gerjesztett el-
lentét fedezhetõ fel. Ugyanis
ennek az ellentétnek a fenn-
tartására bizonyos politikai
erõknek és személyeknek
szükségük volt és van.

Elgondolkodtatóan alakult
az 1994–1998 közötti idõ-
szak, hiszen az MSZP-
SZDSZ kormány programja
elméletileg magában foglal-
ta formálisan, hogy a „szo-
ciálisan érzékeny” célkitûzé-
sek mentén lényegi elõre-
lépések történjenek a ci-
gányügy kapcsán is. A kor-
mányzati gyakorlat azonban
azt hozta, hogy a liberális
eszmék nem alkalmasak a
cigányügy kezelésére, a ci-
gányügy markáns képvise-
letére. Változásként értel-
mezhetõ azonban, hogy né-
hány területen megjelentek
olyan programok és költség-
vetési források, amelyek ne-
vesítetten a cigány integrá-
ciót voltak hivatottak elõse-
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gíteni, de szinte eredmény-
telenül. 

Komoly változást hozott
az Orbán-kormány tevé-
kenysége. Elvitathatatlan
tény ugyanis, hogy az ok-
tatás területén történt a leg-
nagyobb áttörés, hiszen az
ösztöndíjprogram megala-
pozása és kiterjesztése több
tízezer cigány diák tanulását
tette lehetõvé. A munkavál-
lalás területén a cigány kis-
és középvállalkozások tá-
mogatása szintén a roma
integrációt igyekezett elõ-
segíteni, olyan alternatívát
mutatva, amely a cigánysá-
got nem csak a társadalom
élõsködõiként, hanem hasz-
nos állampolgáraiként fogta
fel. Lényeges szemléletbeli
különbség ez, hiszen a meg-
foghatatlan szegényügy he-
lyett a cigányügy kapott
hangsúlyt. Bár a két kérdés-
kör sok esetben átfedi egy-
mást, de külön figyelmet
kell fordítani az utóbbira. A
támogatási rendszerek mel-
lett a cigány szervezetek és
elsõsorban a cigányság legi-
tim szervezete, az Országos
Cigány Önkormányzat
(OCÖ) is nagyobb szerepet
kapott a feladatok végrehaj-
tásában, a különbözõ költ-
ségvetési források felhasz-
nálásában. 

Döntõ szemléletbeli kü-
lönbség fedezhetõ fel tehát a
korábbiakhoz képest a Fi-
desz kormányzati politiká-
jában, hiszen az eddig jel-
lemzõ szegénységellenes
politikai cselekvés helyett,
amelyben mindig bujtatva és
követhetetlenül szerepelt a
cigányügy, nevesített cigány
programok indultak meg. Az
OCÖ és a kormányzat fela-
datmegosztása, együttmûkö-
dése 2002 után is a hatékony
munka reményét vetette fel,
de ezt a választások más-
képp alakították.

A Medgyessy-Gyurcsány
kormány két eltérõ kor-
mányzati stílust képvisel, de
sajnálatos módon a cigány-
ügyben egyfelé halad. A 100
napos program az MSZP
szavazóbázisának beígért
juttatásokat kifizette, ám a

cigányság kimaradt az osz-
togatásból, de ugyanakkor
nem történt lényeges elõ-
relépés cigányügyben sem.
A Gyurcsány Ferenc ve-
zette kormány a cigánynyel-
vû köszöntésén kívül sem-
milyen konkrét intézkedé-
seket nem tett, szem elõl
vesztette a szociális- és sok
esetben cigányspecifikus
problémákat. Ismételten sze-
génység ellenes propagandát
folytat. A családtámogatási
rendszer „reformja” a szegé-
nyeknek – köztük a cigá-
nyoknak is – kellett volna,
hogy nyújtson igazságosabb
kormányzati támogatást, ám
mára a kormányzati hiva-
talok is kénytelenek elismer-
ni – bár még nem teljesen
nyíltan –, hogy mérsékelt a
siker, ugyanis a dupla csalá-
di pótlék bizonyos esetekben
csupán néhány száz forintot
jelenthet. Hasonlóan a
GYES melletti teljes idejû
munkavállalás sem a cigány
és szegény családok támo-
gatását jelenti, hiszen ma
Magyarországon nem az
alulképzett, elmaradott ré-
giókban élõk tudnak szülés
után ismét elhelyezkedni.
Nem sorolható a sikeres kor-
mányzati intézkedések sorá-
ba az sem, hogy az eddig jól
mûködõ ösztöndíjrendszert
„megreformálták”, a Ma-
gyarországi Cigányokért
Közalapítvány hatáskörébõl
elvonták, központosítva a
forrásokat. Bár magyarázat-
ként az jelent meg, hogy
ezáltal ellenõrizhetõbbé vá-
lik a rendszer, azt az apró
tényt nagyvonalúan mel-
lõzték a tervezésbõl, hogy az
ösztöndíjas gyerekek család-
jai meg tudják-e hitelezni a
kormánynak a félévi ösz-
töndíj összegét, vagy cigány
diákok százai, ezrei marad-
nak majd ki az oktatásból. 

Az MSZP kormányzati
stratégiájának része volt az
is, hogy megbízható cigány
származású embert állítson
soraiba, külön államtitkársá-
got állítson fel. Azonban ez
az államtitkárság valósá-
gosan csak szimbólum, hi-
szen jogkörrel, eszközzel

nem rendelkezik. A minisz-
terelnökségrõl a közelmúlt-
ban el is távolították a ci-
gányügyi államtitkárságot,
és fõosztállyá lefokozva alá-
rendelték egy méreteiben
hatalmas, de teljesítményé-
ben kicsi minisztériumnak.
(Ez nem az államtitkár sze-
mélyének szól, hanem a ci-
gányság egészének.) 

Az elmúlt 15 év a ma-
gyarországi cigányság éle-
tében tehát nem hozott döntõ
változást. Bár nem is várta
senki, hogy rövid távon az
évszázadok során felhalmo-
zott hátrányokat le lehet küz-
deni, de legalább a megol-
dásra való törekvést fenn
kellene tartani. A szociál-
liberális kormányok poli-
tikájában azt a megkérdõ-
jelezhetõ álláspontot követ-
hetjük nyomon, hogy a ci-
gányügyet összemossák a
szegényüggyel, és minden
egyéb olyan hátrányos ügy
kezelésével, devianciával,
amellyel fontos foglalkozni
ugyan, de nem hozható kö-
zös nevezõre egy többszáz-
ezres sajátos helyzetû ki-
sebbség problémáival. 

A cigányság speciális
problémáira adott és ad biz-
tató megoldást a FIDESZ-
MPSZ és a Lungo Drom
között kötött megállapodás,
amely nem csupán két szer-
vezet együttmûködését je-
lenti, hanem megjelenik
benne a cigányság és a ci-
gányságot támogató prog-
ramok lehetõsége. Emellett
szemléletében is új utakat
keres magának, hiszen a
segélyezõ tüneti kezelés he-
lyett, a tenni akaró és tudó
cigányságot kívánja bevonni
a problémák helyi és orszá-
gos szintû kezelésébe. Nem
folytatható tehát az a negatív
gyakorlat, amely csak a se-
gélyekre, a különbözõ szo-
ciális támogatásokra épül,
mert ezzel csak tovább mé-
lyíti a mesterséges szaka-
dékot a romák és nem romák
között. Nem folytatható az a
telepfelszámolási gyakorlat
sem, amely az elõirányzott
több milliárd forint helyett,
néhány tízmillió forintot biz-

tosított csupán, válogatott és
hûséges vezetésû települé-
seknek.

A magyarországi cigány-
ügy mérföldköve lehet a
2006-os választás és polgári
kormányzás. Az elmúlt 15
év tapasztalatai azt mutatják,
hogy 1990 óta a polgári kor-
mányzás volt az, amelyik a
cigányügyben hasznos és
kézzelfogható döntéseket,
intézkedéseket foganatosí-
tott. Elsõként vállalta fel
nyíltan a cigányügyet, ame-
lyet a Fidesz MPSZ-Lungo
Drom közötti megállapodás
pecsételt meg, s amely konk-
rét intézkedések lehetõségét
helyezi kilátásba, a magyar-
országi cigányságot nagyko-
rúként és nem utolsósorban
partnerként kezelve. Termé-
szetesen ezt nem lehet csu-
pán hatalmi eszközökkel
véghezvinni, a többségi tár-
sadalomnak és a magyar-
országi cigány kisebbségnek
meg kell találni a közös
hangot, az együttmûködés
lehetõségét. Ebben mindkét
félnek megvan a felelõssége.
Abból kell kiindulni, hogy
amekkorák a lehetõségek,
akkora a felelõsség is. Ajobb
helyzetben lévõknek na-
gyobb a felelõsségük, de a
rosszabb helyzetben lévõk-
nek – a legszegényebbeknek
is – megvan a maguk
felelõssége. A magyarorszá-
gi cigányság polgárosodni
szeretne, és erre törekszik
abban az értelemben, hogy
az állami szegénypolitika
eltartotti státuszából nagy
része ki akar lépni, és saját
erejére, képzettségére, tulaj-
donára támaszkodva kíván a
környezet adta lehetõségek-
kel élni. Ehhez elengedhe-
tetlen azonban a többségi
befogadó, támogató szerep.
Ha ez nem indul meg rövid
idõn belül, annak beláthatat-
lan következményei lehet-
nek össztársadalmi vonatko-
zásban, mindannyiunk kárá-
ra.

A szerzõ politológus,
a Lungo Drom elnöke,

a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség országgyûlési

képviselõje.
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ROMA LELKÉSZ BIHARBAN

Bita Dániel

József
és a gyerekek

– A fiúk leszarják a hittant –
hadarja egy ötödikes kis-
lány.

Szentpéterszegen va-
gyunk, az általános iskola
aulájában. Bántják a durva
szavak a lelkészi fület, Tóth
József mégsem esik két-
ségbe. Utóbb panaszolja
csak, hogy a felsõs diákok
közül alig néhányan jelent-
keztek hitoktatásra, és jó, ha
a vasárnapi istentiszteleten
fél tucat iskoláskorú össze-
gyûlik. Amúgy sincs zsú-
foltság a templomban, a
gyülekezet alig harminc fõt
számlál. Pedig kálvinista vi-
dék ez, immáron négy és fél
évszázada.

A gáborjáni monostort
1217-bõl említi elõször ok-
levél. A szerzetesházat a du-
nántúli nemzetségbõl való
Gabrián alapította, róla a
községnév. A 16. század de-
rekától református erre a
nép, a középkori katolikus
templomot 1651-ben újítot-
ták meg. Lakói azonban
hiába kaptak kiváltságle-
velet katonai szolgálatukért
az erdélyi fejedelemtõl, a
település 1702-ben az Es-
terházyak kezére kerül. Ám
a helyiek õrzik hitüket; pá-
pista templom ma sincs a
faluban.

Tóth József a román határ
menti Biharkeresztes segéd-
lelkészeként kezdte hivatá-
sát tizenkét esztendeje. Egy
évre rá hazatért volna szü-
lõföldjére, Szabolcsba, Kis-
paládra, Botpaládra, Magos-
ligetre, de a helyi presbitéri-

um elutasította jelentkezését.
Érvük úgy szólt: van ott ro-
ma elég.

A határozatot csak a Jóis-
tennek panaszolhatta József,
akit ezután nevezett ki a Be-
rettyó-parti Gáborján lelké-
szévé Bölcskei püspök. Ele-
inte új otthonában is ferde
szemmel nézték, ám a gyü-
lekezet hallgatott idõs gond-
noka szavára. Õ tanácsolta,
csak akkor fintorogjanak az
idegenre, ha rosszul hirdeti

az igét. A hívek egy évre rá
maradásra kérték az akkor
mindössze huszonhat esz-
tendõs lelkipásztort. Idõköz-
ben harmincmillió pályázati
forint jutott a templom föl-
újítására, melynek során két-
száz éves festett kazetták
bukkantak elõ.

Isten házát Biharban is fõ-
ként az idõsek látogatják.
Gáborjánban és a szomszé-
dos Szentpéterszegen talán
tízen konfirmálnak évente,

közülük is csak kettõ-három
jelenik meg rendre a pré-
dikáción. A fiatalok mene-
külnek, a kollégisták csak
hétvégén járnak haza, a
szombat estét a közeli
szórakozóhelyeken töltik,
vasárnap indulnak vissza.
Nyáron a betakarítás miatt
apad a templomjárók száma,
de télen is csak szenteste és
karácsony másnapján telnek
meg a padsorok. Mégis, ha
évente kétszer szabadságra
megy József, telefonon ri-
asztják a hívek, helyettese
nem ér a nyomába.

Amikor Tóthék megérkez-
tek Gáborjánba, üres volt a
gyülekezeti kassza. Fûtés hí-
ján szekéren hordtak csutkát,
szedett fát a parókiára. Azóta
is akad dolog elég, szeptem-
ber óta a tiszteletes felel a
falu labdarúgó ifjúságáért,
vezeti az utánpótlás Bozsik
programot. Edzésein olykor
ötvennél többen tûnnek föl,
közülük néhányan az ige-
hirdetésre is követik a tisz-
teletest.

– Néhányukat matekból
korrepetálom. Mindenre
megtaníthatóak. Ha károm-
kodnak, elég rájuk nézni,
elhallgat mind. Kell a moz-
gás is a Biblia mellé, mert
kitartásra, fegyelemre nevel.

József maga is igazolt fo-
cista volt, csatár a megyei
másodosztályban. Fél éve
hagyta abba, kiöregedett.
Rúgta a bõrt teológushall-
gatóként is, elõfordult, hogy
bicegve, gipszelt lábbal vizs-
gázott.

Tóth József a Hajdú-Bihar megyei Gáborján és Szentpéterszeg református lelkésze.
Elõször szülõföldjén, Szabolcsban keresett állást, ám a gyülekezet eltanácsolta, mert
roma. Falut váltott, nem hivatást.
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Amúgy a Szatmári-síkság-
ra való. Szülõfaluja, Gacsály
Nyíregyházától keletre, a
hármas határ közelében fek-
szik. Másodikos volt, ami-
kor a szomszéd fiú magával
vitte a templomba. Ott ra-
gadt.

– Hogy mi fogott meg a
gyülekezetben? Az odafi-
gyelés. Nyoma sem volt elõ-
ítéletnek. Emlékszem, a lel-
kész gyakran két almát nyo-
mott a kezembe, mielõtt ha-
zaindultam. Ma ilyesmi
nincs. Az iskolarendszer ki-
emel néhány gyereket, a töb-

bit magára hagyja. Pedig épp
velük, a problémásokkal ké-
ne törõdni. Odahaza azt
éreztem: a tiszteletes, a ta-
nító nem muszájból végzi a
dolgát, hanem mert úgy he-
lyes. Nevelni akartak min-
ket, és az mindennél fonto-
sabb.

Hatodikos korában döntött
úgy, lelkésznek áll. Öccsei
között – hatan vannak, kész
kispályás csapat – akad he-
gesztõ, szerkezetlakatos,
mûszerész, gázszerelõ, autó-
szerelõ, kõmûves; de egyik
sem talált szakmájában ál-

lást. És
mind hal-
lotta már,
hogy kö-
s z ö n j ü k ,
roma nem
kell.

Szülei in-
nen még a
hatvanon,
de elkoptat-
ta õket a
k é t k e z i
m u n k a .
Édesanyját
gerincsérv
k í n o z z a ,
apja infark-
tuson esett
át nemrég.
A szövet-
k e z e t b e n
dolgoztak

mindketten, állatot láttak el,
kaszáltak, almát szedtek,
ládáztak, csomagoltak. Fize-
tésük kétezer-ötszáz forint

volt ’83-ban, amikor fiuk a
debreceni református gim-
náziumot kezdte. A kollégiu-
mi díj ezerháromszáz volt.
Két év után rokkant bele a
költségbe a család, József
Csengeren fejezte be a kö-
zépiskolát. Amire ma is
büszke: tizenhat évesen ke-
rettag volt a helyi focicsapat-
ban.

Feleségét már lelkészként,
Toldon ismerte meg. Cérna-
gyárban dolgozott az asz-
szony, majd pénztárosi tan-

folyamot végzett. Egy év
után házasodtak. Most a
százezer forintos lelkészi
fizetésébõl nevelik három
gyereküket. Nem sok a pénz,
mondja József, de nem is az
a lényeg.

A lényeg másutt van, pél-
dául a hittanórán.

– Mondjátok, gyerekek,
vétkesek vagyunk? – kérdi a
tiszteletes, vagy miként
diákjai hívják, a hittanos bá-
csi.

Kórusban szól az igen.
– Melyek a vétkeink?
– Rosszkodunk, hazudo-

zunk.
– Ordítunk, csúfolódunk.
– Irigykedünk.
Ha szófogadatlanok szü-

leikkel, inti õket József, az
Istennek fordítnak hátat. Az
pedig, mondja, komoly hiba.
Mert kegyelmes az Úr, de

büntet is olykor. Majd a
Megváltó születésének tör-
ténetébe kezd.

– Hogy nem fagyott meg a
kis Jézus az istállóban? –
csodálkozik egy alsós lány-
ka. – Inkubátorba tették?

– Nem volt akkor még in-
kubátor. Lepedõ volt, pólya
és a pokróc.

Ahogy megszólal a csen-
gõ, mindenki fölpattan.

Hiába, legyint József, oly-
kor a hittanóra után is elsza-
badul a pokol.

Fotók: Simon Márk
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ROMANO RASHAJ ANDE BIHARO

Bita Daniel

Jozhef thaj
le shavore

– Le shavore khulen le
patyalipesko sityipe-
phendas jekh panzhe klas-
songi shejori.

Ande Sentpetersego
sam, ande univerzali
shkola. Azban le zhungale
vorbi le rashajeke khan,
de Toth Jozhef chi perel
ande dujipe. Maj zebejime
phenel numa, hoj mashkar
le bare shavore cerra phi-
rel pel patyalipesko sityi-
pe thaj lasho-j, ba kurke
andej khangeri shov sha-
vore kethane aven. De na
but manusha phiren andej
khangeri, tranda manu-
sha.

Pa gaborjako monosh-
toro anglunes ande 1217-
to bersh iskirisardine ang-
lunes. O monoshtoro o
Gabrian kerdas, pa leste
bushol o gav. Kathar
1600-to bersh reforma-
tusho-j kathe o nipo.

O gav lil bishaldas
kathar o kraj, de kathar
1702 le Esterhazi sas
kathe le raja. De le gaves-
ko nipo losarel pe pesko
patyalipe, naj ando gav
papishti khangeri.

Toth Ishtvan anglunes
ande Biharkerstesho sas
anglunovar rashaj, aba
deshuduj bersh.

Pala jekh bersh kam-
las te zhal palpale
khere, ande Sabolcho,
ande Kishpalado, Bot-
palado, Magoshligeto,
de o prshbiteriumo chi

kamlas kado. Von phen-
dine: Si kothe dosta ro-
ma.

Feri le Devleske shaj
vatyisardaspe thaj pala
kodo avilas la Gaborjako
rashaj.

Anglunes chi dikhline
lashe jakhanca ando gav,
de le manusha ashunenas
po phuro andej khangeri.
Voj phendas, atunchi te
phenen nasul po strejino,

te nasules phenel le vor-
bi.

Le manusha pala jekh
bersh pe ashipe mangline
les, kon atunchi sas bish
thaj shove bershengo.
Mashkar e vrama tranda
milliovura hutyisardas e
khangeri te keren nyevi.

Andel Devlesko kher vi
ande Biharo le phure
phiren. Ande Baborja thaj
Sentpetersego deshzhene

konfirmalisarde ande jekh
bersh, de mashkarlende
duj-trin phiren andej
khangeri.

Le terne kamen te zhan-
tar, le sityimaske rakle
numa kurke zhan khere,
savatone ratyine ando
klubo si, kurke len te zhan
palpale. Milaje pej phuv
keren butyi, de vi jivende
krechune thaj sunto ratyi
si but manusha andej
khangeri. De te ande jekh
bersh dujvar pe slobodipe
zhal Jozhef, le manusha
po telefono roden opre.

Kana le Toht resline
andej Gaborja shusho sas
la khangerako bufari, nas
tatyipe andej khangeri.

Vi datunchara si but
butyi andej khangeri,
kathar septemberi voj si
kodole shavorengo she-
runo, kon kamen te fut-
balozin ando gav. Po tre-
ningo butivar si majbut
panzhvardeshzhene ,
mashkarlende butzhene
zhan pala o treningo andej
khangeri.

Unyange anda matema-
tika zhutij, sa zhanen te
sityon. Te zhungales vor-
bisaren, dosta te pe lende
dikhav. Trubul o shporto
palaj biblia, ke pe lashipe
bararel.

Vi o Jozhef kheldaspe
futbalo. Dopash bersh aba
chi khelelpe, avri phurilas.
Das ladini e morchi, kana
inke sityilas o rashajipe.

Toth Jozhef ande Gaborja thaj Sentpetersego ande  Hajdu-Bihar Medyevo rashaj-i.
Anglunes pe leska daki phuv, ande Sabolcho rodas butyi, de le manusha chi kamline,
ke rom-i. Gav parudas na butyi. – Fordította: Géczi József
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Butivar gelas te kerel
egzameno, kana dukhajlas
lesko punro.

Voj arakhadyilas ande
Gachajo, pe ushtyimasko
plaj kathar Nyiredyhaza.
Ande dujto klasso phir-
das, kana lesko amal andej
khangeri ingerdasles pesa
Kothe ashilas.

Hoj so sas lasho andej
khangeri?  O kothedikhi-
pe. Nas kothe angla itele-
to. Seruvavpe, hoj o rashaj
butivar duj ambrola das
ande muro vast, so angla

gelom khere.  Adyes kesa-
vo naj. La shkolaki orga-
nizacija avri vazdel unyi
shavoren, de buten pe len-
de mukhel. Apal lende
trubulas te zhitisaren.
Khere kodo hatyardom: o
rashaj na ande musajipe
kerel peski butyi te na, ke
kode lashi-j. Te bararen
kamenas amen. 

Ande shovto klasso
phirdas, kana kode gindyi-
sardas, hoj rashaj avla.
Mashkar leske phrala –
shovzhene si, jekhe fut-

b a l o s k o
grupo – si
sas t runo
l a s h a r i ,
musereso,
g a z o s k o
l a s h a r i ,
autovosko
l a s h a r i ,
barrari, de
najle bu-
tyi. Buti-
var ashun-
das aba,
nais, de ro-
ma chi tru-
bun.

L e s k o
dad thaj
dej inke
terne-j de
nasvale-j.
But ker-

dine butyi. Le pedon ba-
rarde, pej phuv kerdine
butyi. 2500 forintura ro-
dine, kana lengo shavo o
gimnaziumo kezdisardas

ando Debreceno. Ando
kollegiumo trusardas te
potyinel 1300 forintura.
Pala duj bersh chi birisar-
das o potyinipe e familija,
Jozhef ande Chengero
phirdas andej shkola. Pe
kodo phutyrdo-j, deshu-
shovenges kheldas andel
gaveske futbalosko grupo. 

Peska romnya ande
Toldo pinzhardas, thaj voj
atunchi aba rashaj sas.
Andel thaveski fabrika

kerdas butyi e romnyi,
pala jekh bersh las rom-
nya. Akanak anda shel
miji forintura bararen
penge shavoren. Naj but le
love , phenel o Jozhef, de
naj fontosho.

Fontosho-j le patyali-
pesko sityipe. 

– Phenen, shavale,
doshale sam? – phushel o
rashaj.

Sakon phenen: ova.
So-j amare bezexa?
Nasul keras, xolyalyvas.
Chingarden, prassan.
Xanyzhvaren.
Te nasul san tumare

dadesa thaj dasa, atunchi
le Devleske  bolden du-
mo.  Kado baro dosh-i. Ke
lasho-j o Del, de bezexarel
sikana. Maj paramicha
phenel, sar arakhadyilas o
sunto Del.

Sar chi pahosajlas  o
cino Jezushoro? – chu-
dilpe jekh cini shej - ande
inkubatoro de?

– Nas atunchi inke
inkubatoro. Colo, patya
sas. 

Kana shunen o sig-
nalo, sakon opre ush-
tyen.

Naj bajo, phenel o
Jozhef, vi pala le patya-
lipeso sityaripe skepi-
sajvel o beng.

Fotók: Simon Mark
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Uram! Ön nem ír nekem. Nem
tudom, tud-e errõl a sajnálatos
tényrõl… magamra hagyott
szépen. Gondol rám útközben,
vagy más nyûgözi le? Tájkép
nõkkel? Féltékeny vagyok!
Csók – Sára.

k

Képzeletbeli uracskája ne-
kem! Százszorszép nyílik az
ölemben magának. Szeret játék-
ból babszemnyit? Ha nem, én
borsó leszek… Csók – Sára.

k

Képzeld! Megint elõjött a régi
félelmem, hogy éhen fogok
halni… Csók – Sára. 

k

A cigányoktól azt várják,
hogy egyetlen vagyonuk le-
gyen: az életük! Nekem ez nem
kóser! Csók – Sára.

k

Jaj, királyom! Nézd mit talál-
tam: ,,aki megismerte a cigá-
nyokat, nem tud leszokni arról,
hogy minduntalan a dalaikat
dúdolja, jól vagy rosszul, de
mindig élvezettel, olyan élénk
marad az emlékük.” Örülsz? Én
nagyon! Ezt Lev Tolsztoj írta a
naplójába 1851. augusztus 10-
én. Csók – Sára. 

k

Te úgy adsz magadból, hogy
nem adsz semmit! Érdekes…
Csók – Sára.

k

Süt ma a nap benned? Akkor
errõl jegyzõkönyvet veszünk
fel… Csók – Sára. 

k

A cigányok a telepen keveset
tudtak a háborúról, élték meg-
szokott életüket, és ha szóba
kerültek a harcok, csak annyit
mondtak: Urak dolga! De nagy-
apa tudta, hogy minden háború
a világ dolga, és érint minden
egyes embert a földön, mintha a
világ kútját mérgeznék meg.
Bejárt a faluba. Hallgatta az
embereket, rettegve olvasta a
falragaszokat, és amikor jött a
hír, hogy Oroszországban kitört
a forradalom, béketárgyalá-
sokról beszélnek, nem tudott a
tömeggel ujjongani. Minden
zsigerében érezte, hogy nem

ússza meg, utoléri õt a háború.
Így is lett. A háború negyedik
évében be kellett vonulnia
katonának. Talán azért, mert
írástudó volt? Ez soha nem
derült ki, de meglepte a nagy-
apát, hogy valakik, valahol szá-
mon tartják õt.

Ült az Olaszország felé futó
vagonban, és nem érzett lelke-
sedést, mint a többi gyerekka-
tona ott mellette. 

– Istenem! Ne engedd, hogy
szégyenkeznem kelljen! – fo-
hászkodott, míg a bajtársai vi-
rágfüzérré válva integettek a
vonatot búcsúztató tömegnek.

Nagyapa pár héttel késõbb,
könnyes szemmel nézte társait,
akik katonásdit játszottak, és
csak úgy játékból meghaltak,
vagy egész életükre nyomo-
rékká váltak: elveszítve kezüket,
lábukat, szemük világát, el a hi-
tüket az életben, a királyban,
Istenben, igazságban.

,,A lövészárok jó kis meditá-
ciós hely. Tisztábban láttatja a
dolgokat, az élet értelmét, mint
bármi más a világon. Az ember
kerülõutak nélkül megtanulhat-
ja, hogy az életben megtalál
mindent, amit keres, csak végül
mindig be kell látnia, hogy amit
keresett, az nem olyan, amilyen-
nek elképzelte!” – mondta
nagyapa 65 évvel késõbb, mikor
errõl kérdeztem, de nagyapa
akkor ott, a háborúban még nem
képzelt semmit. Nagyapa félt.
Szenvedett. A halottak az arcába
vicsorogtak, miközben úgy
ragyogott a nap 1918. december
14-én a Piavénál, hogy szinte
megkönnyebbült, mikor fogság-
ba esett.

k

Az olasz katonák, akik a hadi-
foglyokat õrizték, mindig vidá-
mak voltak. Nagyapa szerint
volt valami szivárványszerû
bennük, ami a cigányokra em-
lékeztette õt. Nem volt rossz
dolga a fogságban. Jól bírta az
éhezést, hiszen a telepen is bír-
nia kellett, ha életben akart
maradni. És õ élni akart. Talán
ettõl a nagy akarástól költözött
hét fehér galamb a mellkasába,

aminek látásáért a bakák szúrós
szagú dohánnyal és idegen ízû
kenyérrel fizettek neki. De ha
nem volt se kenyér, se dohány,
egy dallal is jóllakott. Az egyik
bús olasz nótát élete végéig nem
felejtette el. Arról szólt, hogy az
asszonyok azért segítenek egy
férfin, mert a férfiak gyengék,
azért szeretik õket, mert saj-
nálkoznak rajtuk, de becsülni
egyet sem tudnak…

A hadifogságból 1919 máju-
sában tért vissza a cigány-
telepre. Orgonák illata bódította
el a kunyhók lakóit. Vargyas
Böske mezítláb állt a kútnál. Õt
látta meg legelõször.

– Kérsz vizet? – kérdezte
köszönés helyett az asszony. 

– Csak ha te vagy az a víz –
válaszolta nagyapám szerelme-
sen.

– Uram van már, te bolond! –
kacagott fel Böske úgy, mint
régen, a háború elõtt, és nagya-
pa mellében meghalt mind a hét
fehér galamb.

k

1890-ben a Baranya várme-
gyei dombságok között, az
Ormánság kellõs közepén vert
tanyát a hét szekérbõl álló
cigánykaraván. Anyai nagy-
anyám, Gizella, akit majd elgá-
zosítanak Auschwitzban, s akit
nagyapa nem tudott soha teljes
szívébõl szeretni míg élt, a szép
kacagású Vargyas Böske miatt,
most 4 éves. Fekete göndör
hajában tûzpiros szalagok lo-
bognak, nyakába ezüstpénzek-
bõl fûzött láncot akasztott déd-
anyám: Zsigmond Sára, az óriás
termetû õsanya, a férfi erejû
tigrisasszony, aki úgy tartotta
össze vad akarásával a népes
családot, mint ahogy Isten tartja
össze az eget, a földet és a csil-
lagokat. Tizenöt gyereke közül
nagyanyám volt a legkisebb, aki
még mindig szopott, és akit
borostyánsárga szemeivel el
nem engedett egy pillanatra
sem. Az ura, Csuma Jancsi, a
falu elöljáróival egyezkedett
éppen, hogy maradhassanak –
és meddig – a vidéken, hogy
portékáikat, az erdélyi dísz-

faárut, csecsebecséket, szõtte-
seiket, kendõiket kirakodhassák,
és hogy a legnagyobb fiuk, a
Gábris, cimbalomjátékával szó-
rakoztathassa a földmûveseket
Isten szent napján, vasárnap,
némi eledelért cserébe. 

– Meg aztán besegítenénk
mink ügyesen, mint a tavalyi
esztendõben a Bíró úr talpas-
házának építésébe, de még a
templom tapasztásába is – ígérte
alázatosan dédapám, és ezzel
lekenyerezte a falu vezetõit.
Maradhattak õszig.

Az ormánságiak sosem voltak
ellenséges szívvel a cigányok-
hoz, nem úgy, mint a mosonyi-
ak, akik tûzzel-vassal kergették
ki õket a vármegyébõl, ha arra
jártak.

Dédanyám parancsára két
szekér járta a vidéket az árukkal,
ami maradt, azt meg vitték
házról házra, vagy cifra szõnye-
gen kipakolták a templom elõtt
a piactéren, igazi búcsúhangula-
tot teremtve. Esténként tábor-
tüzet raktak, jóval a falun kívül,
ahol nem zavartak senkit.
Énekelhettek, táncolhattak ked-
vükre, így adva hálát a terem-
tõnek, hogy élnek. Egy ispotály-
ból szökött bolond fiskális, akit
az ormánságiak csak Töncsinek
hívtak, minden évben hozzájuk
csapódott. Dédanyám megtûrte
a horihorgas pálcikaembert,
mert olyan sok furcsaságot me-
sélt nekik, hogy tátva maradt a
szájuk.

– Nem olyan bolond ez, ha
egyszer ennyi mindent tud, még
ha nem is igaz… - mondta min-
den mese után dédapám, amin
Zsigmond Sára mindig jót ne-
vetett. 

Doktor Töncsitõl tudták meg,
hogy Indiában is élnek cigányok
a bengáli síkságon, akik síppal,
dobbal, tamburával keresik meg
a mindennapi betevõt. De kí-
gyókat is bûvölnek, jósolnak,
meg mézeskalácsot árulnak,
hasonlót a híres debreceni mé-
zeshez, és hogy az elefánt olyan
hétköznapi állat ott, mint nálunk
a kutya. Na több sem kellett
nagyanyámnak.

Idõtépõ – részletek

IRODALOM

Szécsi Magda
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– Delefántot akajok! – sírta
keservesen, és dédanyám meg-
ígérte, hogy kap egyet, ha majd
férjhez megy. Ettõl azonnal
megnyugodott, és újra szájába
vette anyja hatalmas, duzzadó
csecsét. A bolond fiskális meg
tovább mesélt: elsüllyeszt-
hetetlen hajókról és víziször-
nyekrõl, akik képesek felugrani
a tenger mélyébõl egy világító-
torony tetejére is. Mesélt egy
Darwin nevû tudósról, aki sze-
rint a létért folyó harcban az
erõsebbnek joga van legyilkolni
a gyengébbeket…

– A keservit! Mán hogy lenne
joga! Pokolra jut az ördögfattya!
– hördült fel dédapám, aki olyan
szelíd ember volt, hogy még a
szél is megkarcolta a lelkét, ha
erõsebben fújt.

– Ne idegelje az uramat!
Inkább mondja el még egyszer,
amit tavaly, azt a Hadriánus
császárt, aki Rómában élt.
Tudja, aki nem akart gyereket
csinyáni az asszonyának –
terelte el gyorsan ura figyelmét
a borzalomról dédanyám, és
úgy magához ölelte a csepp
embert, hogy az örömmel eltûnt
testének sok húsa között. Így
mulatták az idõt esténként. De
hajnalban, 13 esztendõn ke-
resztül nagyanyám sikoltására
ébredtek. A kislány teli torokból
üvöltött, ahogy megszólaltak a
madarak. Szájacskája beleké-
kült a félelembe, és két marokra
szorította anyja csecsét. 
– Egyél… no egyél, Gizike –
kínálta magát Zsigmond Sára
zokogva, de nagyanyám csak
kapaszkodott tovább halálra vál-
tan. 

– Ausvica! Ausvica! Ausvica!
– rikoltotta tágra nyílt sze-
mekkel.

– Ej no! Az a csúnya fekete
ördög már megint itt járt… de
már elment, kincsem, gyön-
gyöm, babácskám, nekem szép-
sége… imádságom… – ringatta
becézve a megrettent kislányt
dédanyám, és borostyánsárga
szemeibe az irtózat költözött.
Soha nem tudta meg, hogy
valóban a fekete ördögöt ve-
títette elõre nagyanyám álmá-
ban a sors. Ha tudta volna, talán
õsi varázslattal visszagyö-
möszöli a méhébe. Dehogy
hagyta volna õ itt, ebben a pusz-
tulatos világban leggyengébb
gyermekét ez a tigrisasszony, az
én dédanyám, Zsigmond Sá-
ra…
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– 1930 karácsonyán úgy sza-
kadt a hó, mint áldás a
cigányokra, mert az uradalmi
lovakat sajnálták befogni a
szánok elé, és a vasútállomáson

várakozó kegyelmes és tekin-
tetes vendégeket a cigányok
húzták el a kastélyig, ennivaló
fejében. Jutott hús és káposzta
mindenkinek a Tulipán-ka-
nyarban ezen a karácsonyon. 
– Nagyanyám lefektette anyá-
mat, majd két apró gyertyát
gyújtott és az asztalra tette, ahol
nagyapa fáradtan evett.
Négyszer kellett fordulniuk a
szánnal, mert az urak mókából
ostort is használtak.

– Szeretlek – mondta nagy-
anyám nagyapámnak olyan
egyszerûen, ahogy a hó szakadt
odakint

– Voltam a Vargyas Böskénél
is a temetõben – reccsent szára-
zon nagyapa hangja, mint rõzse
ága a kályhában.

– Vittél neki szép szavakat? –
kérdezte nagyanyám könnyes
szemmel.

– Vittem – nyelt nagyot nagy-
apa –, de nem viszek többet –
tette hozzá mély hangon.

– Meguntad a Böskét?
– Nem õt untam meg… téged

szerettelek meg – állt fel nagy-
apám és átölelte reszketõ nagy-
anyámat.

Nagyapa soha nem tudott
hazudni nagyanyámnak. Nagy-
anyám nem tudta nem szeretni

nagyapámat. Szép karácsonyuk
volt…
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Nagyanyám halála elõtt egy
órával, az auschwitzi koncentrá-
ciós tábor cigányoknak elke-
rített részén, rongyokba bugyo-
lálva reszket a sárban. Cipõje
nincs. A sár hideg. Testén geny-
nyes kelések érnek egymásba.
Foga nincs. Kirúgták. 69 éves,
de nem néz ki többnek egy

ötéves gyereknél. Rongyai alatt
hófehér angyalszárnyakat rej-
teget. Ennyi, amit meg tudott
õrizni magából. Most éppen
álmodik. Isten ölében ül, aki
úgy ringatja, mint anyja, a
szépemlékû Zsigmond Sára. 

– Mondd el, Gizella, mi
bûnöd volt a földön – kéri tõle a
Mindenható.

– Voltak, Uram… voltak.
Nincs ember bûn nélkül – súgja
elpirulva nagyanyám. 

– Mindent megbocsátok, de a
legnagyobbat mondd el!

– Sokat éheztem, fáztam, és
tûrtem, Uram, hogy megalázzák
a te képmásodat, aki vagyok:
nem etettelek meg, nem itattalak
meg, nem takartalak be… nem
védtelek meg, Uram! Dühös
voltam és az álmaimba me-

nekültem, és azt gondoltam,
nem baj semmi, mert elmúlnak
más nemzetek, más nyelvek,
vallások, eszmék és minden
dolog a Földön, csak a cigányok
nem! Hogy olyanok vagyunk
mi, mint csillagok az égen. De
kiderült, hogy a csillagok sem
az örökkévalóságig élnek.
Kihunynak, ha kitelik idejük…
Bûnös vagyok, Uram?

– Csak esendõ, Gizella –
válaszolta az Úr.

– Uram, mi az örökkéva-
lóság? 

– Az idõ tagadása, gyer-
mekem, mert mértéke nincs…

– Mérhetetlenül szerettem
egy férfit, a gyerekem apját.
Nálad is jobban szerettem õt,
Uram!

– Ezért örökkévaló a te
szerelmed – mondta az Úr, és
nagyanyám felébredt. Csizmás
lábak rugdalták veszettül.

– Fürdéshez sorakozó! –
üvöltötte az Oberscharführer,
és nagyanyám boldogan fel-
nevetett. Örül, hogy lemoshat-
ja magáról a mocskot. A fiatal
német katona szemében az
égbolt tiszta fénye ragyogott.
Nagyanyám nem látja meg a
halált benne. A sor elejére
áll…
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Nagyanyám a betonfalhoz
szorítva állt a fürdõben. Arra
gondolt, hogy nem jut neki
víz, és hogy minek kellett
egyszerre ennyi embert be-
szorítani, hát nincs idõ? És
amikor a víz helyett gáz rob-
bant ki a csövekbõl, és torká-
ba mart a halál, tudta már,
hogy nincs idõ. A cigányok
félelemtõl kifordult szemmel
sikoltoztak, egymás húsába
martak a fájdalomtól, és tíz
körömmel kaparták a nyákos
betont. Menekültek volna, de
innen nem volt menekülés. 

– Ez nem lehet! Mi vagyunk
az élet – suhant át nagyanyám
fején hitetlenül, és nem értette,
hogy miért történik meg ez
velük. Aztán nagyapára gondolt.
Nem a csókjai jutottak eszébe,
hanem a keze. A jobb kezén
kidagadó ér, amit úgy szeretett
rajta. És anyámra gondolt, akit
egy magyar család bújtatott el.
Végül dédanyám, Zsigmond
Sára arca jelent meg a fejében,
és a régi gyerekkori lidérces
álmok, amikben torkára ült az
ördög, és úgy fojtogatta, mint
most.

– Itt az ördög! Hát te vagy
az, Ausvica… - hörögte
hétrét görnyedve, és a
következõ pillanatban már
egy másik világból integettek
felé az álmai…

Illusztráció:
Szécsi Magda
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KÖNYVESPOLCUNK
A Széphalom
K ö n y v m û -
hely talán a
karácsonyi
a j á n d é k -
vásárlási láz
könyvesbolti
felfutására is
gondolva, de-

cemberre idõzítette Szécsi Mag-
da új könyve, az Idõtépõ megje-
lentetését. Egy különös kisre-
gényt és hat novellát tartalmaz a
kötet. A novellák közül több is az
elmegyógyintézet zárt világát
idézi, az emberi kiszolgálta-
tottság lecsupaszított valóságát, a
törvényessé lett törvénytelensé-

get. Azt a visszafordíthatatlan-
ságot, amelybe éppúgy belefér
az épeszûnek tekintett, Mazurka
fõápoló gyilkosságba torkolló
aberráltsága, erõfölényével való
visszaélése (Téboly), mint El-
vira, a cigány ápolónõ odaadó
tündéri lénye (Az emlékek ál-
ma). Õ az a törékeny, szere-
tetreméltó teremtés, akit éppen
a lelkiismeretesség, megfe-
lelési vágy, egy hamvába halt
szerelem és szertefutott re-
ményei kergetnek a meghason-
lásba. 

Az ápoltak közé kerül a
Csend mögött címû novella ci-
gány családfõje is, aki elõbb

egész rokon-
ságát rossz
sorsba dönti
ö n z õ s é -
gével, míg-
nem nejének
elvesztése-
kor a rá-
kényszerült
belsõ szá-
madás ha-
tására el
nem borul
az elméje.
Peper is az
elmebajba
m e n e k ü l
(Bolond Pe-
per), amikor
az õt fûvel-
fával-bog-
lyával meg-
csaló hitvese
önkezével
vet véget az
életének, s
szembesül-
ve élete hiá-
bavalóságá-
ról, egyszer
végre szem-

benéz a valósággal. Öngyilkos-
ságba kezd a legmegrázóbb tör-
ténet (Lánc, lánc, eszterlánc…)
tudathasadásos kislányalakja is,
aki – amíg a beszedett gyógy-
szerek hatni nem kezdenek –
tanító nénijének írja meg az
egymáson és õrajta is erõszakot
tevõ családjában, s a felnõttek-
ben való végzetes csalódottságát.
Ez a balladai tömörségû történet
a magyar irodalom legjobb mó-
riczi hagyományaiba simul. 

A visszautasított érzelmek
sebei viszonylag gyorsan heged-
nek, bár a sebszélek nyomai oly-
kor egy életen át láthatók, érez-
hetõk maradnak. A beteljesült
szerelem emléke hamarabb tûnik
tova. Megmaradni, folyton fájni,
ösztönözni, szétzilálni csak a
részben viszonzott, nem kiérlelt,
félig vállalt, félig tagadott érzel-
mek folyton felvakart forradásai
tudnak.  A „Préselt magány” – e
kulcsnovella – festõmûvész
hõsnõje sincs túl messze a té-
bolydától, már õ is a lélektur-
kász állandó vendége. A
pszichiáter (pszichoterapeuta?)
rekamiéján elõadott nagymo-
nológja azonban lényegesen
több egy sutává vedlett sze-
relemrõl szóló beszámolónál,
az indulati, érzelmi esetleges-
ségek és a mûvészet viszonyát
éppúgy érinti, mint a szabadság
és szabatosság, az alkotó és
befogadó, a mûvészi késztetés
és kötelesség oksági kapcso-
latrendszerét. Mindez mintegy
utólagos kalauzul szolgál a cím-
adó kisregényhez is. 

Az Idõtépõben Szécsi
Magda eddig kevéssé ismert írói
arcát mutatja. Annyi ironikus
megjegyzést, amennyit ezen a
másfélszáz oldalon felvonultat,
egész eddigi életmûvében nem

Hegedûs Sándor
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találhatunk. Sajátos, keserû hu-
mor ez. Kijut belõle alaposan a
többségi társadalomnak, a népre,
népjólétre hivatkozó, de pont
ezek ellen mûködõ egykori
országos és helyi hatalmároknak,
de számos szomorkás tüskét,
igaz kritikát kapnak a hazai ro-
maság képviselõi is. 

A felvilágosodás irodalma
fedezte fel magának a levél-
regény mûformáját, amelyben
különbözõ levelekbõl kerekedik
a történet, s amellyel – s változa-
tával: a naplóregény-formával –
a szépírók azóta is gyakran
élnek. Az Idõtépõ alighanem a
világirodalom elsõ anyaméhre-
génye. 

Szécsi Magda Születés címû,
a 80-as évek derekán megjelent
novelláját idõrõl-idõre felfedezik
maguknak a prózamondó ver-
senyek résztvevõi. Fehér és Bar-
na ikerembriók drámai története
is az anyaméh meleg biztonsá-
gában, majd megridegülõ körül-
ményei közepette zajlik. Az
Idõtépõt elbeszélõ kis cigány-
lány ugyancsak környezetére
érzékeny bennlakó. Oly jól érzi
magát odabent, hogy – tekintettel
az utolsó méhbeli eseményen, a
tudóskonferencián a Romano
Kher nevében jelenlévõ Zsigó
Jenõre – legkevesebb négy év-
tizedet tölt el a világra jövetelre
való felkészüléssel. A szerzõ
többször is megemlíti Mark
Chagallt, az egyik leghíresebb
szürrealista festõt, s a történet-
szövés során maga is – nemcsak
az alaphelyzetbõl adódóan –
oda-vissza többször is átlép a va-
lóság és a kavargó képzelet
szülte látomásvalóság határsza-
kaszán. A varjú hátán repül a
nagypapa, a nyomós kútból né-
hanap rum folyik, a másodéves
kismama mellébõl viszont meg-
állás nélkül zubog a tej, s ezért a
téesz állami tulajdonú tehe-
nének nyilvánítják. Ebben a
világban nincs semmi meglepõ,
ha a kenyér közé tett szalonna-

szeletek röfögésbe kezdenek, de
a nagyapa mellébe költözõ hét
fehér galambnak csodájára jár-
nak a bakatársak. Itt, ha véde-
kezni kell, a cigányok akár nap-
raforgóvá nemesednek, képesek
dühükben százával pottyantani
krumplibogarakat a világra,
vagy egy kis idõre csontvázként
hintázni, letéve magukról a
szívnek és húsnak terheit. A
cigánytelep legöregebb fája
megreped, vért szivárogtat ma-
gából, és cigányul intéz szózatot
a néphez. A telep körüli föld vi-
szont hatalmas, kövér asszony-
nyá változik, hogy magába ölel-
je õket.

Mennyi képtelenség! –
mondhatnánk bátran, ha egyéb-
ként nem a legképtelenebb törté-
net részei lennének. Mennyivel
hihetõbb az, hogy annyi meg-
próbáltatás, nyílt és körmönfont
megsemmisítési kísérlet ellenére
is, viszályokkal telten, de élet-
erõsen megmaradtak a cigá-
nyok? Hogy megõrizték magu-
kat és egymást a történelem
szereplõjének? Az adott kor kér-
déseire adott jó és rossz vála-
szaikat, bölcsességüket és
szamárságaikat élvezetesen és –
ahogy Szécsi Magdától eddig is
megszokhattuk – fölöttébb ol-
vasmányosan rögzíti az idõsí-
kokat sûrûn váltogató, ügyesen
szõtt történet.

A remek könyvhöz Jókai
Anna írt ajánlást. Ebben a jeles
prózaíró udvariasan körülírva
megemlíti a kötetben szereplõ
valamennyi mûre egyaránt ér-
vényes „szenvedélyes szóki-
mondást”. Ezt a jelenséget a
könyv végére érve az olvasók
egy része lehet, hogy alpáriság-
nak nevezi majd. A monológok
kenyérszövegében csak úgy röp-
ködnek azok a kifejezések, ame-
lyeket a mindennapjainkban
kényszeredetten már-már tudo-
másul veszünk, de a nemiség s a
nemi élet trágár felemlegetését a
szépirodalomban bizonyára so-

kan nehezményezik. Egy igazi
irodalmár kényes is erre, s le
nem írna ilyet – vélhetik. Arra,
hogy a legnemesebb irodalom-
ban is lehet helye hasonló indu-
latoknak, hagy idézzek két
verssort. „Foglalod a kurvanyá-
dat, / de nem ám a mi ha-
zánkat!”. Tessék csak felütni a
könyvet! A Mit nem beszél az a
német? cím alatt találják a Pe-
tõfi-összesben. 

Vannak helyzetek (jellem-
és környezetábrázolás), vannak
indulatok, hevességek, szándé-
kok, amikor súlya, jelentése és
indoka is akad ezeknek a szó-
fordulatoknak. Káromkodáshoz
szokott korban, szókimondó
közegrõl szóló mûben nehéz
sziromszerû szépségû monda-
tokkal füstölögni. Azt megítélni
persze, hogy milyen mértékben
szabad, lehet és kell élni ezen
írói eszközzel, vérmérséklet és
irodalmi ízlés kérdése. Lehet,
hogy kevesebb itt is több lett
volna. Azt is – határtalanul tisz-
telve Szécsi Magdában a mû-
vészt – féltve merem meg-
említeni: a direkt aktuálpolitikai
üzenetek kevésszer tettek jót
egy mûnek, s alkotónak. Az
olvasó, a mûbarát mindent
megért, ha nincs is nevesítve. A
közvetett, felfedezendõ, felfe-
dezhetõ üzenetek jóval idõál-
lóbbak.

Az Idõtépõvel Szécsi Magda
irodalmi munkássága új sza-
kaszába lépett. Új a hang, régi a
tisztes elszántság. A Töredéklét
nyomvonalán haladva a nyomo-
rultak, kirekesztettek igazságát
keresi, világukat igyekszik meg-
mutatni, érdekükben mozgósí-
tani.

k k k

A könyv valamennyi könyves-
boltban hozzáférhetõ.
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Anyámék még vándorol-
tak, szekéren laktak. De
én már Balassagyarmaton
születtem meg, 1939-ben,
és volt egy földes szobánk
a városon kívül, ahol,
amiben... 17-en laktunk...
nehezen megy a magyar
beszéd, mindig cigányul
beszéltem. Van olyan hét
vagy akár sok hónap is,
hogy magyar szót nem
hallok csak a tévében.
Nem járok én emberek
közé, mindig itthon
teszek-veszek a menyecs-
kékkel, mert, hogy van
négy menyem. Mind ál-
dás, mind a négy. Csak az
unokák jöhetnének már,
hisz van hova jönniük...
Úgy építette az uram ezt a
nagy házat, hogy a 8 fiam
együtt maradhasson csalá-
dostól is. Még a szomszéd
telek is a mienk ám, hogy
bõvíthessenek, ha kell.
Nekem is sokára jöttek a
gyerekek, pedig hát nem
furfangoztam tablettákkal,
meg akkoriban ilyesmik
nem is voltak. Valahogy
nem akarta Isten, hogy

gyorsan jöjjön a gyerek.
Én meg már azt hittem
beteg vagyok, nem is
lehet, és sírtam sokat, mert
a Béla szép ember volt és
féltem más asszony felé
néz. De nem. Õ nem
ilyen. Kivárta, aztán lett 8
fiam. 14 évesen kerültem
össze, õ meg 17 éves volt.
Elrabolt? Nem rabolt el.
Rendesen megkérette a
szüleimet a nagybátyával.
A nõvéremet elrabolta az
ura, volt ez szokásba...

k k k

Mi szegény család vol-
tunk, nem úgy éltünk,
mint az uram családja.
Nálunk ha volt mit enni,
akkor sok volt, ha nem
volt mit enni, akkor egy
morzsányi sem volt.
Apám sokat ivott, de nem
az a vad részeg volt, aki
üti-vágja a családját. El-
volt magának csendesen
és rítt az életen. Nem sze-
retett élni... Gyenge ember
volt testileg, a munka meg

nehéz volt. Anyám is ap-
rócsontú volt, nem olyan
derék,  mint a nagyné-
néim, akik úgy emeltek fel
egy teli teknõt, mint a
pöhölyét... mint a tollút...
szóval, hogy nekiek köny-
nyû volt. Nem tudom mi-
ért akarta az élet, hogy két
ilyen gyenge ember ösz-
szekerüljön, mindnek erõs
ember kellett volna pár-
nak, hogy jobban boldo-
guljanak. Szerettem én
mindõjüket, csak hát mi
szerencsétlen család vol-
tunk. Amit megszereztek
az kifolyt a kezük közül...
Egymásra vártak, hogy
amaz majd megoldja a
bajokat, ez nem jó, mert,
hogy egyik se tudott mit
tenni. Jaj, nagyon keser-
ves volt... Nem is mink
voltunk a gyerekek, ha-
nem õk. Ezt késõbb, mi-
kor a nagy fiam meg-
született megértettem. Se-
gítettem életük végéig a
szüleimet. Nem csak
azért, mert az uraméknak
volt, én a semmibõl nyu-
godalmat teremtettem

volna nékik, hisz ki, ha
nem gyerek dolga ez. Pe-
dig jó emlékem nincsen.
Az maradt meg bennem
legjobban, hogy ülnek az
udvaron a földön, és hall-
gatnak, mi gyerekek meg
eszünk közösen egy
lábasból, ott lent a földön.
Hogy megcsókoltak vol-
na? Ilyenre se emlékszek.
Anyámnak eljárt a keze,
de ha nem szóltunk hozzá,
tehettünk mi akármit,
azért nem csapott oda...
Nem volt olyan, mint a
többi cigányasszony. Õ se
szeretett élni. A halála
elõtt félórával láttam egy
kis örömöt az arcán, mint
még soha… Hát, mondta
is az uram, hogy haza
ment az anyám, odaát már
jó lesz neki, pedig egy
Jehova tanúja ilyet nem is
mondhatna… de még õ is
meglepõdött anyám bol-
dogságán. Én a fiaimat
mindig ölelem-csókolom,
ebbe nõttek fel, mert én
szeretek élni, szeretem a
világot. Mindent szeretek,
amit Isten teremtett…

Mindent szeretek, amit
Isten teremtett...

JÁRDAKÕ

Szécsi Magda

Azok, akik rendszeresen olvassák a Lungo Drom magazint, emlékezhetnek a decemberi lap-
számból a jókedvû Varga Béla kõmûves mesterre, aki meghívott otthonába. A vele készült
beszélgetés után, most felesége, Lonci néni életét ismerhetjük meg.

A több mint 7 órás beszélgetés egy-egy részletét olvashatják most. Azért nem a teljes
anyagot, mert a megnyílás, a lélek mélységeinek olyan fokára jutottunk el végül, hogy Lonci
néni azt mondta: ,,még kisleányként a papunkhoz sem voltam ilyen õszinte..., maradjon
köztünk, ami másra nem tartozik.” Eszerint válogattam a részleteket, tisztelve kérését.
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Nem szerettem iskolába
járni, hát nem is értettem
mit akarnak tõlem, meg
mire jó, hogy csak üljek
ott, és a kezemre csap-
janak. Közbe meg a
kistestvéreim otthon vol-
tak, sírtak… Anyám meg
ült és nézte õket, nem is
tudta tán, hogy mit kell
tennie. Én meg tudtam, én
neveltem õket, engem
meg a nagyanyám. Hát
inkább a kisgyerekekkel
voltam otthon, nem az
iskolába. Van vagy 3 vagy
4 osztályom, hát nem
tudom mennyi. De tudok
írni, számolni meg jól
tudok. 6–7 évesen meg én
fõztem, mert anyám elfe-
lejtette. Mindent elfelej-
tett. A nõvérem az mindig
mosott. Amikor ura lett, a
két kisgyerekbõl egyet
elvitt magával, amikor
nekem lett uram, a má-
sikat én vittem magam-
mal, hát nem hagyhattuk
anyámékra õket. 14 éve-
sen így lett a testvérem a
gyerekem, aki 8 éves volt
akkor. Az uramék kitaní-
tatták, lakatos lett belõle.
A tavalyi télben halt meg.
Rákos volt.
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Szûzen mentem a Bé-
lához. Nem ismerek más
embert kívüle…

k k k

Templomba jártam. Elõ-
ször csak azért, mert a pap
adott nekünk enni, utána
meg azért, mert szép volt

ott, a Jézus Krisztus meg
jó volt, mindig jót akart
mindenkinek, ahogy a
szegény emberek is. Kis-
gyerekként mindig meg-
sirattam a szenvedéseit.
Hát, még ma is. Bor-
zasztóan elhiszem az éle-
tét, az biztos, hogy úgy
történt, ahogy le van írva.
A menyem, az elsõ me-
nyem, az olvas föl az
Õrtoronyból, mást én nem
szoktam… Ilyen könyve-
ket… A tévében a mesét
szeretem és szeretem a
délutáni filmeket, a so-
rozatokat. A tévé, a mosó-
gép nagy dolog, nagy
tudós ember találhatta ki
és hát a telefon is egy
csuda dolog, meg sok van
a mostani világban amit a
fiaim értenek, én nem
értem azt a gépet, azt a
számítógépet se. De
mondják, hogy kell az
élethez. Régen nem kel-
lett. Még villany se volt,
de az se volt jó, ez se jó.
Mert ez már sok, minden
csupa gép. 
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Egy napom? Hát korán
kelek. Ezt megszoktam.
Én csinálom a reggelit
tizennégyünknek. Aztán
az emberek mennek a dol-
gukra, mink meg takarí-
tunk, fõzünk, amit kell. Az
egyik menyem varrja a
ruháinkat, a másik mos,
megint a másik ezt vagy
azt csinál, de mindõjük 14
emberre csinálja, amit
csinál. Ez nem kis munka,
el megy vele a nap. Este
eszünk. Akkor világba
megy a beszéd, hogy mi
volt, hogy volt. Tévét

néznek a fiatalok, vagy
elmennek a barátaikhoz,
vagy elmennek a gyü-
lekezetbe, amihez kedvük
van. Munka után övék a
világ, de reggel dolgozni
kell, ez nálunk szentírás.
Télen szabadabb az élet. A
fiaim olyankor viszik a
menyecskéket a külföl-
dökbe. ASanyikámék már
látták a nagy piramisokat
is. A Lacikámék most
voltak… Hun voltatok
Kati? Hát az osztrákoknál
voltak. Van mibõl, utaz-
zanak csak. Mink már
nem utazunk. Az uram
elvinne a lábaimmal a
gyógyvizekbe, de én nem
megyek. Dehogy pucér-
kodnék… Aludni se tudok
én idegen helyen…
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Jó sors az enyém, nem
vágyok másra. Családra
vágytam, azt megkaptam,
és gazdagságra vágytam,
azt is megkaptam. Tudok
mire számítani és ez na-
gyon jó érzés, nem lehet
egyik napról a másikra
élni, az nem jó élet, hisz
láttam anyáméknál… A
szegénységbe élõ cigá-
nyokat sajnálom, nehéz
kijönni abból a nagy sze-
génységbõl, meg hát sok-
nak nem adnak munkát,
mert cigányok. Hogy
nekünk dolgoznak cigá-
nyok? Hát, ezt csak az
uram tudja, én nem tu-
dom. Ebbe nincs nekem
beleszólásom. Tiszta ruha,
tiszta lakás, jó étel, ez ami
rám tartozik, más nem.
Sok jót kapok én ezért a
családomtól, dehogy
mondom én meg, az uram

mit tegyen, hogyan tegye.
Tudja õ aztat, meg a fiaim
is. Asszonynak nincs
beleszólása ilyenbe, a
menyeim se csinálnak
ilyet, csak ami a dolguk. A
férfiaknak jól kell érezni
magukat otthon, ez mond-
juk asszony dolga. A mi
családunkba, mindig a
férfiak az elsõk. Ha éjjel
kívánnak rántotthúst, azt
meg is kapják, meg min-
dent, ami az õ kedvükre
van, mert õk férfiak. De-
hogy rossz ez, nagyon is
jó ez, hát örömet adni
annak, aki a szívünk vilá-
ga, mi jobb ennél? Asz-
szonynak lenni is jó, ha jó
az urunk, és az enyém egy
falat kenyér, és a fiaim
olyanok, mint az apjuk. A
menyecskék is megkap-
nak mindent. Csak hát
ugye a féltékenység, az
elõfordul a fiataloknál.
Fõleg, ha az emberek pár
órával elmaradnak. Volt itt
rívás épp elég, aztán a
menyeim megnyugodtak
a szép szótól. A félté-
kenység az nem jó. Ná-
lunk az uram volt félté-
keny, mert hát szép vol-
tam, aztán ahogy jöttek a
gyerekek, õ is megnyu-
godott. 1954 óta egy rossz
napom se volt mellette,
ezt így tessék elhinni.
Nagyon jól tettem, hogy
akkor régen elmentem
abba a búcsúba, ahol
összetalálkoztunk. Pedig
nem akartam kemencére
menni rokonlátogatóba,
de Isten küldött oda, az
uram miatt. Abban a perc-
ben megmondta nekem,
ahogy meglátott, hogy én
leszek a felesége. És így
lett. Nagy szerelem volt,
hát hisz még most is
szeretem…
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Mámá-mé inká vándálo or
foszt, pã kár or sãzut. Dá
jo má în Balassagyarmat
ám ánuszkut, în 1939, sã
ány ávut o kászã ku fácã
dã pãmînt áfárã dã-n szá-
tul máré, hungyé, în
sé…17 ány sãzut… gro
mij ungurescsé szã szfãtã-
jãszk, tot bãsescsé ám
szfãtãjit. Jescsé áfelá szãp-
tãmînã, o ákár máj mult
lunã, kit nu áud szfát dã
ungur, csár în tivi. Nu
umblu jo întri aminy, tot
ákászã fák sévá ku nyi-
vescsi ámé, kã ám pátru
nyivásztã, toc o bukurijé,
kicsis pátru. Csár unosi ár
pucse szã vijé má, jescsé
hungyé szã vijé… ásá o
fãkuta bãrbátum kászá
áztá, kit kicsis opt kupil
áise pacsé szã sádã ku
sáládus. Sã pãmãntu lãngã
noj ánasztrã ãj, kit dákã
trãbujé szã patã máj szã
fákã kászã. Sã mijé pã
mult dobã or vinyit kupiji,
mágá dánu mu ám fãkut
nyimiká ku vrázsurj, sã
átunse áfelá nyis nu o
foszt. Kumvá nu ávut
dãgînd Dimizou, kit repé

szã vijé kupiji. Jo mágá
má áje în krigyem, kit bi-
cságã misz, nyis nu pacsé
szã fijé, ám plînsz mult, kã
dánu Béla mîndru om o
foszt, mij re frikã, kã pãlá
ált cîgáns sz-o ujtá. Dánu.
Jãl nu ãj áfelá. O scsiptát
sã jo ám ávut 8 kupil. Dã
14 ej ám foszt, kînd ány
kirilit uná, jãl dã 17 ej o
foszt. M-o furát? Nu m-o
furát. Kum trãbujé m-o
sirut ku frácsiszo. Pã szorã
áme o furáta bãrbátuj, ásá
ãj re átunse…
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Noj szãrás siljéd ány
foszt, nu ásá kusztány,
kum álu bãrbátum siljédu.
Lá noj dákã o foszt dã
mãnkát, átunse mult o
foszt, dákã nu o foszt,
átunse nyis o pik nu o
foszt. Tátá ámnyo mult o
but buturã, dá nu o foszt
dã urz dã buturosz, sinyé
bácsé pã siljédus. O foszt
jãl ku szîngurãs, sã plinzse
pã kusztus în sét. Nu plãse
szã kuscsé… Szláb om o
foszt, sã lukru gro ãj re luj.

Sã mámá ku aszã dã
purom ãj re, nu ásá ku
sold máré, kum szorãlje
ãsz re, jé ásá scsije szã
rãgyisé o trakã pljinã,
kákînd csár penyé árfi
foszt în trakã, ká pã penyé,
ásá dánu lu ji máj usuré ãj
re kusztu. Nu scsu dã sé
ávut dãgînd ásá kusztu, kit
daã áfelá szlábã aminy szã
kirilászkã uná, lu toc táré
pãrác ár fi trãbujit, kit máj
bényé szã kuscsé în kuszt.
Plãsem jo pã toc, dá dánu
noj fãrdã nurok siljéd ány
foszt. Sé or kãpãtát, áje o
kurát áfárã dã-n mînãljé…
Pã unápált áscsiptá, kit
hájlántã o fásé sévá, áztá
nu ãj ásá bun, kã nyis unu
nu scsije sé trãbujé szã
fákã. Ájoj, ro dã csiniálã o
foszt… Nyis nu noj ány
foszt kupiji, dá jé. Áztá
dãpã o dobã, kînd kupi-
lum o ánuszkut, átunse ám
prisiput. Ám ázsutáta pînã
csár kusztá pã pãrincim.
Nu csár dáje, kã álu bãrbá-
tum pãrinci áve, jo dã în
nyimiká hugoj ásfi dát lu
pãrincim, kã álu sinyi,
dákã nu álu kupij ãj áztá

lukru. Mágá pã bunã szã
mã gãngyészk nujé. Áje o
rãmász în minyé máj
bényé, kit sãgyény pã
hudvár pã pãmînt, sã jé
tásé, noj mágá kupiji,
mînkãny uná dã-n lábusã,
ákulo zsosz pã pãmînt. Kit
ny-ár fi szurutát? Nyis
áztá nu ãm vinyé în firé.
Lu mámá repé ãj umblá
mîná, dá dákã nu ány
szfãtãjit lá je, pucseny szã
fãsény ákár sé, pãntru áje
nu nyé luve… Nu o foszt
áfelá, kákum hájláncsi
bãjsîci. Nyis je nu plãse
szã kuscsé. Kînd o murit
máj mánti o zsumãtácsé
dã sász ám vãzut kã zîm-
bescsé, áfelá inká nyis o
dátã… Sã zîse bãrbátum,
kit o mérsz ákászã mámá-
me pã hájlántã lumé bé-
nyé j-o fi, mágá álu rugu-
mincsé dã Jehova áfelá
nyis nu ár pucse szã
zîkã… dá sã jãl szã o mi-
rát álu fãlusijé lu mámé.
Jo pã kupiji ámá tot ljé
szurut, ljé în brác, ásá or
kriszkut szusz, kã jo plák
szã kuszt, ãm plásé dã lu-
me. Sigogye plák, sé Di-

PETRÃ DÃ ULJICÃ

Sigogye plák,
sé Dimizó o fãkut…

Szécsi Magda

Sinyi tot umãrã pã Lungo Drom, lá jé pacsé szã în vijé în firé sé o foszt în december, hungyé ku
bunã vojé Varga Béla sinyé lukrã ku pjátré, m-o csimát lá jãl, în kászá áluj. Dãpã szfãtãjálá áluj, áku
álu cîgánkáj, álu Lonci bãtîrnã kusztus pucsény szã kunuscsény. Máj mult dã 7 sász ány szfãtãjit, dá
csár o cãrã, o cãrã pucséc umãrá áku dã-ntrã áje. Dáje nu totu, kã ásá dã-n szufljit o szfãtãjit, kit Lonci
bãtîrná áje o zîsz: ,,kînd fátã mikã o foszt, nyis lu popá nu j-o pãrît ásá…, szã rãmîjé întri noj, sé nu
trãbujé ált szã áudã.” Ásá ám dãzvãlit sé ám szkrisz zsosz, szã cu în uminyálã sé o sirut.
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mizo o fãkut…
k k k

Nu ãm plãse szã umblu în
iskulã, pãntru áztá nyis nu
prisipem sé áré dãgînd dã
minyé, sã pã sé ãj bunã,
kit csár sãd ákulo, sã
luvescsé pã mînãm. Înti
dobá áztá mágá szorãljem
misj ákászã ãsz re, plîn-
zse… Mámá mágá sãgye
sã szã ujtá pã jé, darã nyis
nu scsije sé szã fákã ku jé.
Jo mágá scsijem, jo ljám
kriszkut pã jé, pã minyé
mágá masá áme. Ásá máj
bényé ku kupij mik ãj rem
ákászã, dãkum în iskulã.
Ám o 3 o 4 iskulã, nu scsu
bás kit ám. Dá scsu szã
szrju, szã szãmãlãszk máj
bényé scsu. 6-7 dã ej
mágá jo fãsem mînkáré,
kã mámá o mujtát kum
trãbujé. Sigogye o mujtát.
Szorã-me tot uvig szpãlá.
Kînd j-o foszt bãrbát,
átunse dã-n doj misj uná o
dusz ku je, kînd jo ám
ávut bãrbát, átunse pã
hájlántã jo ám dusz ku
minyé, dánu nu ány putut
ku mámá szã lãszãny pã
jé. Dã 14 ej ásá o foszt
frácsimnyo kupilum,
sinyé átunse dã 8 ej o
foszt. Bárbátum l-o
învãcát pã jãl sã lákátos o
foszt dã-n jãl. În ánu sé o
trikut dã járná o murit.
Rák o ávut.
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Ká luminá lá ultár, ám
mérsz lá Béla. Nu kunoszk
ált vunyik, csár pã jãl…
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Ám umblát în biszerikã.
Kánti csár dáje, kã popá
ny-o dát szã mînkãny,

dãpã áje dáje, kã mîndrã o
foszt ákulo, szfîntu lu di-
mizo mágá bun o foszt, tot
bunã o ávut dãgînd lá toc,
kum sã aminyi szãrásj.
Kînd fãtuskã ãj rem, tot
ám plînsz, kã jãl kit o
csinijit. Jescsé kînd sã
áku. Farcsér o în kréd
kusztus, ánume ãj kã si-
gogye ásá o foszt, kum ãj
szkrisz zsosz.
Nyivásztám, nyivásztám
máj dã-n nencsé je ãm
umãrã szusz dã-n
Õrtorony, ált jo nu ám
szuktuljit… áfelá kényvi-
jé… În tivi pã puvásztá o
plák sã ãm plásé sé jescsé
în je dãpã dámnyázá, zî dã
zî. Tivi sã sã szpãlát gép
farcsé máré lukru ãsz, ku
farcsé máré firé aminy or
putut áfelá szã fákã, dá
mágá telefonu farcsé máré
lukru ãj, dã înmirát, sã
jescsé máj mult felur dã
lukru sé kupiji ámé pri-
sepé, dá jo má nu, sé ãj áje
dã szãmãlálã gép. Áje zîsé
mulcîns, kit trãbujé lá
kuszt. Dã mult nu o trãbu-
jit. Nyis luminã, dá nyis
áje nu foszt bunã, nyis
áztá. Áztá már o mult ãj,
sigogye csár gép ãj.
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O zî? Repé mã szkol
szusz. Áztá ám szuktuljit.
Jo fák mînkáré dã gyi-
minyácá lá zesé sã pátru
om. Dãpã áje aminyi mer-
zsé pã lukrus, noj mágá
fãsény rînd, firbény, fã-
sény sé trãbujé. O nyi-
vásztám kãrpescsé caljil-
jeny, hájlántã szpálã, máj
hájláncsé fásé sã áztá sã
áje, dá toc pã zesé sã pátru
om fásé sé fásé. Áztá nu-j
pucîn lukru, tresé ku áztá
tatã zuá. Dã szárá mãn-

kãny. Átunse csár szfãtã-
jiny, sé o foszt, kum o
foszt. Tînãri o szã ujtã lá
tivi, o merzsé lá urtási, o
merzsé în biszerikã, lá sé
áré vojé. Dãpã lukru áljé
ãj lume, dá dã gyiminyácã
trãbujé szã lukré, áztá lá
noj ká szfînt szkrisz áfelá
ãj. Járná máj szlubod
kuszt jescsé. Kupiji ámé
átunse ljé dusé pã nyives-
csim în ált lumé. Sándo-
rum inká má o vãzuta pã
piramisok. Lacimé ákulo
or foszt.. Hungyé or foszt,
Ticáme? Dá lá osztrákok
or foszt. Jescsé dã-n sé, lá
szã mergã. Noj má nu
mirzsény în nyikére. Bãr-
bátum mã ár dusé pãntru
pisariljem în ápã dã vrázs,
dá jo nu mã duk. Dacskã
sã mã lápãd… Nyis szã
mã kulk nu ás pucse pã
áfelá lok…
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Bun kuszt ãj áme, nu-s
áve dãgind ált. Pã siljéd
ám ávut dãgînd sã ám
kãpãtát, sã pã gãzdãsijé
mã zsimbám sã pã áje ám
kãpãtát. Scsu pã sé mã
szãmãlãszk, sã áztá farcsé
bunã ãj ásá, nu szlubod pã
o zî dã hajlántã szã kuscsé
om, áje nu ãj bunã kuszt,
kã dánu ám vãzut lá
mámá… Bãjási sinyé sá-
gyé în szãrãsijé, dã jé
zsáljé mij, gro ãj szã vijé
áfárã dã-n szãrãsijé máré,
sã dánu lu mulc nu dã
lukru kã ãsz bãjás. Lá noj
lukrã o nu bãjás? Áztá
csár bãrbátum scsijé, jo nu
scsu. Întrã áztá jo nu pot
szã szfãtãjãszk. Caljé
csiszt, kászã csiszt, bunã
mînkáré, áztá ãj lukru
áme, ált nu. Mult bun
kápãt jo pãntru áztá dãlá

siljédum, dacskã sã zîk jo
lu bãrbátum sé szã fákã,
kum szã fákã. Scsijé jãl
áje, sã kupiji ámé. Lu
cîgánkã nu áré vorbé în
áfelá, nyis nyivescsim nu
fásé áfelá, csár sé ãj
ánasztrã lukru. Lu vunyisj
trãbujé szã szîmcé bényé
ákászã, áztá ãj lukru álu
cîgánsj. În siljédu ánaszt-
rã, tot vunyisi ãsz în nen-
csé. Dákã napcse kivi-
nyescsé kárnyé friptã,
átunse ásá sã o kápãtã, sã
sigogye sé ãj pã voje álor,
kã jé ãsz vunyisi. Dacskã
sã ãj ro áztá, farcsé kã ãj
bun, bukurijé szã dãgyény
lu eje pã sinyé hãl máj
bényé plãsény, sé ãj máj
bunã dã áztá? Dã cîgánkã
szã finy sã ãj bunã, dákã
áfelá bun ãj bãrbátunyi, sã
áme ká o bukuturã dã pitã
ãj, sã kupijim áfelá ãsz ká
tátãszoljé. Sã nyivescsim
ãs kápãtã sigogye. Dá dá-
nu lá tînyér jecsé kînd sã
kînd kã szã filtijescsé. Bás
átunse kînd bãrbácsis ku
nyiszkej sász máj dãpã áje
vinyé, kum árfi trãbujit. O
foszt áise átiá urlálã, dãpã
áje pã mîndrã szfát sz-o
dát dã hugoj. Filtijálá nu ãj
bunã. Lá noj bãrbátum
m-o filtijit, kã dánu mîn-
drã ám foszt, dá kum or
vinyit kupiji, jãl sz-o dát
dã hugoj. Dãlá 1954 nyis
o zî nu o foszt re lãngã jãl,
áztá ásá szã-m kréz. Far-
csé bényé ám fãkut, kã
átunse ám mérsz în bul-
sugu álá, hungyé nyé ány
áflát. Mágá nu ám ávut
szã mã duk Kemencére,
dã goscs, dá Dimizo m-o
mãnát ákulo, pãntru bãr-
bátum. Kum nyé ány áflát
m-o zîsz jãl kã jo oj fi cî-
gánkáj, kum m-o vãzut.
Sã ásá o foszt. Máré plã-
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Évfordulók – események BOGDÁN JÓZSEF

A néhai Péli Tamás
számtalanszor elmondta,
hogy mûvészetét kettõs
pánt szorítja, munkássá-
ga egyszerre a cigány és
a magyar kultúra része.
Becsületbeli kötelessége
mindkét belsõ- és külsõ
elvárásnak helytállni.

Bogdán József török-
kanizsai plébános lelkét
még ennél is több köte-
lék szorítja, hiszen – mint
néhány éve e sorok szer-
zõjének írt levelében ki-
fejtette – négyszeres ki-
sebbségben él. Római
katolikus papként tíz
falu, a ma Szerbia-Mon-
tenegróhoz tartozó Bán-
ság pusztuló-fogyó ma-
gyarságának lelki gondo-
zója. Rábé, Feketetó,
Oroszlámos, Szerbke-
resztúr, Gyála és más ha-
sonló kistelepülések ma-
gyarjai hitéletének ve-
zetõje. Római katolikus
pap ott, ahol a szerb orto-
dox egyház az úr – ez ki-
sebbségi létének egyik
eleme. Magyar nyelven
verselõ költõ ott, ahol a
szerb az állam hivatalos
nyelve és a Koszovó el-
szakadási törekvése mi-
att fokozódó nemzeti tü-
relmetlenség súlyos „ma-
gyarverésekben” is meg-
nyilvánul. Ahol bizonyos
nacionalisták minden
magyar kulturális törek-
vésben letörendõ ellenál-
lást sejtenek, s üldözni
igyekeznek. Olyan he-
lyen teljesíti írástudói-
írástevõi küldetését, ahol,
ha Novi Knezevac he-
lyett magyarul Török-
kanizsát írnak a borí-
tékra, az a postán „vélet-
lenül” biztos elkallódik.

Bogdán József példa-
értékû humanista ott,
ahol nemrég még háború
dúlt, s hosszú évek óta
továbbra is „az ölni, a
vágni, az ütni” (copy-
right: Vass István) jelenti
az új erkölcsiséget. Vé-
gül – de nem utolsó sor-
ban – a negyedik kötés:

születését, származását
és vállalását tekintve a
plébános úr cigány. „Én
vagyok az egyetlen ci-
gány származású kato-
likus pap egész Szerbiá-
ban, ahol verik a magya-
rokat és a cigányokat is”
– utalt említett levelében
a többszörözött fájdal-
mas magányra.

Már az egyik elsõként
publikált versében, a
„Vers a vajdasági magyar
cigányokról” címû köl-
teményében is ezért állí-
tott emléket „a társadal-
mi ranglétra üszkösödõ
alsó fokán” élõ, álmaitól,
vágyaitól és reményeitõl

is megfosztott mindkét
népének, nemzetének.

Teológiai tanulmányait
a ma Horvátországhoz
tartozó Diakováron vé-
gezte el 1983-ban. Pappá
szentelése után segéd-
lelkészként mûködött,
majd Torda, Opova, Ko-
vin és Verbica követke-

zett, ahol plébános volt.
Utóbbi helyen, saját költ-
ségén adta ki elsõ, Ab-
lakok címû verseskötetét,
amely még nem vert
különösen nagy vissz-
hangot. 1992-ben Tótfa-
luban kiadott második
költeményes könyve,
amelyben a 20. századot
záró délszláv háború
feltépett sebei hagytak
mély nyomokat, már
jelentõs és kedvezõ kri-
tikai fogadtatást kapott.
Harmadik könyve, a
Szívzörejek (Újvidék,
1994.) ugyanezt a térsé-
get, az elárvultak, föl-
dönfutókká lettek él-

ményvilágát idézte lírai
lenyomatok formájában.
Igazán ettõl kezdve te-
kintette a szakirodalom
beérett alkotónak.  1998-
ban különös gyerekver-
sekkel jelentkezett. A
Szeder indája címet vise-
lõ kötet szakított a rit-
mizáló-gügyögtetõ vers-
hagyománnyal, s ez bi-
zony sokakban keltett
értetlenséget. Gyerekver-
sek-e ezek egyáltalán? –
tették fel a kérdést. Miért
ne számítanának annak,
ha a gyereksors kereteit
feszegetik a felnõtt-tár-
sadalmat alulnézetbõl
láttatva? Sajátos hangja
vitathatatlan volt, s
ekkor már a délvidéki
magyar irodalom kima-
gasló alakjai között tar-
tották számon. Tevé-
kenységért, alkotásaiért
2000-ben neki ítélték a
Szenteleky Kornél Iro-
dalmi Díjat. 

Tisztaszívû, elõítéle-
tekkel még meg nem vert
gyermekeknek és gyer-
meki nyitottságú felnõt-
teknek szánt verseibõl
állította össze 2001-ben
újabb könyvét, az Isten
ékszereit is. Ebben min-
denféle bogárról íródott
költeményei sorolódnak.
Ezek a lenézett, sokszor
észrevétlen eltapodott,
néha általános utálattal
szemlélt, folyamatos ir-
tásra ítélt parányi teremt-
mények a Mindenható
ékszerei akkor is, ha az
emberi értékrend nagyon
is másképp ítéli meg
némelyiküket. Felfedez-
ni-felfedeztetni a velük
támadt sorsközösséget,
nekünk címzett üzene-
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teiket, igazi poétai és
papi szolgálat. 

Ki ne értené a bogár
imáját és a bögöly ké-
rését: „Parlagon élek,
nincs homokváram, /
Istent ragyogni, ez az én
vágyam, / sohase hátra,
elõre nézek, / el ne tapos-
sál, csak arra kérlek.”,
„Zöld szárnyfedõmet
irigylik tõlem, / pedig be-
vallom, nem magam
szõttem. / Lakógödröm-
ben csend van és béke. /
Itt vagyok én is, vegyetek
észre!”

Nem nehéz felfedezni,
kiknek a sorsa süt át a
vörösnyakú dögbogár
keservein, akit csúnya
neve miatt az iskolában
mindenki szapul: „Min-
denki rajtam röhögne, /
rúgj a dögbe, rúgj a
dögbe! / Ücsörögnék
szemlesütve, / a sok szi-
tok meg se szûnne…”

Verseken kívül a szo-
ciográfia és az iroda-
lomtörténet is megérin-
tette. 1996-ban társszer-
zõje volt a Falu a hármas
határon címû tótfalui
monográfiának, 2004-
ben pedig Kosztolányi
Dezsõ özvegyérõl és
fiáról, Ádámról rámaradt
hagyatékok feldolgozásá-
val tett pótolhatatlan szol-
gálatot a magyar iroda-
lomtudománynak (A
Kosztolányi család köze-
lében, Szabadka, 2004).

Érdemes és illendõ a
költõt néhány, önmagára
vonatkozó verssorával is
megidézni. Ezeknél ala-
posabban aligha lehetne
ugyanis jellemezni a kort
és a kört, amelyben lé-
tezik. „Ördögszekér-
ként, úttalan utakon /
Görget a vad szél, tapos
a hatalom…” – rögzíti a

Fohász a déli végeken
címû költeményben. Az
emberi méltóságot, a ki-
sebbségi öntudatot érõ
gyalázatokról több versé-
ben is lelni utalást:
„…elõször csak nagyo-
kat krákogott, de amikor
a / közvetlen közelébe ér-
tem, leköpött a szép szál /
szerb legény Törökka-
nizsa fõutcáján. / Nem
szóltam semmit, csak hir-
telen megálltam, / mint a
megiramló viaszcsepp a
lángoló / húsvéti gyertya
oldalán…” (Szerbia).
„…csak a magyar szerb /
határon tisztázódott ben-
nem majd eljön az idõ /
amikor tisztán fogok látni
mindent mert tudod itt
[…] / szerbiában / még
mindig bottal törlik az
ablakot” (Kényszer). A
hatás-visszahatás törvé-
nye erõsen aggasztja.
Meddig lehet nem elalja-
sulni ilyen aljasító kör-
nyezetben?  „Ki az, ki
megfejthetné kódom, / és
vajh, mi az, ami még
hátra van? / Lassan már
én is bepiszkolódom, / tü-
körbe nézek – nem látom
magam” (Kisebbségi
versek). „És fogyni, fogy-
ni, fogyni szüntelen. / Le-
het-e élni bûnben bûnte-
len?” (Lenni szárnyta-
lan).

Ez a szerb-román-ma-
gyar hármas határ men-
tén, négyszeres kisebb-
ségben élõ tisztelendõ, ez
a cigány-magyar költõ
mindenesetre erre tesz
kísérletet élete minden
napján. 

Bogdán József 1956.
január 12-én született. A
napokban ünnepelte öt-
venedik születésnapját.
Isten éltesse!

Hegedûs Sándor

a vajdasági magyar cigány
anyaországa az anyaméh tengere

a magzatvíz testét magzatmáz borítja
hiába veri õt az isten ostora

hiába szabdalja villogó késeivel
a téli éjszaka a vajdasági magyar

cigány nem törõdik súlygörbéjével
nem kínozza szamárköhögés sem diphteria

a társadalmi ranglétra üszkösödõ
alsó fokán nem álmodozik nem támaszkodik
sem szavakra sem gesztusokra õ pontosan

tudja nem az a cigány aki cigány

hanem az a magyar aki magyar
hagyja hogy az önkiben két markos
megmotozza elnézést urat a múltkor 
is két cigány hát tudja hogy van ez 

nem emel emlékmûveket és nem rendel misét
nem merevül kõvé ha a cigány himnuszt hallja

a csergacsárdában lenyeli saját nyelvét
„Zhanes romanes?” „Chi zhanao temerel o

mamo!”*

a vajdasági magyar cigány lányok esténként
a felhúzott váll feletti oldalpillantást

gyakorolják egy elavult udvarlási kódexbõl
szörnyû amikor szinte kék színben játszó

hajukat hirtelenszõkére festik még jó
hogy szemük ragyogásáról felismerem õket
egy éjszaka leforgása alatt megöregszenek

kicsi húgom is már nagymama anyám halott

a cigány legények a lelkesedés kényszerû
grimaszával szétrúgják a tûzhely samott-

idomait és vékony derekukra csavarva
a nyirkos éjszakát az állomáson alszanak

a szépség és a rettenet között feszülõ
acéldróton egyensúlyoznak a vajdasági
magyar cigányok néha sanda pillantást

vetve az égen zajtalanul elvonuló õrgébicsekre

* Tudsz cigányul? Halljon meg az anyám, ha tudok!

Bogdán József:

VERS A VAJDASÁGI MAGYAR
CIGÁNYOKRÓL



2006. januárLD22

A jelentkezési lapok postai feladási határideje: 2006. február 15.

Az Oktatási Minisztérium (OM) egységes, egymásra épülõ, az óvodától a diplomáig tartó esélyteremtõ
rendszerének egyik fontos eleme a ,,Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ”
program. Az OM a programot 2005-ben hirdette meg, melynek segítségével 270 felvételizõ került be a fel-
sõoktatási intézményekbe.

Az Oktatási Minisztérium 2006-ban újra meghirdeti a ,,Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú
tanulmányait elõsegítõ” programot. A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól
szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 19/A. §-a szabályozza a hátrányos helyzetû fiatalok felvételét.
Annak a hátrányos helyzetû fiatalnak, aki költségtérítéses képzésre nyer felvételt, az oktatási miniszter
engedélyezheti az államilag finanszírozott képzésben történõ tanulmányait, illetve, ha az adott intézményben
nincs költségtérítéses képzés, az érintett fiatal a szak, szakpár államilag finanszírozott ponthatárának legalább
80%-ával, de legalább 78 ponttal felvételt nyerhet. Az így felvehetõk száma összesen nem haladhatja meg a
Kormány által jóváhagyott évente felvehetõ államilag finanszírozott összlétszám 3%-át.

A rendelet szerint hátrányos helyzetûnek minõsül az a jelentkezõ, aki
l középfokú tanulmányai során átmeneti, vagy tartós nevelésben vett, vagy állami gondozott volt, 

vagy 
l középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítõ családi 

pótlékban részesült, és a törvényes felügyeletet gyakorló szülõk tanulmányaikat legfeljebb az isko-
la 8. évfolyamán fejezték be.

A kedvezményes bejutás lehetõségén túl az így felvett hallgatókat mentori rendszer segíti tanulmányaik
során, hogy kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásukat.

Az alábbiakban néhány gyakorlatias tanáccsal szeretnék szolgálni arra vonatkozóan, hogy megköny-
nyítsük, és átláthatóvá tegyük a jelentkezést azon tanulók/jelentkezõk számára, akik igénybe szeretnék venni
ezt a lehetõséget. 

Az Oktatási Minisztérium a ,,B” típusú intézményi jelentkezési lap kitöltésére vonatkozóan javasolja,
hogy az a jelentkezõ, aki a hátrányos helyzetûek felsõfokú tanulmányait elõsegítõ program segítségével
szeretné fõiskolai/egyetemi tanulmányait elkezdeni, jelölje meg mindkét rubrikát. Elsõként az ,,államilag
finanszírozott (Á) képzésre kívánok jelentkezni", másodikként a ,,költségtérítéses (K) képzésre kívánok jelent-
kezni" részt jelölje meg.

A ,,B” típusú intézményi jelentkezési lap ,,Egyéb közlendõk” c. rovatában, illetve a mellékelt kérvényben
röviden vázolni kell a jelentkezõ családjának anyagi helyzetét, csatolni kell a szülõk/törvényes képviselõk
iskolai végzettségérõl szóló nyilatkozatot, a kiegészítõ családi pótlékra jogosultságot igazoló jegyzõi nyi-
latkozatot. Azon tanulóknak, akik középfokú tanulmányuk során átmeneti, vagy tartós nevelésben, vagy álla-
mi gondozásban voltak, az ezt igazoló hivatalos dokumentumokat kell mellékelniük. 

A jelentkezési lapok postai feladási határideje: 2006. február 15.

A programmal kapcsolatos bõvebb információt az OM Hátrányos Helyzetû és Roma Gyermekek
Integrációjáért Felelõs Miniszteri Biztos Hivatalának munkatársától: Szegedi Dezsõtõl (e-mail: dezso.szege-
di@om.hu, Tel: 06 1 473 7017) kaphatnak.

Az Oktatási Minisztérium bízik abban, hogy a hátrányos helyzetûek felsõfokú tanulmányait elõsegítõ
program segítségével sikerül nagyobb esélyt biztosítani azon fiatalok számára is, akiknek eddig nem, vagy
kevesebb esélye volt arra, hogy diplomát, és ezen keresztül pedig jobb társadalmi, munkaerõ-piaci státust
szerezzenek.

Hátrányos helyzetû fiatalok fõiskolai, egyetemi tanulmányait elõsegítõ  OM-program 

Az Oktatási Minisztérium 2006-ban újra meghirdeti
a ,,Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ” 

programját. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Dr. Kiss Éva
3527 Miskolc,
Széchenyi út 35.
Tel: 06 (46) 354-811

Dr. Fõnyedi Béla
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Tel: 06 (47) 322-955

Bács-Kiskun megye
Dr. Szente Zsolt
6400 Kiskunhalas, Tó u. 36.
Tel: 06 (77) 428-064, 423-612
Fax: 06 (77) 428-064

Baranya megye
Dr. Olt György
7700 Mohács, Kossuth u 51.
Tel: 06 (69) 510-315

Békés megye
Dr. Lipták András
5540 Szarvas. 
Arató Pál u. 1/1.
Tel: 06 (66) 216-004

Csongrád megye
Dr. Simonné
Dr. Báron Zsuzsanna
6930 Makó, 
Kálvária u. 94.
Tel: 06 (62) 219-015

Fejér megye
Dr. Dobai Lajos
8000 Székesfehérvár,
Bõrgyár út 2. 
Tel: 06 (22) 313-463

Gyõr-Moson-Sopron megye
Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt
9023 Gyõr, Hunyadi u. 13.
Tel./Fax: 06 (96) 442-968

Heves megye
Dr. Keindlné
Dr. Patyi Zsuzsanna
3360 Heves, Arany J. út 15. 
Tel: 06 (36) 545-155

Hajdú-Bihar megye 
Dr. Czakó Marianna
4031 Debrecen, 
Kishegyesi út 38. fsz.
Tel: 06 (52) 541-657, 541-658
Mobil: 06-20/384-3853

Komárom-Esztergom megye
Dr. Kiss Juhász István
2800 Tatabánya,
Ságvári E. u. 15.
Tel: 06 (34) 323-185

Pest megye
Dr. Lázók Tibor
Dr. Várhelyi W. Péter
Budapest VII. ker.
Dohány u. 76. (OCÖ)
Tel.: 06-1-322-8903/115 mellék

Dr. Molnár Iván
2740 Abony, 
Kossuth tér 1. 
Tel: 06 (53) 360-135, 
360-136/106 mellék
Fax: 06 (53) 360-064

Somogy megye
Dr. Kócsó József
7400 Kaposvár,
Szent Imre u. 14. 1/8.
Tel: 06 (82) 413-906

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dr. Lõkös Eleonóra
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 9. 
Tel: 06 (42) 407-468

Dr. Ferenczy Róberet
4600 Kisvárda,
Temesvári út 6. 
Tel: 06 (45) 416-105

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Dr. Fancsali Ágnes
5000 Szolnok, Szapáry út 19. 
Tel: 06 (56) 420-110

Tolna megye
Dr. Sümegi Helga
7090 Tamási, Rácvölgy 7. 
Tel: 06 (74) 474-977
Fax: 06 (74) 570-110

Nógrád megye
Dr. Farkas Imre
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem u 18.
Tel: 06 (35) 505-995
Fax: 06 (35) 300-782

Veszprém megye
Dr. Harcos Gábor
8200 Veszprém,
Szabadság tér 15.
Tel: 06 (88) 329-489

Zala megye
Dr. Németh Györgyi
8800 Nagykanizsa
Teleki u. 14.
Tel: 06 (93) 312-749

Vas megye
Dr. Kabay Gábor
9700 Szombathely,
Óperint u. 1. 

A hálózatban részt vevõ ügyvédek
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Zoru és a Zöldkirály lánya
cigány népmesék

Sáfár Sándor és Wuscher Anna gyûjtése - 1. rész

gyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegény cigányasszony. Biztosan elmúlt
már 100 éves is, mert olyan öreg volt, hogy
na. Csúnya, ráncos arca miatt mindenki félt
tõle. Éppen olyanforma volt, mint Karman-

tyus. Hacsak lehetett, messzire kerülték az emberek.
Nem tudta senki, hogy valaha hatalmas erõs férje és sok
gyermeke volt. Aputrija belsejét nem merte egy paraszt
sem megnézni. Néha azonban üzentek érte a faluból.
Ha beteg volt valamelyik háznál, jobban meggyógyí-
totta, mint az orvos. Min-
denféle füvekbõl meg po-
rokból orvosságot kevert,
azt itatta meg a beteggel.
Egyszer az ajtónyíláson át
hallgatóztam, s valami
olyasfélét hallottam, mint-
ha azt mondta volna:
Kucskuzbukurufuzmuk-
mu... De nem esküszöm
meg rá, mert lehet, hogy
nem jól értettem. Az
öregasszony látta a jö-
võt is. A fiataloknak
mindig megmondta elõ-
re, hogy lesz-e lakoda-
lom, vagy sem.

Szóval sok mindent tu-
dott Irén néni, ja, hogy
nem mondtam eddig a ne-
vét? Elfelejtettem. Így hív-
ták: Irén néni. De egy do-
log miatt mindig kinevet-
ték, sõt bolondnak tartot-
ták. Ha valaki megszánta,
enni adott neki, mindig az-
zal köszönte meg, vissza-
szolgálom még ezt kend-
teknek. Amikor én szület-
tem, a kártya megmutatta
öreganyámnak, a legki-
sebb fiam, Zoru születésekor pedig nekem, hogy ez a
Zoru gyerek rettenetesen erõs lesz, erejével, meg az
okosságával királyságot szerez. Lesz szép felesége,
kastélya. Aranyos hintót fog küldeni értem, hogy men-
jek el a lakodalmára.

– Na, és hol van most Zoru, az a vaserejû legény? –
kérdezték az emberek.

– Hol lenne? Elment rõzsét szedni.

Juj, de nevettek akik hallották, de Irén néni nem
törõdött vele. A kártya nem hazudik, és Zoru nagyon jó
gyerek. Nem is rõzsét szed, hanem egy-egy egész fát
hoz haza egyszerre, de mit kell azt másnak tudni? Nem
igaz? Erõsebb legény nincs a környéken.

Zoru rengeteg fát hordott össze. Nappal nem lehe-
tett látni, csak este. Hogy hol járt, hol nem, arról nem
beszélgetett az anyjával. Hej pedig, de nyomta a szívét
egy-két dolog. Esténként olyan csendesen üldögélt a
kalyiba elõtt, hogy szavát sem lehetett venni. 

Miért szomorkodott,
gondolkodott Zoru? Hát
azért, hogy miért nem jött
el a szép lány, szíve szép
szerelme a kökénybokor-
hoz. Hogy milyen szép
lány? Most meg én gon-
dolkoztam el, azért felej-
tettem elmondani.

Zoru fáért ment az
erdõbe, már háromszor ta-
lálkozott egy gyönyörû-
ségesen szép leánnyal.
Aranyból volt a haja.
Egészen a derekáig ért.
Mint a búzavirág, olyan
szép kék volt a szeme. A
hajába pünkösdirózsa volt
tûzve. Zoru csak állt, nézte
a lányt. Úgy elbámult rá,
hogy meg sem tudott
szólalni.

– Ne félj, Zoru – szólt a
lány. Azt hitte, hogy fél a
legény, azért hallgat. – A
Zöld király lánya vagyok.
A kártya azt jósolta, hogy
te leszel az uram, mert csak
te tudod legyõzni az ellen-
ségemet, te fogsz meg-
szabadítani az átoktól. El-

ûztek a palotámból, más képében járok. Csak három-
szor vehetem fel régi alakomat, azt is csak azért, hogy
te láss, és higgy nekem. Neked kell kitalálni, hogy hol
vagyok. Ha egy évig nem jössz értem, soha nem
szabadulok meg a varázslat alól. 

A lány hangja úgy csengett, mint a fülemüle éneke.
Háromszor hallotta ugyanezt Zoru, de mikorra össze-
szedte magát, hogy megígérje a segítséget, a lány min-

Illusztráció: Szécsi Magda
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dig eltûnt. No, Zoru nem maradsz ökörnek, gondolta,
lesz szép feleséged. Az fiksz, hogy elmegy megkeresni
a lányt, csak azt nem tudta eldönteni, hogy hogyan is
mondja meg a dolgot az anyjának.

Figyeli Zorut napokig az anyja. Hogy üldögél ez a
gyerek! Egész este csak a fülemülét hallgatja, amelyik
a kalyiba melletti bokron énekel. Végül is megszólítja a
fiát.

– Mi bajod van édes fiam, Zoru?
– Hm, hm, hát hogyis mondjam? Nagy baj lenne

anyám, ha egy kis idõre elmennék hazulról?
– Várj csak, hadd keressem elõ a kártyámat! – szól

az anyja. 
Azzal már hajtja is fel az alsószoknyáját Irén néni,

mert ott alul egy zsebben mindig magánál tartotta a kár-
tyát. Kevergeti, kevergeti, mármint a kártyát, mert gon-
dolatai úgy összevissza keveredtek máris, mint a széna
a boglyában: Király vagy híres ember lesz a fia, elpusz-
tul az úton, jön az üveghintó, el is felejti, hogy neki
otthon öreg anyja van, aki várja?

– Ne keverje olyan soká anyám – türelmetlenkedik
Zoru. – Lássuk, mi vár rám!

– Vágd háromfelé a csomagot!
Elvágja Zoru. Az anyja rakja, rakja keresztalakba.

Közben mormog is valamit, de Zoru erre nem figyel.
– Hát, fiam – mondja az anyja – bizony lány van a

dologban. Kedves van a szívedben. Egész este a füle-
mülefütty mellett csak az utazást tervezed. Eszedbe
sem jut, hogy neked van egy anyád is.

– Nem mond igazat a kártya, mert én gondolok
anyámra is – ugrott fel Zoru. Ha a szent Isten megsegít,
lesz szép feleségem, házam, anyámnak meg olyan jó
sora, amilyen még nem volt.

– Nem a kártya tévedett fiam – szólt az anyja. – A
jóslat csak az utazás tervezésérõl szólt, de én hozzá-
mondtam a magam keservét is. Eh, lássuk tovább!
Szerencse vár rád, az áll elõtted. Legyõzöl minden bajt.
Megszerzed a szép lányt, aki azután szeretni fog,
hûséges lesz hozzád. Eltiprod az ellenségedet. De hadd
nézzem csak jobban! Hamisság, titok, bosszúság. A
kártya nem mutatja, de én asszonyra gondolok, mint
ellenségre, mert a kártyában kijött a hamisság, meg a
csalafintaság. Gyõzöl, de azért nagyon vigyázz magad-
ra, mert sok bajod lesz az úton!

Ahogy az anyja befejezte a jóslatot, ismét meg-
szólalt a fülemüle, mintha csak bizonyítani akarná,
hogy szent igaz, amit a kártya mutat.

– Várj csak – szólt az anyja. – Adok én neked
valamit. Itt van egy kalap. Igaz, hogy kopott már egy
kicsit, de még nagyapádé volt. Nem baj, legalább
nem irigyli tõled senki. – s közben titokzatosan hu-
nyorgott.

Azzal már adja is a zöldes kalapot. Vastag szalag
van rajta. Éppen olyan volt, mint a Fitying kalapja.

– Úgy becsüld meg ezt a kalapot Zoru, hogy ez nem
akármilyen! Három dolgot is tud. Ha elõrecsapod a
homlokodra, nem lát senki, ha elmondod a varázsigét
is, akkor odaröpít, ahová akarod.

– Miféle varázsigét – kérdezte Zoru.
– Kucskuzbukurufuzmukmu. Mond utánam!
Zoru egy hallásra megtanulta. 
– Ha boszorkány akar megtáncoltatni, a kalap visz-

szafelé forog, s ezért a szipirtyó téged nem tud meg-
mozdítani, ha ügyes vagy, még mérgében meg is puk-
kadhat. Este ne indulj! Reggelre sütök egy pogácsát. El-
fér a zsebedben, és soha nem fogy el. Reggel felébresz-
telek, amikor kél a nap.

Zoru megfogadta a tanácsot, azonnal lefeküdt. Már
félig aludt, de a fülemüle énekét még mindig hallotta:
húzd, húzd, tralalala. Zöld, zöld, királylányvár. Zöld,
zöld királylányvár. Ezt énekelte a fülemüle, vagy csak
Zoru álmodta, nem tudom.

Álmában hadakozott kígyóval, békával, egérrel, de
mikorra meglátta volna a szép lányt, felébredt. Anyja
állt mellette. Egyik kezében frissen sült pogácsa illato-
zott, másik kezében egy róvlyi. Róvlyi, róvlyi, hogy is
mondják ezt magyarul??? Olyan hosszú vesszõ, de nem
olyan nagyon hosszú. Mondjuk pálca.

– Bot?
– Az, az, bot. Ezt jól ismerte, mert az apjáé volt.

Görcsös fából volt faragva. Egyik vége hegyes volt.
– Fogd a pogácsát! Nem fogy el az úton. Vidd az

apád botját is, meglátod hasznát veszed. Ha magad köré
kört rajzolsz, nem tud ártani neked senki, ha bajban le-
szel, megtüzesedik a bot vége, segítségedre lesz.

Zoru megköszönte az útravalót, a tanácsokat, aztán
elbúcsúzott édesanyjától. Megígérte, hogy egy év múlva
hazajön. Ment, mendegélt Zoru hegyeken, erdõkön át.
Néha megszólalt mellette a fülemüle, mintha csak kí-
sérte volna az úton. Ahogy bandukolt, egyszer csak
megpillant egy hatalmas palotát, amely kakaslábon állt.
A palotakörül hatalmas kõkerítés. A kapu magas, és zár-
va. Közelrõl Zoru csak a kastély tetejét látta.

– Ki lakhat itt? – gondolkodott.
– Itt, itt a Zöld király háza – halotta a fülemülét.
Zoru elhatározta, hogy szerencsét próbál a palotá-

ban. Ahogy nézegette a kõkerítést, meglátott rajta egy
kis lyukat. Ha felágaskodna, éppen beleshetne. Amit ki-
gondolt, meg is tette. Benézett a lyukon. A lélegzete is
elállt. A szép, szõke lányt pillantotta meg. Egy széken
ülve hintázott. Körülötte mindenféle állatok játszottak,
kedveskedtek neki. Volt ott kígyó, béka, egér is, meg
minden. Külön-külön egyik sem tetszett volna Zoru-
nak, de így a lány miatt egyszerre kedvesek lettek ezek
is Zorunak. Mindenrõl megfeledkezett, csak az volt az
egyetlen gondja, hogy mielõbb bejusson a palotába. 

Ki hitte volna, hogy ilyen könnyen megtalálom a
szép lányt, gondolta, s azzal nekirugaszkodott. Olyan
nagyot nyomott a nagy kapun, hogy az csikorogva
kifordult a sarkából.

– Folytatjuk –

Mesemondó: Kolompár Szedva Julis, 55 éves
A gyûjtés idõpontja: 

1941, Nagysalló, Prekár telep
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KOS (III. 21.–IV. 20.) – Az
Ön előtt álló rövid időszakban
rendkívüli módon felerősöd-
hetnek intellektuális képes-

ségei. Az esze úgy vág majd, mint a borotva,
és spontán megoldásaival, kreatív ötleteivel
elkápráztatja a környezetében élőket.
Hiányként jelentkezhet, hogy nehezen tudja
ezeket az új gondolatokat és ötleteket egyfaj-
ta szilárd struktúrába rendezni…

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Rengeteg energiát kaphat az
elkövetkező hetekben. Úgy
érzi, tele van erővel, és azt

gondolja, hogy szinte nincs is olyan probléma,
amelyet ne tudna megoldani. A szerelemben
is sok energiát tud mozgósítani, és ez áll a
szexualitásra is!

IKREK (V. 21.–VI. 21.) –
A június 11. és 21. között
született Ikreknek mozgalmas
hónapjuk lesz! Felelősség-

érzetük szembe kerül vágyaikkal: olyan
élvezeteket keresnek, amik tiltott gyümöl-
csök… A többi Ikrek jegyűnek a családi
gyarapodás lesz a vezérfonala, kizárólag a
család jóléte, biztonsága foglalkoztatja őket.
Fáradtak, és boldogok ettől az igyekezettől.
De a szexet mintha elhanyagolnák mosta-
nában. Ne tegyék!

RÁK (VI.22.–VII. 22.) –
Kellemes időszak várható
életében a következő néhány
hétben. Élvezni fogja az életet,

annak minden ajándékával együtt (a szexet
kivéve), mint például jó ételek, italok, ren-
dezvények… Egy jótékonysági partin a
szerelemben megérinti egy kihagyhatat-
lannak tűnő alkalom, de idejében megállítja a
józansága és a felelősségtudata…

O R O S Z L Á N
(VII. 23.–VIII. 23.) – A
megújulás mindig a múlt elen-
gedésével kezdődik. Mielőtt

vetni kezdünk, a hó elolvad és a föld magá-
ba szívja, felhasználja! A kígyó kibújik a
bőréből, hogy új bőrrel csillogóan elkezdje új
életét. Az Oroszlánoknak is ezt kellene most
tenniük, hogy régi partnerüket megtarthas-
sák új énükkel, új belső és külső tulajdonsá-
gaikkal!

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
– Fontos, hogy most nyitott
legyen minden új ismeret be-
fogadására! Menjen el olyan

helyekre ahol még soha nem járt, hallgasson
meg egy előadást valami ismeretlen
témában, és legyen kezdeményező, meg-
lepő a szerelemben, öltözzön fiatalosabban,
és próbálja meg bátran kimondani vágyait vil-
lanyoltás után. De legjobb, ha le sem kap-
csolja…

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – A következő hetekben
mások szerencsétlenségével
és kínjaival fog többször is
szembesülni. Megérintik a lel-

két ezek a gondok, de ne felejtse el, hogy
mások búját-baját nem tudja mindig magára
venni, hát ne keseregjen a kelleténél többet!
Mindenkinek saját magának kell megvívnia a
harcát az élettel, ahogy Önnek is, és a segít-
ségnél olykor többet ér az együttérzés.
Családjában vagy közvetlen környezetében,
baráti társaságában halálhírt kaphat tele-
fonon…

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – Előtérbe kerül a
családi élete és megtapasz-
talhatja, milyen jó hogy

nincs egyedül. Élete során sokszor for-
dult elő, hogy mindent önerőből, ma-
gában szeretett volna megoldani. Néha
nem fogadta el a segítséget még akkor
sem, ha azt önzetlenül és szeretetből
kínálták fel. Eleget bizonyította már, hogy
egyedül is megállja a helyét, ideje változ-
tatni hozzáállásán. Fogja úgy fel, hogy ez
egy tanulási folyamat, amin túl kell jutni,
hogy értelmes emberi kapcsolatai le-
gyenek…

NYILAS (XI. 23.–XII.
21.) – Sajnos kedves nyilas,
sokszor keveredik olyan hely-
zetbe a következő időszakban,

amikor feldühítik, sőt lehet, hogy nyílt támadás
felületévé válik mások számára. Érdemes len-
ne végiggondolni, hogy célszerű-e belemen-
nie vitás és feszült helyzetekbe. Érezheti úgy,
hogy sérül az önbecsülése, ha nem vág azon-
nal vissza, de elejét veheti a vitáknak egy ked-
ves gesztussal vagy bocsánatkéréssel! Az ál-
maira figyeljen oda, mert megoldást kínálnak
egy régi problémájára…

BAK (XII. 22.–I. 20.) –
Váratlanul felbukkan valaki az
életében, aki szívesen osztaná
meg az ágyát és az életét is

Önnel! Kissé kínosnak fogja érezni a szituá-
ciót, hiszen Ön csak rokonszenvet érez iránta.
Némi diplomáciai érzékkel mégis megoldja ezt
a kellemetlen helyzetet, aztán csak ül és néz
maga elé  mert az illető épp azt kínálta fel,
amire vágyik, de mással: házasságot, gyer-
meket, biztonságot! Egy régi szerelme is je-
lentkezik sok-sok év után, és Önből feltörnek
az emlékek. Ebben a hónapban is sokat fog
sírni, de nem mindig a bánattól…

VÍZÖNTÕ (I. 21. –II. 19.)
– Könnyen lehet, hogy kettős
módon kommunikál a testével,
a gesztusaival, az arcával

egészen mást közöl, mint amit kimond! Ez a
fajta kettőség könnyen félreértésekre ad okot
és emiatt előbb-utóbb hiteltelenné válik mások
szemében. Foglalkozzon egy kicsit a prob-
lémával és találjon magyarázatot, miért került
a kommunikációja ellentmondásba a meta-
kommunikációjával… legalább Önmaga előtt
ne rejtőzködjön!

HALAK (II. 20. –III.
20.) – Nagyon változékonnyá
válnak érzelmei és hangulatai.
Minden apróság miatt felkapja

a vizet! Ez a fajta érzelmi hullámzás különösen
megviseli a környezetében élőket. Több önfe-
gyelmet kedves halak! Gondolja végig, hogy
mi hiányzik az életéből és ha nem meri meg-
nevezni, akkor legalább hasznos pótcselek-
vést találjon az üvöltözés helyett! Ebben a hó-
napban meglophatják, legyen óvatos, és fény
derülhet egy régi tikára is… Végül is minden
oka meg lesz az üvöltözésre…

LLLL ....     DDDD ....     HHHH oooo rrrr oooo ssss zzzz kkkk óóóó pppp
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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

Farkas Kálmán:   Elsorvasztott mozgalom       1600,- Ft

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

(Szolnok, Pf.: 77 5001)
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A Széphalom Könyvmûhely kiadásában megjelent Szécsi
Magda legújabb kötete, az Idõtépõ. A kötet a kiadó címén
megrendelhetõ:

1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593,
e-mail: iroszak@t-online.hu, www.szephalom-konyvmuhely.hu 

MEGRENDELÕ

Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 2160,- Ft,
fél évre: 1080,- Ft,

negyedévre: 540,- Ft

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

5001 Szolnok, Pf.: 77
Telefon:

(06) 56/513-952, 513-953, 513-954
Elôfizethetô rózsaszínû

postai utalványon.

MEGNYERT PÁLYÁZAT

A tiszapüspöki ÁMK Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája 40 karácsonyi élelmiszercsomagot nyert, a
Gyermekétkeztetési Alapítványtól.

Az iskola már évek óta fordul pályázatokkal az Alapítványhoz, ám eddig nem értékelték pozitívan próbálkozá-
sainkat. Ebben az évben legnagyobb örömünkre sikerrel jártunk és december 15-én megérkeztek Budapestrõl az elny-
ert csomagok. A csomagok tartalma: száraztészta, rizs, készétel konzervek, darálthús konzerv, üdítõ, liszt, kristálycukor,
szaloncukor, burgonya.

Különös figyelemmel és körültekintéssel követtük nyomon, hogy az élelmiszercsomagok olyan családokhoz kerül-
jenek, ahol szükségét érzik ezeknek. Figyelembe vettük, hogy a településünkön több intézmény osztott karácsonyi cso-
magot és hogy vannak akik ezekbõl nem részesültek.

A csomagok átadása december 20-án történt a felújított GYEJO épületében. A családok örömmel fogadták az
élelmiszercsomagokat, melyek megkönnyítették a készülõdést a közeledõ ünnepekre. Örömmel töltött el, hogy a
pályázaton nyert csomagokkal segítséget tudtunk nyújtani és mosolyt csalni pár család arcára.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány a személyi jövedelemadók 1%-ának az alapítvány számára történõ odaítélésébõl
finanszírozta a XI. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ Akcióját. 

Köszönöm azon emberek támogatását, akik idõt és energiát nem kímélve segítették munkámat.

Majerné Kormos Zsuzsanna
program kooordinátor

FIZESSEN ELÕ A LUNGO DROM ROMA LAPRA!
Elõfizetõink közül 2006 decemberében 3 db 15 ezer forintos vásárási utalványt sorsolunk ki.




