
2007. áprilisLD2

Megjelenik havonta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány és az NCA támogatásával. Kiadja: az ,,Oktatási
és Továbbképzési Központ” Alapítvány 5000 Szolnok, Aranka utca 3.  –  Telefon/Fax: 06-56/513-952, 513-953, 513-954.
Levelezési cím: SZOLNOK Pf.: 77 5001 – e-mail: otka@interware.hu – Internetcím: www.lungodrom.hu. Fõszerkesztõ: Paksi Éva
– Fõmunkatárs: Farkas Kálmán – Tervezõszerkesztõ: Gudmon Andrásné. Munkatársak: Hegedûs Sándor, Józsa Zoltán, Nyári
Gyula, Rácz Lajos, Szécsi Magda – Szerkesztõségi titkár: Pálfi Elvira. Felelõs kiadó: Farkas Flórián

Címlapfotó: Halász Katalin

Nyomdai munkák: KARCAGI NYOMDA KFT. – Felelõs vezetõ: Tankó Csaba ügyvezetõ igazgató – ISSN 1216-982X

LD
,,LUNGO DROM”

ROMA LAP

Megjelenik
havonta.

Múlt
Válogatta: Szécsi Magda

Mi, mai költõk, nem tehetünk mást, mint hogy elmondjuk
örömeinket és bánatainkat egyfelõl, másfelõl pedig kiállunk
a szabadságért minden formában és mindenütt, ahol a gaz-
dasági jólét jelszavaival és fegyveresen megkísérlik a költõk
örök ellenfelei a „tömegeket” legjogosabb emberi igényeik-
tõl, a szabadságtól és a szabadságra való törekvésüktõl
lélekben is eltántorítani.

József Attila, 1937.

A nemzetközi függetlenség elválaszthatatlan a belsõ
szabadságtól. Egy rendszeresen megfélemlített, krónikusan
szervilissé vált közvélemény, amely befelé hozzászokott a
meghunyászkodáshoz és elvesztette emberi öntudatát, min-
denfajta hatalommal szemben, külsõ nyomásnak sem tud
tartósan ellenállni. Szolgaléleknek végeredményben mind-
egy, hogy kinek füttyére kell táncolnia. Csak szabad ország
õrizheti meg függetlenségét, tört gerincû népek ment-
hetetlenül kihullanak „a kegyetlen, óriás rostán”.

Csécsy Imre, 1939.

JELEN
Válogatta: Paksi Éva

„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tûz fénye, melege: mindenre
egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék
fényedbõl és melegedbõl, mint akiknek nincs szükségük
terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók
olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba,
melynek melegítésére rendelik...”

Weöres Sándor: A jóságról

„Arra figyelünk, ami lesz, s elmegyünk amellett, ami van.
Az emberek legtöbbje csak akkor veszi észre, hogy kike-
rülte a saját életét, amikor már késõ.” 

Végh Alpár Sándor

„Ha változást akarsz a világban, a változást magadon kell
elkezdened.” 

Mahatma Gandhi

„ Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik
ember szeretetétõl, hogy elegendõ benne a szelídség, a
türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.”

Pilinszky János

ÜZENET

Fotó: Halász Katalin
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JEGYZET

Paksi Éva

gyszer egy gyermek megszületni készült, és
így szólt az Istenhez: „Azt beszélik, holnap
leküldesz a Földre, de hogyan  fogok élni ott,
hisz kicsi és védtelen vagyok?” Isten azt

válaszolta: „A sok angyal közül kiválasztottam
neked egyet, aki várni fog téged és vigyázni rád”.
„De itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak

énekelek és mosolygok. Erre van szükségem, hogy
boldog lehessek” – mondta a gyermek. Isten így
felelt: „Az angyalod mindennap fog énekelni neked.
És érezni fogod a szeretetét és boldog leszel.” „És
hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem
értem a nyelvüket?” – kérdezte a gyermek. „Az
könnyû! Az angyalod meg fogja tanítani neked a
legszebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is
hallani fogsz, és az angyalod türelemmel és gondos-
sággal meg fog tanítani beszélni” – válaszolta az
Isten. 

A gyermek felnézett Istenre és így szólt: „És mit
fogok tenni, ha veled akarok majd beszélni?” Isten

rámosolygott a kisdedre és azt mondta: „Az
angyalod össze fogja tenni a kezeidet és megtanít
imádkozni.” A gyermek kissé szomorúan folytatta:
„Úgy hallottam, hogy a Földön rossz emberek is
vannak. Ki fog engem megvédeni tõlük?” Az Isten
megölelte a gyermeket és azt válaszolta: „Az angya-
lod óvni fog téged akkor is, ha az élete kockáz-

tatásával jár.” A gyermek elszontyolodva nézett
maga elé és így szólt: „De mindig bánatos leszek,
mert nem láthatlak téged.”

Isten ismét megölelte a gyermeket: „Az
angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg
fogja mutatni, hogyan juthatsz vissza hozzám, habár
én mindig melletted leszek.” 

Ekkor, bár nagy békesség volt a Mennyben, már
hallani lehetett a földi hangokat. A gyermek sietve
kérdezte: „Istenem, ha most mennem kell, kérlek,
áruld el nekem az angyalom nevét!” És ekkor Isten
így válaszolt: „Az angyalod neve nem fontos!
Egyszerûen így fogod hívni: Édesanya!”

Anyák napjára
(Az én Angyalom emlékére...)

E

Az Internetrõl válogatta:

„Az angyalod neve nem fontos!
Egyszerûen így fogod hívni: Édesanya!”

Fotó: Halász Katalin
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KOLOMPÁR ORBÁN
AZ OCÖ
ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖKE

A március 31-én megis-
mételtetett OCÖ alakuló ülésén
Kolompár Orbánt választották
az önkormányzat elnökévé.
Kozák János, akit március 13-
án botrányos körülmények kö-
zött, törvénytelenül választot-
tak az önkormányzat elnö-
kének, nem vállalta az újbóli

jelölést. Farkas Flórián az ala-
kuló ülést követõen újságírók-
nak azt mondta, a kormányzati
támogatással szemben a Lungo
Drom nem bírta az elnöki szé-
ket elvinni. Véleménye szerint
amennyiben titkosan szavaztak
volna az elnök személyét
illetõen, akkor az elektori dön-
téseknek megfelelõen õt vá-
lasztották volna az önkormány-
zat élére. Farkas szerint a kor-
mányzat akarata továbbra is az

OCÖ tehetetlensége és semmit-
tevése. Könnyebb két-három
embert megfizetni, mint a
nyolcszázezres cigányság hely-
zetének javításáért tenni.

NEMZETKÖZI
KONFERENCIA ROMA
OKTATÁSI REFORMOKRÓL
BUDAPESTEN

2007. április 2-án és 3-án a
Roma Oktatási Alap és a ma-

gyar kormány szervezésében
számos külföldi szervezet tag-
jai vitatták meg a közép- és
kelet-európai romák okta-
tásának fejlesztése terén ta-
pasztaltakat a Magyar Tu-
dományos Akadémián. A
konferencia a Roma Integ-
ráció Évtizedéhez (2005-2015)
kapcsolódott, mely idõszakra
vonatkozóan több térségi
állam kormánya (Bulgária,
Horvátország, Cseh Köztár-
saság, Magyarország, Mace-
dónia, Montenegró, Romá-
nia, Szerbia és Szlovákia) a
diszkrimináció felszámolását
tûzte ki célul. A Roma In-
tegráció Évtizedének Nyilat-
kozatában a kormányok a
roma közösségek bevonására
és az egyes területeken szer-
zett tapasztalatok kicserélé-
sére tettek ígéretet, ezáltal
elõsegítve, hogy a kisebbségi
lét ne jelentsen hátrányt ál-
lampolgáraik számára. A
konferencián résztvevõk
megegyeztek abban, hogy a
romák oktatásának reform-
jait nem lehet teljesen külön
kezelni az oktatás egészének
kérdéseitõl, hiszen, ami jó a
roma oktatás számára, az az
egész oktatási rendszer szá-
mára is csak hasznos lehet.
Továbbá a romák képzésében
az egyetlen cél a szegregáció
helyett a mainstream oktatás-
ba való mielõbbi integráció
lehet.

ÉLET MENETE
BUDAPESTEN
ÉS AUSCHWITZBAN

Fáklyás felvonulással emlé-
keznek a holokauszt áldozatai-
ra a budapesti Élet Menetén,
amelyet április 15-én, a Do-
hány utcai zsinagógánál tar-
tanak. A megemlékezést az Élet
Menete Alapítvány, a Páva
utcai Holokauszt és Dokumen-
tációs Központ, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége (Mazsihisz), a Minisz-
terelnöki Hivatal, Budapest
Fõváros Polgármesteri Hivata-
la, civil szervezetek, zsidó és
nem zsidó ifjúsági szervezetek
közösen szervezik. Idén a holo-
kauszt magyarországi emlék-
napja és a Jom Hasoá, a holo-

A ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT

2007. április 3-án megtartotta alakuló ülését a Roma Integrációs Tanács. Az alakuló
ülésen Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, a tanács elnöke megbízóleveleket
adott át a tanács munkájában résztvevõ állami-, illetve kormányzati szervek kép-
viselõinek, valamint a civil szervezetek delegáltjainak. A miniszter tájékoztatójában
ismertette a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervét, valamint a roma ta-
nulók 2007. évi ösztöndíjpályázatának koncepcióját.

Az ülésen a résztvevõk elfogadták a tanács ügyrendjét és éves munkatervét, va-
lamint megválasztották az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjaihoz
kapcsolódó Monitoring Bizottságokba delegált civil képviselõket. A Roma Integrációs
Tanács létrehozásáról 2006 decemberében döntött a kormány. A tanács a korábban
mûködõ kormányzati romaügyi egyeztetõ fórumok, a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság,
illetve a Romaügyi Tanács feladat- és hatásköreit vette át.

A Roma Integrációs Tanács széles körû képviseletet és hatékonyabb érdek-
érvényesítést biztosít a roma közösségek számára. A tanács munkájában 7 civil delegált
vesz részt, õk a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, a
Roma Polgárjogi Alapítvány, a Magyarországi Roma Parlament, a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége, a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma (MCF), a
Romaversitas Alapítvány, valamint a PHRALIPE Független Cigány Szervezet
Országos Szervezete által delegált képviselõk. Továbbá Kiss Péter miniszter a tanácsba
be nem kerülõ civil szervezetek körébõl Civil Ernyõ létrehozásáról döntött, amely
szervezeteknek is lehetõsége lesz a döntés-elõkészítési folyamatokban részt venni. A civil
képviselõk bevonásának eredményeként várhatóan megalapozottabbá, átláthatóbbá és
hatékonyabbá válik a romák társadalmi integrációjának elõsegítésére irányuló kor-
mányzati tevékenység.

Fotó: Nyári Gyula
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kauszt nemzetközi emléknapja
egyaránt április 16-ára esik. A
budapesti fáklyás menet április
15-én, vasárnap 18 órakor
indul a Páva utcai holokauszt-
emlékközpont elõl, majd az em-
lékezõk a Dohány utcai zsi-
nagóga udvarához vonulnak az
Emmánuel Emlékfáig, hogy
emlékezzenek azokra, akiket a
nyilasok Budapest utcáin gyil-
koltak meg 1944, 45-ben. Áp-
rilis 16-án Lengyelországban,
Auschwitz-Birkenauban tartják
a náci népirtás hatmillió áldo-
zatának emlékére az Élet Me-
netét. A résztvevõk gyalog te-
szik meg a három kilóméteres
távolságot, a „halottak útját” a
volt náci koncentrációs tábor,
Auschwitz és az egykori legna-
gyobb náci megsemmisítõ tá-
bor, Auschwitz-Birkenau között.
A kezdetben kétévente tartott
zarándoklatot 1996 óta évente
rendezik meg.

A RASSZISTA
MEGNYILVÁNULÁSOK
SZÁMA 20–40%-KAL
NÕTT AZ UNIÓS
TAGÁLLAMOKBAN
AZ ELÕZÕ ÉVEKHEZ KÉPEST 

A német elnökség ez év
januárjától nyilvánosan is elkö-
telezte magát a rasszizmus
elleni harcban. Ideje volt már,
hiszen még 2005-ben akadtak
el a tárgyalások a közös elvi
elképzelésekrõl a rasszizmus és
xenofóbia elleni küzdelemmel
kapcsolatban. Idén márciusban
újra elõkerült a kérdés az EP-
ben egy nyilvános vita for-
májában, amelyen az Európai
Roma Információs Szolgálat
(ERIO) is jelen volt. Az ese-
mény Jean-Marie Cavada (a
Polgári Elõjogokkal, Bel-és
Igazságüggyel Foglalkozó Bi-
zottság elnöke) és Martine
Roure (francia szocialista EP-
képviselõ) bevezetõjével kez-
dõdött. Mindketten köszöne-
tüket fejezték ki a német elnök-
ség felé, hogy a raszszizmus és
xenofóbia kérdése végre újra az
elsõbbséget élvezõ, megtárgya-
landó problémák közé került.
Roure bevezetõjében egy
ijesztõ számadattal próbálta
érzékeltetni a kérdés aktual-
itását, s elmondta, hogy a Rasz-

szizmussal és Idegengyûlölettel
Foglalkozó Európai Meg-
figyelõ Központ (EUMC)
2006-os jelentése azt mutatja,
hogy a rasszista megnyil-
vánulások száma 20–40%-
kal nõtt az uniós tagálla-
mokban az elõzõ évekhez
képest. Figyelmeztetett, hogy
ha ezt az indítványt ismét
figyelmen kívül hagyják a
tagállamok, az egy szörnyû jel-
zés lesz Európának.

250 MILLIÓ FORINTOS
PÁLYÁZATI KERET A GKM-NÉL

 A Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium (GKM)
pályázatot hirdet a magyar-
országi roma mikro-, kis-, és
középvállalkozások (kkv) pia-
ci esélyeit és versenyképes-
ségét javító fejlesztések és
beruházások támogatására a
Kis- és Középvállalkozói Cél-
elõirányzatból (KKC) –
mondta Lakatos Sándor, a
tárca társadalmi felelõsség-
vállalásért felelõs igazgató
kedden az MTI-nek. A roma
vállalkozásokat fejlesztõ, fog-
lalkoztatást bõvítõ pályázatra
250 millió forintot különítet-
tek el. Pályázni április 16-tól
június 11-ig lehet. A támoga-
tás mértéke a projekt elszá-
molható költségének legfel-
jebb 65 százaléka. A támoga-
tás maximális összege 5 millió
forint. A támogatás formája
vissza nem térítendõ támo-
gatás. 

A ROMÁK
MÉDIAÁBRÁZOLÁSA

Rauh Edit, a szociális tárca
esélyegyenlõségért felelõs szak-
államtitkára és Arató Gergely,
az Oktatási Minisztérium ál-
lamtitkára közös sajtótájé-
koztatón mutatta be a Zöld
Könyv – A romák médiaábrá-
zolása címmel megjelent kiad-
ványt. A könyv áttekintést ad a
romák médiaábrázolásának
jelenlegi állapotáról.

Az RSK, a Romaweb,
az MTI

és az Új Néplap
hírei alapján

összeállította: Paksi Éva

TÜNTETNEK A CSEHORSZÁGI ROMÁK

Gyûlölködõ megnyilvánulásai
miatt követelik

a kormányalelnök menesztését

 Idegengyûlölõ kijelentései miatt a csehországi roma
civil szervezõdések vezetõi feljelentették Jirí Cuneket, a
kormánykoalícióhoz tartozó Kereszténydemokrata-Nép-
párt (KDU-CSL) elnökét, aki a prágai kabinet régiófej-
lesztési minisztere és egyik kormányalelnöke. 

Kedden tüntetésen követelik Cunekazonnali me-
nesztését – jelentette be Monika Mihalicková, az Athin-
ganoi társulás elnöke. – A kormányalelnök megnyilvá-
nulásai újabb társadalmi feszültségeket gerjesztenek, mert
tovább fokozzák a romaellenes indulatokat. Egyúttal azt is
jelzik, hogy hazánkban ismét felütötték a fejüket a kléro-
fasiszta nézetek, amelyek ellen határozottan fel kell lépnie
minden demokratának – tette hozzá. Elmondta azt is,
hogy a mai tüntetésre számos hazai és külföldi emberjogi
aktivistát és több europarlamenti képviselõt is várnak

Jirí Cunek elõször akkor okozott botrányt, amikor
másfél éve, még a morvaországi Vsetín polgármeste-
reként lakbérhátralékaik miatt nemcsak kilakoltatott
harminchat roma családot, hanem el is költöztette õket a
kisvárosból. – Én csak egy fekélyt gyógyítottam, amelyet
az orvosok szerint legildomosabb mûtéttel eltávolítani.
Polgármesterként én ugyanígy cselekedtem – nyilatkozta
az egyik cseh tévének. 

Néhány napja pedig – immár pártelnökként – arra a
kérdésre, hogy a tervezett megszorító intézkedések után
kik kapnak majd szociális segélyt, így válaszolt:

– Ahhoz, hogy a politikusok szegény embernek nyil-
vánítsanak valakit, el kell utaznia valahová, hogy jól le-
barnuljon, randalíroznia kell a családjával, majd tüzet rak-
nia a téren – jelentette ki. Azzal folytatta, hogy kor-
mányalelnökként és régiófejlesztési miniszterként szeret-
né elérni, hogy a romák végre dolgozzanak. 

A cseh kereszténydemokrata-néppártiak két koalíciós
partnere, a polgári demokraták (ODS) és a zöldek (SZ)
elhatárolódott Jirí Cunek szélsõséges megnyilvánulásától.
Ezek után õ is bocsánatot kért meggondolatlan nyi-
latkozata miatt. A zöldek azonban ragaszkodnak ahhoz,
hogy a korrupcióval is gyanúsított kormányalelnököt
Mirek Topolánek kormányfõ azonnal váltsa le. – Ha ezt a
követelésünket e hét végéig nem teljesítik, akkor távozunk
a koalícióból – figyelmeztetett Martin Bursík pártelnök.

A Právo napilap értesülései szerint Mirek Topolánek
már napok óta fontolgatja ezt a lépést. Tomás Lebeda ne-
ves cseh politológus szerint a miniszterelnök nyilván-
valóan úgy szeretné meneszteni Jirí Cuneket, hogy a
KDU-CSL ne lépjen ki a koalícióból. – Ezért arra vár,
hogy a kereszténydemokraták váltsák le a pártelnöküket,
ám a többség még mindig Jirí Cuneket támogatja. Emiatt
viszont politikai kutyaszorítóba kerülhet Mirek To-
polánek, mert ha rövidesen nem lép, akkor a zöldek be-
válthatják a fenyegetésüket, ha viszont leváltja a
kormányalelnököt, akkor a KDU-CSL léphet ki a
koalícióból, – vélekedett a prágai szakértõ.
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ROMA KULTÚRA NAPJA

Sólyom László köztársasági elnök
a Roma Kultúra Napja alkalmából

fogadást adott a Sándor-palotában

,,Jó napot kívánok, tisztelt
hölgyeim és uraim, köszön-
töm önöket a Sándor-palo-
tában! Április 8-án van a Ro-
ma Nation Day, ahogy ezt
1971-ben az elsõ Roma Vi-
lágkongresszus meghirdette.
Ez tulajdonképpen a cigá-
nyok nemzeti ünnepe. Ma-
gyarországon ezt úgy szok-
ták emlegetni, hogy a Roma
Kultúra Napja. Akármilyen
néven is nevezzük, itt volta-
képpen arról van szó, hogy
ez az önök nemzeti ünnepe,
és azt az igényt fejezi ki,
hogy a cigányságot az egész
világon egységes egésznek
tekintsék, ahogy önök ma-
gukat is tekintik. Ez a nap az
önök identitásának az ün-
nepe, és ez adott alkalmat ar-
ra, hogy itt, a Sándor-pa-

lotában találkozzunk.  Azt
hiszem, hogy mindnyájan
érezzük, hogy ez egy rendkí-
vüli esemény, én a diplomá-
ciai kötelességeket kivéve
nem szoktam fogadást adni.
Szerettem volna különös
hangsúlyt adni ennek a nap-
nak. Nincs is más eszközöm,
az elnök nem tud törvényt
hozni, nem tud kormányoz-
ni, nem tud munkahelyet
teremteni, nem tud gazda-
ságpolitikát csinálni. Tud vi-
szont olyan gesztusokat ten-
ni, amelyek messzebb tekin-
tenek a napi politikánál. Az
elnököt nem nyomasztja az,
hogy meg kell nyernie a
legközelebbi választást, nem
nyomasztják a napi pártpoli-
tikának az eseményei, és
éppen ezért megvan az a le-

hetõsége, hogy akár évtize-
dekre is elõretekintve felhív-
ja a figyelmet bizonyos fo-
lyamatokra, javaslatokat te-
gyen, és egyáltalán, pró-
báljon más szemmel tekin-
teni az itthoni politikára.

Nyilván tudják, hogy az én
elnökségemnek vannak bi-
zonyos prioritásai. Ilyen a
jogállamiság, ilyen a kör-
nyezetvédelem, de legalább
ilyen fontos, hogy nagyon
sokat törõdöm a határon túli
magyarok helyzetével. És ha
õvelük törõdök, teljesen
nyilvánvaló, hogy a „tükör-
képpel” is törõdnöm kell, az
itthoni nemzetiségek helyze-
tével.

A magyarországi ci-
gányság számtalan okból
egészen különleges helyet

foglal el az itteni kisebb-
ségek között. Elsõsorban
azért, mert nagy létszámú. A
legutóbbi becslések szerint
legkevesebb 600.000 roma
él Magyarországon, és jól
tudjuk, hogy – hála isten! –
önöknél vannak gyerekek,
tehát az egyetlen olyan kö-
zösség, amely növekszik
nálunk. Ez a 600.000 fõ
annyi, mint ahány magyar él
Szlovákiában. És ha a tren-
dek változatlanok maradnak,
akkor tizenöt év múlva szá-
zalékosan annyi roma lesz
Magyarországon, mint
amennyi magyar van most
Erdélyben, tehát nyolc szá-
zalék fölött lesz a roma
népesség aránya. Ez egy
rendkívül erõs közösség,
amely az egész magyaror-

SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó  kköösszzöönnttõõjjee

A Köztársasági Elnök 
Sátha Ferenc
és Kathy Horváth Lajos 
társaságában
Fotó: Nyári Gyula
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szági helyzetet alapvetõen
befolyásolni fogja. Ugyan-
akkor tudjuk, hogy ez a
közösség – szemben például
a svábokkal vagy a szlo-
vákokkal – sokkal kevésbé
integrált. Tehát nyelvileg,
szociális helyzetét tekintve,
gazdasági helyzetét tekintve
is egészen máshogy áll, mint
a többi, sokkal alacsonyabb
létszámú kisebbség.

Nagyon jól tudjuk, hogy
rendkívül súlyos problémák
terhelik az egész roma kö-
zösséget Magyarországon: a
társadalmi helyzet, a szociá-
lis helyzet. Nagyon sok
anyagot néztem át az elmúlt
napokban, és megdöbbentett
a szegénységnek az a mér-
téke, ami a romák között
van, a napi éhezések ret-
tenetes nagy száma, és az a
szegregáció, ami nemcsak
társadalmilag, de most már
területileg is sújtja a roma ki-
sebbséget. Ott vannak a
térképeken már azok a vi-
dékek, ahol nem az a baj,
hogy roma többség van,
hanem az, hogy nincs mun-
kaalkalom, nincsenek meg-
felelõ utak – ezek teljesen
szélre szorult vidékek, akár
délen, akár keleten. Ez egy
rendkívül aggasztó helyzet,
én nem tudom, hogy tisz-
tában vagyunk-e ennek a
valódi súlyával. Mert tudjuk,
hogy van Roma Integráció
Évtizede, tudjuk, hogy van
államtitkárság, vannak prog-
ramok, van pénz, számtalan
eredményrõl lehet olvasni.
Ugyanakkor olvashatunk
rengeteg vizsgálatot, ame-
lyekbõl kiderül, hogy nincs
igazán áttörés, és tulajdon-
képpen a helyzet a lényegét
tekintve alig változott. Itt
van az Európai Unió, benne
a 40 milliós roma közösség,
onnan is lehet várni segít-
séget, tehát nagyon sok
olyan állami intézményes
lehetõség van, amely dolgo-
zik a kiúton. Én azonban azt
mondom: úgy látszik – ha
az ember õszinte –, hogy
mindez még mindig nem
elég. 

Kinek szól ez a gesztus,
hogy önök itt vannak? Sze-
retném hangsúlyozni, hogy
ez önöknek szól. Nem azért

van ez a rendezvény, hogy
az ember odanézzen az álla-
mi szervekre, hogy hát nem
elég, amit ott csinálnak, és
nem is a magyar nagykö-
zönségnek van, hogy mu-
tassuk meg, hogy mi az, ami
politikailag korrekt – nem
egy szép kifejezés. Ez a fo-
gadás önöknek van! Ma-
gyarország államfõjeként
szeretném kifejezni a meg-
becsülésemet, a tiszteletemet
önök iránt, és azért is, mert
szeretném az önök súlyát
érezhetõvé tenni Magyar-
országon. Egy olyan népes-
ségrészrõl van szó, amely
szinte az egyetlen fiatalokkal
teli népességrész, és ame-
lyiknek az aránya növekszik,
és ahol az együttélés a ma-
gyarok és a cigányok között
a jövõnek az egyik sarka-
latos kérdése lesz. Ne azt
mondják, hogy idõzített
bomba, hanem azt mondjuk,
hogy meg kell oldani a gon-
dokat közös erõvel, hiszen
mind a kettõnek az érdeke.
Ezt szeretném itt szinte
szimbolikusan fölkínálni.
Nem lehet egyoldalúan
megoldani az államnak a
cigánykérdést, ezt csak kö-
zösen lehet megcsinálni. Ha
nincs rá akarat, akkor ez egy
reménytelen feszültség lesz
továbbra is, és ahogy nõ a
cigány közösség, úgy nõ a
feszültség is. Kérem, értsék
meg: én tényleg nyitott szív-
vel állok ide, kínálom föl azt,
hogy találjunk megoldást.
Biztos, hogy van megoldás,
hiszen miért ne lenne, ha
megvan a kölcsönös jó-
akarat, és szögezzük le, hogy
ez a megoldás az integráció,
tehát az, hogy együtt élni a
lehetõ legnagyobb harmó-
niában, és semmiképpen
sem az asszimiláció. Nem-
régiben, mikor a Kalyi Jag-
nál voltam, mondtam: nem
hiszem, hogy önök azt akar-
ják, de én sem szeretném, ha
a cigányság asszimilálódna.
Inkább õrizze meg az iden-
titását, az értékeit, és így van
értelme, hogy ha együtt
élünk ebben az országban.

Amit én ebben az együtt-
mûködésben szeretnék elér-
ni, az egyrészt az érdemi
megközelítés. Másrészt a

doktrinérség elkerülése –
nagyon okosan lehet mon-
dani, hogy most küzdünk a
szegregáció ellen, de mond-
ja nekem valaki azt, hogy a
pécsi Gandhi Gimnázium
szegregál. Az egy kitûnõ
intézmény, tehát meg kell
tudni különböztetni a spe-
ciális programokat, amikre
szükség van, mert más az
anyanyelv, más a társadalmi
háttér. És ez itt lényege a mai
mondanivalómnak, hogy
önöknek kell tudni, hogy mi
a különbség a szükséges
speciális programok között,
akár munkahelyteremtés-
ben, akár oktatásban, egye-
bekben, és a között, ami
szegregál. Helyi szinten le-
hetõleg önöknek kell ezt
megtárgyalni és eldönteni,
mint ahogy az is az önök
dolga megmondani, hogy
sérti-e az, ha én cigányt
mondok, nem romát – amit
én sokszor szépelgésnek tar-
tok, mert cigány önkor-
mányzat van, cigányzene
van, és én nem érzem
sértõnek

És még fontosabb nekem
mint jogásznak, hogy
önöknek a dolga megmon-
dani, hogy az a kisebbségi
önkormányzati rendszer,
amit a kisebbségi törvény
behozott, és nagyon büszkén
szoktak emlegetni, hogy mi-
lyen jó nálunk, az önöknek
jó-e. Amit én olvastam
eddig, és elég sok anyagot
néztem most meg, azt mond-
ja, hogy nem jó. A cigány-
ságnak ez a fajta rendszer,
éppen azért, mert nem szá-
mol a sajátságaival, vol-
taképpen nem jól mûködik,
újragondolásra szorul. 

Azt szeretném, ha együtt-
mûködnénk, ha egyrészt
önök mondanák meg, mi az,
ami jó és mi az, ami nem jó,
és nem valaki okosan kitalál-
ja, másrészt pedig az, hogy
tényleg értsünk szót. Én
azért önöket hívtam meg –
lehetett volna cigány önkor-
mányzati vezetõket hívni,
vagy pedig politikusokat –,
mert én civil elnök vagyok,
tehát én civilekkel szeretnék
szót érteni. Másodszor azért,
mert mégiscsak a cigány
kultúra napja van, és önök

képviselik azt a legma-
gasabb fokot, ameddig el
lehet jutni a kultúrában. Itt
vannak mûvészek, írók,
költõk, tanárok, kutatók,
tehát az értelmiségnek a
színe-java, és én azt akartam
evvel is mindenki számára
megmutatni, a magyar
cigányság számára is, hogy
hova lehet eljutni.

Azt hiszem, nem tévedek,
hogy önök is úgy gondolják,
mint én: a felemelkedés
kulcsa az iskoláztatás, és
hogy a szülõk is gondolják
azt, hogy a gyereket iskoláz-
tatni kell. Munkát kapni is ez
segít, ha megvan az iskola,
és megvan aztán lehetõleg a
szakképesítés. Nem lehet
mindenki professzor meg
hegedûmûvész, de hát olyan
magasra kell néznie a gye-
reknek, hogyha elõre akar
jutni, ahol önök vannak, akik
példát is adnak, és sze-
retném, ha látná mindenki
ezt a példát, hogy lehetséges
nagyon messzire eljutni.
Harmadszor, amiért önöket
ide kértem, hogy adjanak
példát abban is, hogy meg-
maradnak a cigány identitás-
ban. Tehát nem tagadják
meg, aki kiemelkedik nem
igyekszik úgy csinálni, hogy
nem mondom, hogy honnan
jöttem. Ezt én nagyon szép-
nek tartom. 

A vendégek névsorának
összeállításakor az vezetett
minket, hogy aki magát
cigánynak vallja, az jöjjön
ide, legyen büszke a mai
nemzeti ünnepen arra, hogy
õ roma, és így álljon ki a
világ elé. Azt szeretném még
mondani, hogy ez a gesztus,
amit a mai napon itt demon-
strálunk közösen, nem
egyszeri. Én a visszalévõ
éveim alatt szeretném ezt az
önökkel való kapcsolatot
fenntartani, szeretném ál-
landóan a figyelmemet ér-
zékeltetni, szeretném, hogy-
ha önök is tudnák, hogy a
Sándor-palota nyitva van, és
ugyanakkor szeretném, ha
mind a ketten a magunk
részét megtennénk ebben az
együttmûködésben. 

Isten hozta önöket, és
érezzék jól magukat itt, ezen
a fogadáson!
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APRÓ DOLGOK

,,Apró Dolgok Istene”

élapátfalva 1761
elõtt mezõváros-
ként szerepelt,
majd a malmok, a

papírgyár, a keménycserép-
gyár és az 1910-ben a régi
cementgyár megépítésével
kialakult a település ipari jel-
lege. A két világháború kö-
zött itt állították elõ az or-
szágban termelt cement egy-
negyedét. A Bélkõ mészkõ-
kincsére alapozva 1980-ban
átadásra került az új cement-
gyár, amely a 2001-ben
történt bezárásáig a község
és a környezõ települések
lakosságának biztos megél-
hetést nyújtott, az országot
pedig kiváló minõségû ce-
menttel látta el. A város
lakosainak száma 3300, eb-
bõl körülbelül 700 a cigány.

Alíz azt mondja, a város-
ban élõ cigányok többsé-
gének van munkája. Az élel-
miszerbolttól az idõsek ott-
honáig mindenhol dolgoz-
nak. De sokan eljárnak Eger-
be és Verbára  is. Õ is ment
volna Egerbe a kórházba
dolgozni, fel is vették, csak a
bejáráshoz szükséges bérlet
árát a munkáltató nem fi-
zette, anélkül pedig a fize-
tése fele arra ment volna el.
Egyébként Alízéknak ha-
vonta 43 ezer forintból kell
„megélniük”.  Nem véletle-
nül tettem idézõjelbe a szót.
Hogy csinálod? – kérdez-
tem. – Hát úgy, hogy az

egyik hónapban ezt fizetem
ki, a másikban azt. Ter-
mészetesen folyamatosan el
vagyok maradva valamivel,
jönnek is rendszeresen a fel-
szólítások. 

Azt csak a beszélgetés
végén tudom meg, hogy 4
éve kikötötték nála a vizet,
mert nem bírta fizetni. –
Gondolj csak bele, mennyi
vízdíjat megspóroltam így –
mondja mosolyogva. – De
most azt hallottam, hogy a
Polgármesteri Hivatal egy új
munkalehetõség megterem-
tésén dolgozik, mûanyag fel-
dolgozót létesítenének, aho-
vá körülbelül 200 embert
vesznek fel, de az a gond,

hogy nem csak Bélapát-
falváról, hanem a környezõ
8 településrõl is.

Alíz nagyon szép utcákat
mutat, ahol többségében
cigányok laknak. Egy emel-
kedõn jutunk fel a Mártírok
utcába, a látvány így is, úgy
is gyönyörû. A fehérre me-
szelt házak, a rendezett, virá-
gos udvarok, a bennünket
körülvevõ hegyek... Egy
épülõ társasházig is el-
megyünk, ízléses, jó elren-
dezésû lakások vannak ben-
ne, több cigány család álma,
csakhogy a vállalkozó csõd-
be ment, vagy egyszerûen
eltûnt az építtetõk pénzével
(?) és nem fejezte be az épü-

letet. Alíz azt mondja, ez a
rész a régi cigánysor, bár
igazán régi építésû házak itt
sincsenek, hiszen 1985-ben
mindenki építkezett.  És van
egy új cigánysor is, a város
másik részén, de a városban
elszórtan is több cigány csa-
lád él. 

Bélapátfalván szeretik a
cigányokat, mondja Alíz,
nem tesznek különbséget
ember és ember között.  Ezt
a sétánk során tapasztalom
is. Alízt mindenki kedveli, és
mindenki tõle várja, hogy
megoldja a Mártírok út asz-
faltozásának elintézését.
Ami valóban sürgetõ lenne,
hiszen télen, vagy esõs idõ-
ben veszélyes lehet rajta
közlekedni. Alíz már több-
ször, több fórumon elmondta
ezzel kapcsolatosan a véle-
ményét. Azt szeretné, ha a
polgármesteri hivatal, a Lun-
go Drom helyi szervezete és
a kisebbségi önkormányzat
közösen pályázna és végre
aszfaltozott úton járhatná-
nak.

Alíz született Bélapátfal-
vai, öten vannak testvérek,
de már csak ketten élnek.
Elõször az édesanyját ve-
szítette el, majd az édes-
apját, a két bátyját két hét
különbséggel, az anyósát,
apósát, a kisunokáját, nem-
rég a nõvérét és a kereszt-
fiának a kisfiát. Még sorol-
ni is sok.

AAllíízz  ttöörrttéénneettee

Lakatos Zoltánné, Alízt 15 éve ismerem, de személyesen nagyon régen találkoztunk. Anno,
Alíz minden képzésünkön, továbbképzésünkön szorgalmasan részt vett, nyaranta pedig gye-
rekeket hozott országos olvasótáborunkba. Alíz a gyönyörû Heves megyei településen, az
Egertõl pár kilométerre fekvõ Bélapátfalván él. Soha nem jártam még ott, csak átutazóban és
nem is gondoltam, hogy ennyire festõi a Bükk-hegység lábánál található település. Nevét a
szállásbirtokos Bél nemzetségtõl kapta. 1415-tõl 1905-ig Apátfalva, majd Bélapátfalva. 2004. jú-
lius elsejétõl városi címet kap.

B
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A kis Alíz nagyon szeretett
iskolába járni, annak elle-
nére, hogy nem volt jó tanu-
ló. Soha nem hiányzott.
Amikor aztán elvégezte a 8.
osztályt, elment dolgozni. 15
évesen a már fent említett
cementgyárban kezdett el
dolgozni: volt hogy a töltõ-
sorra tették, ami még egy
férfinak is nehéz munka
volt. Acementgyár jól fizette
az alkalmazottait. 17 évesen
ismerte meg a férjét Eger-
ben, a cigánysoron. Elõször
megtiltotta magának, hogy
érdekelje a fiú, mert az olyan
volt, mint egy gádzsó,
mondja nevetve.  A legidõ-
sebb lánya, Melinda 29 éves,
Zolika 27, és Alízka 25.
Alízka és Melinda gyesen
van, Zolika egy vállalkozó-
nál dolgozik. 

Alíznak fontos volt, hogy
a gyerekei tanuljanak: Me-
linda kereskedõ, Alíz beteg-
ápoló.

Alíz 15 éve vezeti a Lungo
Drom helyi tagszervezetét,
és koordinálja lelkiismerete-
sen a Fekete Roma Szívek
Kulturális Egyesületet. Az
iroda, a próbaterem a lakása.
Az egyik szoba fala az
együttes fellépéseinek si-
kereit tanúsító oklevelekkel
van „tapétázva”. Próbálni,
ha jó az idõ az udvaron szok-
tak, ha rossz, a kis házban.
Hatan vannak az együttes-
ben: egy gitáros, egy kana-
las, egy kupás, két lány és
egy 7 éves kisfiú, Alíz uno-
kája. A polgármesteri hivatal
évekig támogatta a tevé-

kenységüket 20 ezer forint-
tal, de mióta kisebbségi
önkormányzat mûködik a
településen, azóta nem. Pá-
lyázni körülményes, hiszen
nincs saját számlaszámuk,
annak költségeit sem a szer-
vezet, sem az egyesület nem
tudja fizetni, így aztán vagy
megkérik a kisebbségi ön-
kormányzatot, hogy az õ
számlaszámukat had tün-
tessék fel a pályázaton, vagy
elesnek a pályázati lehetõ-
ségektõl. Minden nevesebb
ünnepeken fellépnek, régen
sokat jártak folklór fesz-
tiválokra Egerbe, Hevesre,
Tiszalúcra, Recskre, Bese-
nyõtelekre, Verpelétre, Ke-
recsendre. Ma már kevesebb
a lehetõség, és az utazást is
egyre nehezebb megoldani,
miután legtöbbször nincs
támogatás az útiköltségre.
Igaz, a Polgármester úr díj-
mentesen az Egyesület ren-

delkezésére bocsájtja a
hivatal mikrobuszát, de ha
egész nap ott vannak egy
rendezvényen, akkor vala-
mit enniük is kell. Alíz,
hogy ez a probléma is
megoldódjon, csigatésztát
csinál, meg varrogat, és eb-
bõl a kis mellékesbõl támo-
gatja az Egyesületet.

Amikor arról kérdezem,
hogy mire a legbüszkébb az
elmúlt 15 év eseményei
közül, a gyerekekkel kialakí-
tott jó kapcsolatról beszél.
Hogy van, hogy 30–35 gye-
rek van a kicsi udvarban és
fegyelmezetten, örömmel
vesznek részt a próbákon.
Olyan története is van Alíz-
nak, hogy a gyerekekkel
közösen „írtak” egy színda-
rabot: neki csak az alap-
történetet kellett elmondania
és a szerepeket kiosztania és
a gyerekek folytatták azt
tovább.

Most szintén a gyerekek-
kel szervezne közös prog-
ramot. Azt mondja, szemete-
sek az utcák, mi sehol nem
láttunk szemetet, jó lenne, ha
a Lungo Drom helyi szerve-
zete és a kisebbségi önkor-
mányzat valamint a gyere-
kek, no és a települési ön-
kormányzat egy közös ak-
cióban összeszednék az el-
dobott hulladékokat, levág-
nák a füvet. 

Alíz háza a Bélkõ lábánál
fekszik. Gyönyörû a kilátás.
Az udvaron terít meg, fe-
jedelmi ételt készített a tisz-
teletünkre, és sk készítette
csigatésztát csomagol aján-
dékba. Meghatódom, mert
nem elõször tapasztalom,
hogy olyan emberektõl ka-
pok ajándékot, sokszor ere-
jüket, meghaladó figyelmes-
séget, akik maguk nélkü-
löznek. 

Alízról  egy gyönyörû re-
gény jut azóta is az eszembe:
egy indiai írónõ, Arundhati
Roy, Az Apró Dolgok Istene
címû regénye.  Talán nem
történik, nem történt semmi
olyan különös esemény Alíz
életében, amire bárki felfi-
gyelne. Nagy dolgok nem,
csak Apró Dolgok. És mi
hajlamosak vagyunk nem
odafigyelni ezekre az Apró
Dolgokra. Én azonban me-
gint sokat tanultam ezekbõl
az Apró Dolgokból. Ez eset-
ben Alíztól.

Paksi Éva

,,Alíz nagyon szép utcákat mutat,
ahol többségében cigányok laknak.”

,,Alízt mindenki kedveli,
és mindenki tõle várja,
hogy megoldja a Mártírok út aszfaltozásának elintézését.”
Fotók: Halász Katalin 
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– Pusoma Dénest 1995-
ben ítélte el ártatlanul a bí-
róság. Gyilkosságot beis-
merõ hamis vallomását
csellel szedte ki belõle a
rendõrség. Ügyében szelle-
mi fogyatékos asszony volt
a koronatanú. Az elõzetes-
sel együtt két és fél évet
töltött börtönben. Szaba-
dulása után kártérítésért
kezdte perelni az államot,
de még a döntés elõtt, ’97-
ben felkötötte magát.
Hogy jutott eszébe majd’
tíz év múltán filmet ké-
szíteni a történetbõl?

– A Népszabadságban ol-
vastam néhány éve egy cik-
ket, amely felidézte az ese-
tet. Akkor megkerestem
minden, a témában fellel-
hetõ írást. Elõítéletekrõl,
rasszizmusról csak akkor
lehet filmet készíteni, ha
van hozzá hiteles történet.

Megéreztem, hogy rátalál-
tam egyre. Pusoma szemé-
lyes drámájából plasztiku-
san kibonthatók mindazok
a társadalmi gondok, ame-
lyek miatt úgy érzem:
nehezen lakható országban
élünk. 

– Filmje megrendítõ.
Ugyanakkor váratlan
opus a Csudafilm ren-
dezõjétõl.

– Elsõ filmemet a közön-
ség szép számmal meg-
nézte, a kritika pedig le-
gyilkolta. Hatvanhat éve-
sen rendeztem elõször, nem
egyszerû ilyen korban
„elveszíteni a szüzességet”.
Jókedvvel, önfeledten és
függetlenül akartam meg-
tenni. Magasra állítottam
önmagam számára a sza-
badság mércéjét – amiért
aztán nagy árat fizettem.

Megszenvedtem azokat
a mondatokat, amelyek a
Csudafilmmel kapcsolat-
ban elhangoztak. Van
ezért bizonyos összefüg-
gés a két film között. Azt
gondoltam: rendben,
fordítsuk komolyra a
szót! 

– Forgatókönyvíró-
ként Magyar Elemér
volt a szerzõtársa, Pu-
soma Dénes egykori jogi
képviselõje fellebbviteli
ügyében. Õ maga is írt egy
önálló, interneten közre-
adott darabot a sztoriból.
Ám alapjáraton mégis ci-
vil. Könnyen szót értet-
tek?

– Elemér évek óta foglal-
kozik etnikai, kisebbségi
jogvédelemmel. Gyakorlati
tapasztalatai nélkül nem
sokra mentünk volna. Írói

ambíciói egyébként elég
sokrétûek. A boltokban
kapható Kezdõ bûnözõk
kézikönyve címû munkája.
Harmonikusan dogoztunk.
A forgatókönyv elkészíté-
sében két fõ szempontunk
volt. Egyrészt szolgai alá-
zattal követni a valós ese-
mény történéseit. Másrészt
a filmnyelv eszközeivel fe-
szültté, érdekfeszítõvé ten-
ni a sztorit, hogy érzelmileg

NINCS KEGYELEM

Ragályi Elemér
elõítéletekrõl

és kegyelemrõl

Külföldön is elismert operatõrünk ártatlanul elítélt roma férfi történetét dolgozta fel második
játékfilmjében. A Nincs kegyelem címû alkotás költõien, katartikus erõvel s olykor iróniával és
mindezek mellett közérthetõen fogalmaz meg súlyos társadalmi problémákat. Premierjét a
minap tartották az Uránia Filmszínházban. Amúgy három kópiájával nehéz lenne beteríteni az
országot, miközben a film rendezõje úgy véli: mondanivalója okán akár kötelezõ tananyag is
lehetne.

A szabadság mércéje

Fotó: 
Riskó Gábor
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is magával ragadja a nézõt.
Utóbbi nem könnyû fel-
adat: a média híradásai
„eltompították” az inger-
küszöböt. Ha azt halljuk,
valakit ártatlanul ítéltek el,
már föl sem szisszenünk,
lépünk tovább. Úgy hi-
szem, ez a film katarzisra is
lehetõséget ad. Amelyben
persze a színészek nem
mindennapi teljesítményé-
nek is része van.

– Fõszerepben a Puso-
mát alakító Nagypál Gá-
borral. Hol talált rá?

– Vajdasági színész volt,
a forgatás után szerzõdött a
Bárkához. Akkor találtam
rá az interneten, amikor
már feladtam a reményt,
hogy meglesz az ideális
fõszereplõ. Szerencsére
megláttam a hatalmas sze-
meit egy fotón, aztán ki-
derült: a tehetsége sem ki-
sebb. A forgatáson azt vet-
tem észre, hogy a nagy-
nevû színészek számára is
õ jelenti a mércét. 

– Az álomjelenetekben
Pusoma belsõ tükörképét
látja a nézõ. A fõszereplõ
sajátos, olykor poétikus
nyelvezetét még az igaz-
ságszolgáltatás képviselõi
is átveszik. Saját lelemény
a jellegzetes szóhasználat?

– Megvannak Pusoma
Dénes Magyar Elemér-
hez írt levelei. Eredeti
kulcsszavai, mondatai ad-
ták a mintát számunkra.
Tõle származik annak az
alapproblémának egyedi
megfogalmazása, amely-
lyel a film fõszereplõje
szembesíti a nyomozókat:
„Az már a téma dolga
lesz.” Valójában tudja,
hogy gyilkosnak tartják,
ugyanakkor vakon hiszi,

hogy ártatlansága bizo-
nyítható. 

– Börtön, bíróság, rend-
õrségi iroda – a helyszí-
nek, az ott elhangzó mon-
datok, gesztusok még az
álomjelenetekben is feltû-
nõen életszerûek. Végzett
elõtanulmányokat a valós
színtereken? 

– Nem. Magyar Elemér
viszont negyven éve foglal-
kozik bírósági ügyekkel,
húsz éve szinte kizárólag
roma esetekkel. A dialó-
gusokkal könnyen megbir-
kóztak a színészek, a szó-
fordulatok életszerûen
hangzottak, így nem volt
kétségem: a történetet au-
tentikusan meséljük el. Ta-
lán azon is múlott, hogy a
szereplõk egyszer csak
megérezték az ügy fontos-
ságát: olyan regisztereken
kezdtek játszani, amelyek-
kel önmagukat is meglep-
ték. 

– „Mondj nekem egy
esetet, mikor egy zsarut
azért léptettek elõ, mert
valakirõl kiderítette, hogy
ártatlan” – fakad ki az
egyik nyomozót alakító
Eperjes Károly, miután
kiderül Pusoma ártatlan-
sága. Ekkor mozdul meg a
lelkiismeret a másik zsa-
ruban, akit Bertók Lajos
formál meg. „Ritkán jövök
le a pulpitusról, de te szim-
patikus vagy nekem” –
ereszkedik le a vádlotthoz
a bírónõt megformáló
Csoma Judit. Persze csak
Pusoma álmában. Jogá-
szok, rendõrök látták már
a filmet? 

– Jogászok többen is.
Voltak, akik azt mondták:
ráismernek a bírónõre. Az-
tán megneveztek vagy

nyolc-tíz embert. Talán ez
is mutatja: tipikus esetet
ábrázoltunk. Gondoljunk
csak a móri ügy fordula-
taira vagy az ártatlanul be-
börtönzött Burkáékra. A
film tanulságait vonják le a
társadalomtudósok, a bûn-
üldözõ szervek és az igaz-
ságszolgáltatás illetékesei.
Filmemtõl függetlenül is
iszonyatos problémának
gondolom a magyarországi
cigánykérdés megoldatlan-
ságát. A rendszerváltás óta
egyetlen politikai oldal
sem foglalkozott velük
érdek nélkül. Csak a vá-
lasztások elõtt kerülnek
szóba, csakis szavazataik-
ért. Miközben a konkrét
cselekvés olykor annyiban
merül ki, hogy a cigány-
telepet fallal takarják el.
Másfelõl a Pusoma-ügy
tanulsága: ha valaki ci-
gány, az eleve hátrány az
igazságszolgáltatási eljá-
rásban. Ha pedig már bün-
tetve is volt, akkor rend-
õrség és bíróság általában
úgy gondolja: nem kell
komoly erõfeszítést tenni
az alaposabb vizsgálódás-
ra. Az etnikai hovatartozás
döntõen befolyásolja az
igazságszolgáltatásban
részt vevõket, ugyanakkor
a kisebbség érdekér-
vényesítõ képessége még
ma is elenyészõ Ma-
gyarországon. Gyakran ál-
dozatok egy „sivatagi
show”-ban. Az igazság-
szolgáltatás vágtat a pusz-
tában, mint az éhes orosz-
lán, és azt kapja el pré-
daként, aki a leggyengébb.
Egyébként kifejezetten
örömmel venném, ha a
film bemutatója után olya-
nok is akadnának, akik azt
mondanák: hamis képet
festettünk, és vitába száll-
nának. Az is félelmetes,
hogy nálunk már a vád-

emelés ténye sikertörté-
netnek számít a rendõrség
részérõl. 

– Filmjének az is tanul-
sága: senki sem képes bo-
csánatkérésre, önvizsgálat-
ra. A Pusoma halála után
hozott bírósági döntés ilyen
indokkal utasítja el a kárté-
rítési igényt: „Félrevezetõ
magatartásával okot adott
arra, hogy a gyanú ráte-
relõdjön.” Évekkel késõbb
az Alkotmánybíróság al-
kotmánysértõnek ítélte és
megsemmisítette a döntést,
de kártérítést az örökösök
nem kaptak. Ha kapnak,
akkor persze lehet, náluk
kopogtattak volna azok a
roma uzsorások, akik elõl
Pusoma Dénes a halálba
menekült. Katartikus film
– szemben a társadalmi té-
bollyal. Miben bízik? 

– Egy filmnek akkor
lehet hatása, ha minél
többen látják. Ha lenne
hozzá hatalmam, minden
parlamenti képviselõ szá-
mára kötelezõvé tenném,
hogy megnézze. Másfelõl
az is komoly erõfeszítésbe
került, hogy a tizenhat
milliméteres filmet fel-
nagyítsuk, és legalább há-
rom kópia a mozikba
kerüljön. Hetvenmillió fo-
rintból készült a film, álla-
mi támogatással, de a kész-
termék utóélete már kevés-
bé érdekli a kultúrpolitiku-
sokat. Pedig – mûvészi
kvalitásától eltekintve – a
film akár tananyag is
lehetne: a rendõrfõiskolán,
az egyetemek jogi, szoci-
ológiai karán. Persze abban
is hiszek, hogy ez a mû
nemcsak az értelemre
képes hatni, de a lelket is
megérinti.

(Sztankay Ádám
Forrás: 168 óra)
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– Pusoma Deneses
bibezexales  ande 1995-
to bersh phagerdas an-
dej robija o mujalipe. O
mudaripe andre pinzha-
ralo  lesko biuzho phe-
nipe xoxajipesa kidas
avri anda leste o shinga-
lipe. Ande lesko dyelo
jekh dilyi romnyi sas e
tanuvica. Duj thaj do-
pash bersh sas andej
robija. Pala pesko avri
slobodipe pala love las te
perelisarel o stato, de
inke angla o istonipe,
angla 1997-to bersh
opre phandas pes. Sar
avilas ande tyo godyi
maj pala desh bersh
andaj historija filmo te
keres?

– Ande nyevipe Nep-
szabadsag ginadom unyi
bershenca angla kado
jekh iskiripe, so angla
sikadas e historija. Atun-

chi opre rodom sa
iskiripe ande kado dyelo.
Pa angla istonipe, pa
rasizmuso numa atunchi
shaj keras filmo, te si
leste chachi historija.
Hatyardom, hoj rakh-
lom jekh. Anda Puso-
maski personalno dra-
ma lashes shaj dikhas
le gindura, hoj sostar
hatyarav kade, hoj an-
de phares beshimasko
them trajuvas.

– Tyo filmo dukhalo-j.
Udyanatunchi biakha-
ralo opuso kathar o
„Csudafilm”-osko ren-
dezivo.

– Muro angluno filmo
butzhene dikhle ando
mozivo, e kritika pale
tele mudardas. Shovar-
desh thaj shove bershen-
go somas, kana muro
angluno filmo kerdom,

pharo kattyi bershenca
filmo te keras. Lasha
vojasa, baxtales kam-
lom te kerav. Pe uchipe
tordyardom mange le
slobodipeski rovlyi –
pala soste pala kodo
baro ahor potyindom.
Zurales nasul sasma
kodol vorbi, so pe
„Csudafilm” phendine.
Si unyi mezipe mash-
kar le duj filmura. Ka-
de gindyisardom te
boldas pe biloshaki e
vorba!

– Le filmoski ginadyi
te iskirisares Magyar
Elemer zhutisardas
tut, kon Pusoma De-
nesesko mujalo sas
ande lesko dyelo.  Vi
voj iskirisardas jekh
historija pa Pusoma
Denes, so po interneto
sas. Lashes hatyardan
tume?

– Elemer but bersha
kerel butyi etnikaka,
majcinipeska krisasa. Bi
lesko zhanglipe na pe but
gelamas. Siles butfalo
iskiritoresko ambiciovo.
Andel bolci shaj kinas
leski butyi, o „Kezdõ
bûnözök kézikönyve”.
Andej pacha  kerdam bu-
tyi. Duj fontoshi dyelura
sasame. Chaches trubu-
las te iskirisaras so pe-

NAJ GRACIJA

Ragalyi Elemer
pa angla istonipe

thaj gracija

Vi ande kaver them lashes pinzhardo amaro operatiro bibezex ande robija phuterde
romane mursheski historija butyardas opre ande pesko dujto khelimosko filmo. O „Naj gracija”
filmo zurales lashes sikavel andre, kade, hoj le manusha te hatyaren, soske problemura si ande
amaro them. Le filmosko premiero akanak sas ande Urania Filmosko teatro. Numa trine kopia-
vonca phares shaj sikavas andre amare themeske e historija, de o filmari kade gindil, hoj kado
filmo trubulas te sityaren andel shkoli. 

Le slobodipesko ginavipe

Fotó: 
Riskó Gábor



LD2007. április 13

cisajlas thaj le filmoska
shibake zhutipesa te
keras interesno o filmo,
te ingrel pesa le dikharen
o filmo. Kado naj biphari
butyi. Ande mediavo but
kesave dyelura si. Te
kado shunas, hoj varikas
bibezex phangren andej
robija, chi las sama, zhas
majdur. Kade patyav,
kado filmo po katarzisho
del shajipe. Ande soste
pale zurales fontosho-j le
aktorongo khelipe. 

– Ando filmo Pusoma
Deneses Nagypal Gabor
khelelpe. Kaj rakhlan pe
leste? 

– Vajdashagosko akto-
ro sas, pala o filmo iski-
risardas tele kaj e Barka.
Atunchi rakhlom pe leste
po interneto, kana aba
opre dom e speranta, hoj
rakhav lashe aktoros.  Pe
baxt dikhlom leske bare
jakha pe jekh kipo thaj
zhanglom, hoj lesko zha-
nipe naj majcerra. Kana
kerdam o filmo kado lom
sama, hoj le bare ana-
veske aktorura len sama
les. 

– Andel sunoske kipu-
ra Pusomoska glindako
kipo shaj dikhen le di-
khara. Pusomoski shib
vi le mujalipeske butya-
ra len perdal. Tu rakh-
lan avri leske vorbi?

– Siame Pusoma De-
neseske originalni lil, so
kaj Magyar Elemer is-
kirisardas. Ame kadal
vorbi hasnisaras, so voj
phendas. Voj phendas vi
kado, so o aktoro phenel
le shingalonge: „ Kodo
aba la temaki butyi avla.”
Chachikanes voj lashes
zhanel, hoj mudareske

gindyisaren, de udyana-
tunchi korres patyal, hoj
maj zhanen, chi kerdas
kanchi. 

– Robija, mujalipe,
shingalipeski oficija – le
thana zurales chache-j.
Sanas te dikhen kodol
thana?

– Nichi. Ba Magyar
Elemer shtarvardesh ber-
sha kerel butyi sar muja-
lo, bish bersha numa
romane dyelonca. Le
dialogushenca biphares
kerde butyi le aktorua, le
vorbi chache sas, pa his-
torija autentikusho para-
micha phenas. Vi kodo
zhutisardas amenge, hoj
le aktorura hatyardine la
historijako fontoshipe,
vi lenge fajilas pengi
butyi. 

– „Phen mange jekh
dyelo, kana jekhe shin-
galos anda kado tor-
dyarde angla, ke pa
varikaste avri phendas,
hoj chi kerdas kanchi
nasul.” – jekh aktoro,
kas Eperjes Karoly khel-
daspe, kana zhangline,
hoj Pusoma chi kerdas
bezex. Atunchi avel le
duxosko pinzharipe an-
de kaver shingalo, kas
Bertok Janos khelelpe.
„Na butivar avav tele pa
pulpitosho, de tu sim-
patikusho san mange” –
phenel Pusomaske e
mujalarica, kas Csoma
Judit khelelpe. Numa
ande Pusomasko suno.
Mujale, shingale dikhli-
ne aba o filmo?

– Majbut mujale dikh-
line aba. Sas, kon kado
phendie, pinzharde pej
mujalarica. Pala kodo
phendine oxto-desh ana-

va. Vi kado sikavel but
kesave manusha si. Te
gindyisaras pel morosko
dyelo vaj pe Burka thaj
pesko shavo. Anda o fil-
mo but zhanen te sityon
le zhanglipeske manu-
sha, le shingale thaj le
mujale. Pasha muro fil-
mo zurales bare bajoske
gindyisarav o ungricko
romano pushipe. Kathar
la organizacijako paru-
vipe chi jekha politikaki
rig chi bunusardas lenca,
numa pala irdeko. Numa
angla o paruvipe avile
ande vorba, numa pala
lengi hertija. Mashkar-
kado numa kattyi keren,
hoj o romano telepo zi-
dosa sharaven. Pa kaver
rig le Pusomake dyelos-
ko zhanipe, te varikon
roma-j, atunchi majnasul
istonen ande lesko dyelo
le mujale. Te pale andej
robija sas, atunchi chi
trubul te vizhgalisaren
lashes. Hoj kon anda
sosko etnikumo si, fon-
tosho-j angla o mujalipe
thaj o majcinipe chi
zhanel te losarel pe peste
angla o mujalipe ande
Ungricko Them. Butivar
kesavo-j, sar o „ Sivatagi
show”. O mujalipe na-
shel pej mal, sar o bokha-
lo levo, thaj kodo lel, kon
o legmajslabo-j.  Zurales
losshos, te pala o filmo
avlan kesave, kon kado
phenenas, xoxamno kipo
makhlam thaj andej du-
ma uranas. Vi kado da-
ralo-j, hoj amende le va-
dosko vazdipe si lasho
ande shingalipe. 

– Le filmosko phenipe
vi kado: khonyik chi
zhanel te mangel jertipe.
Pala Pusomosko meripe
o mujalipe kado phen-
das: „ Voj kade vorbisar-

das thaj kerdas, hoj o
mujalipe kado te gindyi-
sarel voj kerdas o be-
zex”.  Majzebejime ber-
shenca le Alkotmanyos-
ko mujalipe nasuleske
phendas avri kado is-
tonipe, de love le nya-
mura chi hutyiline. Te
hutyilen, atunchi shaj
si, lende kopogtatisar-
dinenas le uzhorashu-
ra, kon anglal Pusoma
Denes ando meripe
gelas. Katartikusho
filmo-j – vorta jakhen-
ca le tarshadalmosko
tebolyo. Ande soste
hatyares?

– Jekhe filmoske
atunchi shaj si hatyaripe,
te butzhene dikhen. Te
shaj kerav, sa parlamen-
toske manusha trubulas
te dikhen. Ba vi kado
phari butyi sas, hoj le
deshushove milimete-
rongo filmo te bararen
thaj trin kopiji ando
mozivura te zhan. Anda
eftavardesh milliovura
forintura avilas avri o
filmo, o stato das amenge
love, de hoj so avla le fil-
mosa, aba naj interesno
la kulturake politukushu-
ra. Pale – pasha la kul-
turako kvalitasho – o
filmo akar sityaripesko
mato shaj avel andel
shingalipeski opruni
shkola, ande la krisako
thaj sociologijako uni-
verzitato. Haj inke vi
kado patyav, hoj kado
filmo na numa la
godyake lasho-j te na vi
ko dyi vorba del.

(Sztankay Adam
Zvoro: 168 chasura)

Fordítottta:
Géczy József 
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ÜZENET 1998-BÓL

Farkas Kálmán

sisznyikó, cigányváros. Apró, nádfedeles
házak, közéjük ékelõdve putrik, színes, sze-
gényes, rendezetlen összevisszaság. A göd-
rökbõl égre nyíló viskók, vászon firhangos
viskók, vászonfirhangos ajtók. Ez a girbe-

gurba Kígyó utca a cigányváros központja, ahonnan
már csak a szántóföldekre, a téglagyári kubikgödrök
felé szárnyalhatott kacagás, hegedûszó, gyerekzsivaj,
és esténként az önfeledt dilizés. 

Apart alatt volt a dögkút. Gyomrából olykor a Da-
da Jancsi családja egy-egy frissen kimúlt sertést élesz-
tett e világra gyorstüzek mellett. Ilyenkor zsíros, for-
tyogó katlanhoz hasonlított a Csisznyikó. Nehéz le-
vegõ lebegett felettünk egész éjszaka.

Kígyó utca 4. Itt, a legelején állt földbe gyöke-
rezve anyám, Ökrös Mari nyûtt, náddal fedett
vályogháza. Falának görcsös, kopott foltjait, esõ-
verte árkait tapasztotta és meszelte fehérre falait
friss illatú tippannal. Égre nyílt benne a konyha, s
jobb napokon kéményébõl magasra szállt az ízek
füstje jelezve: Ökrös Mari a kenyeret és a ma is
utánozhatatlan ízû bodagot süti a kemencében a
töltött káposzta mellé.

A ház végéhez ragasztott putriban Ökrös nagy-
apám élt. Külön, egyedül. A konyhából balra nyílt a
kis ház, jobbra a nagy. Mindig patyolattiszta volt. An-
nuska, a nõvérem, tavasztól õszig minden szombaton
felmázolta.

Itt éltünk ’45 elõtt, de még a háború után is évekig.
Felnõtt ember, kenyérkeresõ nélkül. Apa nélkül ne-
velkedtem. Nõvérem férjét pedig már régen a frontra
vitték, ki a Don-kanyarba. Így Annuskát és két gyer-
mekét is anyám tartotta.

Sokszor nem is tudtam honnan volt meg a betevõ
falat. Valahogy mindig került. Anyám ócskázott. Ba-
tyuval a hátán végigkiabálta sokszor étlen- szomjan a
kisváros irdatlan hosszú utcáit. Emellett mosni, mosni,

meg vasalni járt a trafikosékhoz, a gazdag parasz-
tokhoz. De batyuzó útján mindig útbaejtette a templo-
mot, vagy a kálváriai kápolnát. Betért, hogy Isten
segítségét kérje, bár nem mondom, hogy ügybuzgó
katolikus lett volna. Istentagadó soha, noha tagja ’45-
tõl az MKP-nak és a Mária kongregációnak. A „szent-
asszonyok” sok neves nõszent ünneplésére összejöt-
tek. Imádkoztak, énekeltek, ettek-ittak. Egy-egy Er-
zsébet- vagy Katalin-nap felért egy keresztelõvel.

Ökrös Mari szobra

C

Kálmán bácsi kislányaival, Ökrös Marival és apósával.
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Anyám ilyenkor magával cipelt, mondván „legalább
jóllaksz, Kamucikám”.

Ökrös Marit sokan ismerték és szerették. Bizo-
nyára tisztessége, szavahihetõsége és becsületes mun-
kája végett. Tûzõ napon, dermesztõ hidegben képes
volt a Geiger-, a Polgár-féle uradalomba tíz-húsz kilo-
métert is gyalogolni. Ócska ruhák kilóit cipelte batyu-
jában. Zsírozót, lisztet, krumplit, szalonnát, ennivalót
hozott cserébe. A cselédek cseléde volt, hiszen a kom-
mencióból csíptek le valamicskét neki, hogy ne éhez-
zünk.

Iskolai szünetekben mezítláb róttam mellette a
kilométereket az alföldi, nagy lapos város tanyavi-
lágának úttalan, mikor poros, mikor sáros útjain éhe-
sen, fázva. Láttam, milyen szeretettel vették körül a
cselédek az áporodott, nehéz szagú házakban, s ci-
bálták kötényét. „Mariska néninek” a gyerekek, aki
gatyát, használt bakancsot, kombinét, levetett nadrá-
got, vagy télikabátot vitt rájuk.

Anyám öt gyermeke, köztük három fia közül talán
a legbüszkébb rám volt. Talán, mert tizenhat év után
születtem, Annuskát követõen vakarékként. Úgy ítélte
meg, a legkülönbnek kell lennem, kiválni minden áron
a cigányok közül. Úgy járatott iskolába, hogy a látsza-
tát is elkerüljem: cigány vagyok. Mindenre képes volt
a sikeremért.

Imát mormolt évtizedekig fülem hallatára. Titkon
éhezett, félretette a legfinomabb falatokat. Virrasztott
éjszaka, kikelt az ágyból, ételt melegített, s nézte, amíg
ettem. Fillérjeit kuporgatta össze gebelében az álmo-
dott szilvakék öltönyre. Etetett a trafikosék konyhá-
jában, s batyuval hordta haza télen a disznóölésekkor
a hurkát, tepertõt, káposztát…

Édes álmot lábánál aludtam. Imára kulcsolt kézzel
tanított könyörgésre Krisztus fenséges tekintete elõtt.
És a legbüszkébb Ökrös Mari volt a Csisznyikóban,
amikor a fia a városházára került tisztviselõnek, s kine-
vezték jegyzõnek. A Csisznyikó büszke volt rám.
Anyám féltett, óvott. Legfõképpen a cigányoktól, akik
közül reggelente már ott várakoztak az irodám ajtaja
elõtt segélyért, munkáért.

Csak anyám nem jött. Soha. Talán még azt sem
tudta – ha csak titkon nem –, hogy melyik szobában
dolgoztam. Szerdán, szombaton volt nagypiac.
Ilyenkor lejártam hozzá dél körül a part alá az ócska
piacra, ahol árult.

– Éhes vagy, fiam? – kérdezte, hiszen tudta, érezte
miért megyek. A gebelébe nyúlt, pénzt kutatott a nya-
kában hordott vászonzacskóban. Óvatosan, mint aki
attól fél, hogy valaki meglátja, körülnézett, s a kezem-
be csúsztatta a pénzt.

Nem akarta megalázni, megszégyeníteni a jegyzõ
urat. 

Cigányasszonyok. Õsi törvények szerint él-
nek. Életfogytig hallgatnak, õriznek titkokat.
Anyám is.

Egyik õszi borongós reggel csak annyit mondott,
késõn jön haza. Ömlött az esõ, mintha kannából zúdult
volna. Ott gubbasztottam a pislákoló vaskályha mel-
lett a nagyszobában és egyre csak ismételgettem a
falra rajzszeggel kifüggesztett lapra írt matematikai
képleteket. Ki tudja, hányadszor mormoltam el a kúp,
a gúla, a gömb köbtartalmának képleteit, amikor a ke-
resztfás apró ablakon át megpillantottam anyám apró,
görnyedõ alakját.

A szakadó esõben megfeszülve tolt egy talicskát,
amelyen valami nehéz, zsákba bugyolált tárgy nyúlt ki
egészen a kerék fölé.

– Égetett kõbõl faragták. Nézzétek milyen szép a
Szûzanya. Csupa áhítat – mondta, s mintha glória
lebegett volna meg apró kontya fölött. – Állj mellé,
Kamucikám! – Odaálltam a Mária – szobor mellé. –
Olyan nagy, mint te vagy – áradozott, amidõn a gang
tégláira állítottuk a szobrot.

Zuhogott az esõ. Mi a szobrot bámultuk. Nem
tudtunk betelni a látványával. Becipeltük a szobába.
Odaállítottuk anyám feje mellé az éjjeliszekrényre.

– Lesz már ki elõtt imádkoznod, kisfiam – jelen-
tette ki anyám, és gondosan megtörölgette az esõköny-
nyes Mária-szobrot.

E naptól gyóntatószékemmé vált. Esténként elõtte
ereszkedtem térdre. Kértem, mikor ne feleljek matek-
ból, vagy magyar nyelv és irodalomból, s ha mégis fel-
szólít Szokolay tanár úr, akkor mit kérdezzen tõlem.
Bifláztam a leckét, közben könyörögtem egész esz-
tendõben a Szûz Máriához, és kértem, segítsen, ha el-
csavarogtam az idõt, s nem tudtam felkészülni.

Soha nem fogyott el a friss virág a Szûzanya elõtt.
Anyám távoli útjairól is hozott egy-egy csokor vad-
virágot. Örült a lelke, ha véletlenül úgy érkezett, hogy
ott látott térdepelni, imádkozni.

– Meglátod, kisfiam, megsegít az én Szûzanyám,
Máriám! – kulcsolta ilyenkor imára a kezét, s keresztet
vetett.

Ökrös Mari, az analfabéta cigányasszony szentül
meg volt gyõzõdve: könyörgéseinknek, s az én fo-
hászaimnak köszönhettem, hogy elvégeztem a polgári
iskolát.

Szûk lett számomra a Csisznyikó világa. Meg-
nyíltak elõttem az érvényesülés lehetõségei. A Csisz-
nyikót, anyám nádfedeles házát, a friss vadvirágoktól
illatozó hûvös, mázolt szobát, amelynek sarkában ott
vigyáz a Szûzanya, s talán éppen anyám térdepel
elõtte, soha nem felejtem el. Valahányszor átléptem a
gangon, s benyitottam a konyhába, könnyezõ szem-
mel hajoltam le és borultam anyám nyakába.

Késõbb, amikor filozófiát oktattam, valami õsi
ösztön, valami megfoghatatlan démon mégis mindig
odakísért a szobor elé. Térdre kényszerültem elõtte. És
odapillantottam a falra, ahol diákkoromban a matema-
tikai képleteket olvastam.

Anyám, Ökrös Mari állt mögöttem.
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ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

Bogdán János szobrának avatása
Április 21-én bensõséges
ünnepség keretében avatták
fel Bogdán János portré-
szobrát az általa alapított –
Magyarország és Európa el-
sõ és eleddig egyetlen ci-
gány gimnáziuma – a pécsi
Gandhi Közalapítványi
Gimnázium és Kollégium
aulájában. A neves pedagó-
gus és pedagógiai szakíró
még csak negyvennégy éves
lenne, de egy tragikus autó-
baleset következtében már
nyolc éve igazoltan hiányzik
körünkbõl. 

Görgetegen született egy
beás cigány családban. Szü-
lõfalujában járta ki az álta-
lános iskolát, majd egy ka-
posvári szakközépiskolában
érettségizett, s szerezte meg
azzal párhuzamosan az esz-
tergályosi szakmunkás-bizo-
nyítványt. A Janus Panno-
nius Tudományegyetemen
és az ELTE Szegedre, a Ju-
hász Gyula Fõiskolára kihe-
lyezett tagozatán szerzett
tanári diplomákat (magyar-
történelem, illetve filozófia
szakon). Megjárta a pedagó-
gia valamennyi grádicsát.
Volt szakközépiskolai tanár,
tanított mezõgazdasági szak-
munkásképzõben, gimnázi-
umban, de volt kollégiumi
nevelõtanár, óraadó és egye-
temi oktató is. Miután szinte
emberfeletti szervezõmun-
kával tetõ alá hozta a most
emlékének szoborállítással
is adózó roma gimnáziumot,
õ lett az elsõ igazgatója is.
Részt vett a Roma Sajtóköz-
pont alapításában is. A pécsi
cigány kisebbségi önkor-
mányzat tagjaként is mûkö-
dött. 1994-ben tanulmánya
jelent meg „A cigány okta-
tásfejlesztési programokról”,
majd 1996-ban és 1998-ban
„A cigány oktatásfejlesztési
programról” címmel. 1999-
ben – a cigányság társadalmi

helyzetének javítását célzó
hosszú távú stratégia kimun-
kálásakor – a „Vázlatok egy
lehetséges oktatási stratégiá-
hoz” címmel dolgozta ki s
adta közre elgondolásait.
Írásai jelentek meg a Cse-
nyéte antológiában („Kik
Pólya Zoltán szövetsége-
sei?”) és az Iskolakultúra cí-
mû folyóiratban is. Életmû-
vét posztumusz Solt Ottília-
djjal ismerték el. 

Minek a szobor – vagy,
ahogy Móra Ferenc tette fel
a kérdést egy Dankó Pistára
emlékezõ versében – „mi-
nek a síremlék egy szegény
cigánynak?” Mert – persze
mondani se kell – nem néhai
és nagyon hiányzó Bogdán
János az elsõ magyarországi
cigány, akinek emlékét köz-
téri, vagy sírkerti szoborral,
dombormûvel igyekszik
megõrizni a hálás utókor.
Még akkor is, ha „róla
minden szívben élõ emlék
támad” – ahogy Móra
fogalmazott az imént idé-
zett költeményben. 1912-
ben avatták fel Szegeden
az országos közadakozás-
ból állíttatott – Margó Ede
által alkotott – Dankó
Pista-szobrot. (A már-
vány-Dankó költségeihez
a legnagyobb magyar nó-
taszerzõ és nótaköltõ ne-
ves és névtelen tisztelõi
járultak hozzá.)

Az elsõ, cigányokat ábrá-
zoló hazai szobrok azonban
jóval korábbiak. Izsó Miklós
szobrászmûvész 1862-ben
és 1863-ban nagyon sok zsá-
nerszobrot: korteseket, arató
nõket, táncoló parasztokat,
juhászokat, s mellettük szá-
mos egyszerû cigány alakot
is megmintázott. Ezek közül
a leghíresebb az 1862-ben
alkotott Cigány Laokoón”
címû szobormûve volt. Fel-
jegyezték azt is, hogy pálya-

társa, Julier Ferenc a Képzõ-
mûvészeti Társulat 1876. évi
kiállításán egy cigányková-
csot ábrázoló szobrával is
szép sikert aratott.

Bihari Jánosnak, a magyar
zene és a verbunkos muzsika
atyjának, az utolérhetetlen
hírû cigányprímásnak 1928-
ban a Fõváros emelt mell-
szobrot a margitszigeti Mû-
vész sétányon. Az eredeti
bronzszobor talpazatának
felirata „a magyar hõsi zene
babérkoszorús költõje, a Rá-
kóczi induló és a magyar
verbunkosok halhatatlan
muzsikusa”-ként méltatta. A
háború alatt a szobor meg-
sérült, majd eltûnt. 1968-ban
a Fõvárosi Tanács egy Radó
Károly alkotta mészkõ mell-
szoborral pótolta a hiányt. E
szobor ma is ott áll.

1932-ben Radics Béla

cigányprímás, zeneszerzõ-
nek emelt Budapest népe
közadakozásból egész ala-
kos szobrot, amelyet sírjánál
a Kerepesi temetõben he-
lyeztek talpazatra. A körülra-
jongott muzsikus Radics
Vilmos prímás fia, anyai
ágon Boka Károly prímás
leszármazottja; Bura Ká-
roly, Bura Sándor és Ma-
gyari Imre prímások apósa
volt. Siklódy Lõrinc a hóna
alatt hegedûvel, kezében le-
engedett vonóval ábrázolta.
Sírfelirata Radics leghíre-
sebb szerzeményét idézi
(„Megállok a keresztút-
nál…”). E temetõben lévõ
díszsírhelyen nyugszik Péli
Tamás is. Álma és sírja fö-
lött faragott kõoroszlán õr-
ködik.

Stróbl Alajos az ünnepelt

Czinka Panna
emlékmûve
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budapesti operettprimadon-
náról: Hegyi Arankáról –
Hegyi Poldi szabadkai prí-
más hamar árván maradt leá-
nyáról – mintázta Táncosnõ
címû szobrát, ami sokáig a
Pesti Vigadó épületét díszí-
tette. Az azonban még eny-
nyire sem lehet köztudott,
hogy az idén éppen százhat-
van éve született Somogy
vármegyei illetékességû

Szimplicziusz Barcza József
is szobrot kapott volna, ha
nem szól közbe a történe-
lem. Az Amerikát és egész
Európát végig turnézó siker-
zenekar prímásának párizsi,
majd itthoni rajongója, Rippl
Rónai József festõmûvész
kívánt szobrot állítani.
Medgyessy Ferenc kapott
tõle erre megbízást, de jött a
világháború, és sajnos a ki-
sebb gond is nagyobb lett a
terv valóra váltásánál. 

Az 1956-os forradalom-
ban hõsi halált halt fiatal ci-
gány lány, Szabó Ilona (Kó-
cos) életérõl tavaly október-
ben e rovatban írtunk s az
1994-ben leleplezett dom-

bormûvérõl (készítette: Do-
monkos Béla) is közöltünk
képet. 

1996-ban a budapesti Bál-
vány utcában avattak dom-
bormûves emléktáblát „a
zongora fejedelmének”, a
világhírre jutott Franciaor-
szágba költözött és ott el-
hunyt zongoravirtuóz, Cziff-
ra György egykori lakásá-
nál. Az S. Hegyi József ke-
zét dicsérõ bronzrelief az
egyik legjelentõsebb és leg-
ismertebb magyar zenei
elõadómûvész emlékét idé-
zi, aki roma zenész család-
ból származott. (Édesapja,
id. Cziffra György kávéházi
zenekarok cimbalmosa
volt.)

Ugyanebben az évben ke-
rült talpazatára – s csakúgy,
mint a most avatott Bogdán
János-szobor: iskolát díszít
– Rácz Aladár nemzetközi
hírû cimbalommûvész, elsõ
Kossuth-díjasunk életnagy-
ságú bronz mellszobra, R.
Törley Mária alkotása. A
budapesti Rácz Aladár Zene-
iskola növendékei találkoz-
hatnak vele nap mint nap.

2000-ben két kiemelkedõ
cigány mûvész is képzõmû-
vészeti értékû emléktáblát
kapott. Czutor Béla prímás
emléktábláját (Lantos Györ-
gyi mûvét) a hódmezõvá-
sárhelyi Fekete Sas Szálló
falán avatták fel, a korábbi
„szimpla” márványtábla he-
lyén. „Béla cigány” portréja
mellett, az õt halhatatlanná
tevõ Dankó-melódia elsõ so-
rainak kottája is a falra ke-
rült. (Vásárhelyi sétatéren

Béla cigány muzsikál…”) E
helyt illendõ megemlékezni
arról a személyrõl is, aki
egymagában állta az új em-
lék költségét: Kenéz Ernõ
vásárhelyi operaénekes öz-
vegye, Kenéz Heka Etelka
volt az adományozó.

Péli Tamás roma születésû
festõmûvész, egykori or-
szággyûlési képviselõ mész-
kõ-bronz kombinációjú em-
léktáblája budapesti otthoná-
nak épületére került. A fe-
rencvárosi önkormányzat
megbízásából Sándor Antal
szobrászmûvész alkotta meg
Péli dicsõségére.

A történelmi Magyaror-
szág több pontján is akad ci-
gányszobor. A szlovákia Du-
naszerdahelyen két éve avat-
tak fel egy Bihari-emlékmû-
vet. Ugyancsak Szlovákiá-
ban, Sajógömörön, a szüle-
tése helyén, az elsõ ismert
hazai cigányprímás, Czinka
Panna emlékmûve áll. Hír-
bõl tudjuk, hogy Szerbiában
is emeltek néhány helyi nép-

szerûségnek örvendõ ma-
gyar cigányprímásnak szob-
rot, de ezek sorsa a legutób-
bi balkáni háború után isme-
retlen.

Itt lenne az ideje (talán
már el is késtünk vele) pon-
tos regiszterbe szedni a Kár-
pát-medence, de legalább
Magyarország cigány szob-
rait, holokauszt emlékhe-
lyeit, dombormûveit, a kép-
zõmûvészeti értéket nem, de
történelmit annál inkább
hordozó, szaporodó cigány
vonatkozású emléktáblákat.
Számba venni, számon tar-
tani, ápolni és megóvni a te-
metõkben az egykori roma
nagyságok, hírességek még
fellelhetõ sírhelyeit, nagyja-
ink márvány névjegyekkel
még nem jelölt szülõ- és la-
kóhelyeit.

Szörnyû nagy az adóssá-
gunk. Az akkor is, ha Pécsett
ezek közül most egyet ün-
nepélyesen leróttak.

Hegedûs Sándor

Péli emléktábla

Dankó Pista 
síremléke

Bihari-Dunaszerdahely
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A könyvet jegyzõ Apáczai Könyvki-
adó budapesti központi könyvesbolt-
jában csaknem hétezer forintot kellett
fizetni a más könyvterjesztõk üzletei-
ben egy ezressel olcsóbban kínált  A
szeretet hegedûse címû kötetért. Az
album-formátumban, plüsskötésben
közreadott emlékirat a Szolnoki szü-
letésû fiatal sztárprímás, Mága Zoltán
önéletírása. Mivel Berkes Béla 1944-
ben megjelent „Családi hegedû” címû
emlékirata óta nem akadt cigány ze-
nész, akinek önmagáról írt kötete
jelent volna meg, mindenképpen
fontos kordokumentumot jelent a
gyönyörû mûnyomó papíron több
mint kétszáz színes fényképpel il-
lusztrált 128 oldalas kötet. (A New
York Times és a BBC fotóriporterei s
hét más hírképész felvételei mellett
lapunk munkatársának, Nyári Gyulá-
nak képei is hozzájárulnak a gazdag
látványvilághoz.)

Ami pedig magát a memoárkötetet il-
leti: talán nem véletlen, hogy har-
minckét éves emberek még nem szok-
tak ilyennel elõállni. Általában egy
pálya végén, az életút célegyenesében,
vagy egy korszakos váltást követõen,
mintegy összegzésként íródik e mûfaj.
Negyvenen innen, harmincon is éppen
túl az ember – még ha olyan formá-
tumú élmûvész is, mint Mága – ja-
vában építkezik, építi önmagát, s bár-
mennyire ünnepelt is, feltehetõ és sejt-
hetõ róla, hogy még felfele ívelõ az
útja, mûvészi kiteljesedésének nem
érte még el a tetõpontját. Emberi böl-
csessége is érik, s ellentétben azzal,
amit és ahogy ma lát, másra és (remél-
hetõen) fõleg másként emlékezne
néhány évtizeddel késõbb.

Addigra biztos rájön, s ha becsületes,
magának is bevallja, hogy mi volt talmi
csillogás az életében, s mi volt, ami
ércnél maradandóbb. 

Az önkezûleg elkö-
vetett emlékkötetek ak-
kor jók, ha olyan tar-
talommal vannak teli-
töltve, amivel egy kül-
sõ szemlélõ képtelen
lenne megírni. Ha tehát
csak elvétve szorul belé
olyan tartalom, ami a
napilapok és hírma-
gazinok archívumaiból
nem szedhetõ össze,
nem teljesíti a maga elé
tûzött célt. Sajnos Má-
ga Zoltán kötetében
sok esetben ott szemé-
lyes, ahol nem használ
még a saját külképének
(imázsának) sem. Rész-
letesen megtudjuk: mi-
kor, mit evett, illetve
mit nem fogyasztott
külföldön (esetek a rák-
kal, kagylóval, tenger
gyümölcseivel, a csá-
szárvárosi bécsi szelet-
tel stb.), miközben na-
gyon fontos, s különö-
sen nagy érdeklõdésre
számot tartó ügyeket

néhány kurta mondattal elintéz.
(Például az Auschwitzot megjárt, a
gázkamrákat muzsikálva megúszó
nagypapa, aki kiszabadulva rögtön
hadifogságba kerül – annyira szokatlan
sors, hogy mindenképpen bõvebb
kifejtést érdemelne. Ahogyan – ha már
felveti az ember – azt sem ildomos
egyetlen mondattal letudni, hogy „a
kollégiumban fizikailag is bántottak a
társaim”.) A belsõ ellentmondásokra az
összes mûfaj közül az emlékirat a
legérzékenyebb. Egyetlen emlékezet-
botlás vagy puszta félreérthetõség elég,
hogy aláásson minden hitelességet.
„Édesapám örömmel támogatott.”
„Megírtuk a levelet, hogy szeretnék
felvételizni a Rajkó Zenekarba.” – áll a
16. oldalon, a következõn viszont már
ez olvasható: „nagy merészen titokban
töltöttem ki a jelentkezési lapot”. 

Egyébként nem véletlen, hogy éppen
a nehéz, de boldog gyerekkorról és a
Rajkó zenekarnál töltött évekrõl, va-
lamint a családjáról szóló fejezetek a
legolvasmányosabbak, hiszen erre a
szerzõ már kellõ távolságból lát rá,
illetve eleve sajátos optikából figyel. E
fejezeteket fûszerezi leginkább emészt-
hetõvé, megjegyezhetõvé a sok kis he-
lyénvaló magántörténet. Az elõme-
neteléért hozott szülõi áldozatvállalás
példái, az ára láttán visszautasított mes-
tervonó, a fagyott lila kezekkel kezdett
hajnali különórák, a társak elalvása után
másik épületbe szökéssel kialakított
magánhegedülés, a verések elhárítására
megkezdett aikidózás – mind emléke-
zetes történet marad. A szolnoki vásár-
tér is, ahol a dinnyéért, más gyümöl-
csökért s zöldségért zenéléssel megsze-
rezte élete elsõ címét, lett „A piac
hegedûse”. Lánya (Jennifer) születésé-
nek lekésése az akkori családi Wartburg
lerobbanás miatt; a kezdeti duzzogás,
hogy nem fiúként született, majd e stá-
tuszából a család hercegnõjévé válása –
nagyon emberi. A második csemete
(Zolika) apás szülése, a csecsemõként
kezébe adott mestervonóval – ugyan-
csak szívmelengetõ történet. A gyer-
meknevelési elvekrõl rögzített gondola-
tok s a zene jelentõségérõl becsatolt –
Láng Andrásnak adott – interjú válaszai
is figyelemreméltók. 

Minden fejezetet egy-egy szép idézet
vezet be. Én néhány ott nem közöltet is
Mága Zoltán megfontolására ajánlok,
remélve, hogy pontosan érti, érte ha-
ragszom, mivel néhány, az olvasáskor
megtapasztalt jelenség, úgy tûnik – a
tévedés jogát is fenntartva –, túlmutat a
könyvön.

KÖNYVESPOLCUNK

Hegedûs Sándor

Mága Zoltán

A szeretet hegedûse
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„A jó rabbit a hitközség dicséri!” –
hangzik el a Hegedûs a háztetõn címû
örökbecsû zenés darabban. Hodl, a
bölcs tejesember, Tevje lánya, hozza le
e megjegyzéssel Percsiket a földre,
amikor az önmaga dicséretével kissé
elemelkedik. „A királyok hegedûse a
császárok városában” az egyik fejezet
címe. Az ember ne címkézze ekként fel
önmagát, de azt se hagyja, hogy mások
így nevezzék, ha mindössze egyetlen
koronás fõ, Marokkó VI. Mohamedje
elõtt muzsikált!

„Az ember nem hivalkodik az ado-
mányaival, nem arra való az ilyesmi” –
felelte egyszer egy újságírónak Gina
Lolobrigida, aki arra akarta rávenni,
hogy számtalan jótékonysági világak-
ciója egyikérõl nyilatkozzon. Õszintén
zavar, az a fejezet, amely Mága Zoltán
rendkívül tiszteletreméltó, tudatos, s
nemcsak tervszerû, hanem egy-egy
levél, vagy rádióban véletlenül meg-
hallott segítségkérés nyomán kibonta-
kozó jótékonykodás, az árvízkárosul-
tak megsegítésére szervezett segély-
koncertekrõl ad számot. Természetesen
minden elismerést megérdemel ezért.
Ezt a fejezetet azonban mindenképpen
másoknak kellett volna megírni. Ha
egyáltalán szabad beengedni egy ön-
életírásba. Szerb Antallal szólva „Bi-
zonyos jócselekedeteink értékéhez
hozzátarozik, hogy az ember nem
beszél róluk”, különben védhetetlenül
körbelengi valamiféle PR-fogás érzete.
Az „Elismerések, kitüntetések” fejezet,
a méltán kapott számos díj – érdem-
kereszttõl aranyplaketten át a pápai
áldású nemzetközi lovagrend, s egy
honi borlovagrend tagjává ütésig –
jelzi ugyan az elismertséget, de ezek
felsorolása is inkább az elõszót író
közremûködõ tollából elegáns, mint
saját kézzel írva.

Nem szeretném, ha félreértenék!
Bárcsak hamarabb és több tehetõsségre
jutott roma mûvész jutott volna el
odáig – mint Mága Zoltán –, hogy éle-
tét csak akként látja teljesnek, ha
vagyonának egy részével azokat segíti,
akikkel az élet mostohán bánt el.  A
saját alapítású Aranyhegedû Alapít-
vány mûködésérõl ily módon roppant
helyénvaló a hosszas méltatás, külö-
nösen, hogy nyílt alapítvány lévén ez
erkölcsi kötelesség is: a támogatók
egyikére-másikára is kitér. Példaérté-
kû, szép kezdeményezés Mága Zoltán
részérõl, hogy közvetlen kapcsola-
tokat keresett és talált a leginkább
rászorulókhoz, különösen a fogya-
tékos gyerekekhez, illetve a tehet-
séges, de anyagi karanténba zárt if-
jakhoz.

Sok olvasó számára jelenthetne iz-
galmat a különleges koncertekrõl szó-
ló, a sztárokkal a színpadon és a szín-
falak mögött alcímet viselõ fejezet is.
Jobbára azonban itt is pusztán felso-
rolással találkozunk. Intimitás, jel-
lemfestés, új vonás az adott sztárral (pl.
Bonnie Tylerrel, Klusjürgen Wussow-
val, Richard Claydermannal) kapcso-
latban nincs. Közös kép viszont nem
egy akad. 

Az önérzetes magabiztosság és az
öntelt hivalkodás között nagyon kes-
keny a határmezsgye. Vízum nélkül és
észrevétlen oda-visszajárható. „Az ott-
honom” címû képfejezet számomra és
sokak számára jelentheti ezt a határ-
sávot, az esetenkénti határsértést. Min-
den bizonnyal remek dolog lehet a be-
mutatott kétszáz négyzetméteres, Má-
ga-tervek alapján berendezett, „ex-
kluzív szállodáktól ellesett” pompájú
lakásban élni. A kandallós, házi színpa-
dos, baldachinos ágyakkal, házi rulett-
asztallal, Spanyolországból, Olaszor-
szágból rendelt rokokó és barokk
bútorokkal, masszázsmedencével (ya-
kutzi) megtervezett otthonban minden
családtag jól érezheti magát. Jennifer a
tizennyolc karátos arannyal díszített
egyedi bútorai között és külön hálószo-
bájában. Zolika a „Walt Disney-mese-
szobában”, amelynek „közel nyolc hó-
napig kellett várni az egyedi bútoraira
Olaszországból”. Az édesapa pedig a
maga „dolgozósarkában” („A fal tele
van a kitüntetéseimmel, bekeretezett
okleveleimmel. Sajnos a fal mérete
nem növelhetõ, így több elismerés már
nem tehetõ fel. Ami nem fér el otthon,
az az Aranyhegedû Alapítvány irodáját
díszíti.”). A képek láttán a külsõ szem-
lélõ egy Gyõzikéék belvilágától jelen-
tõsen eltérõ lakáskörülménnyel talál-
kozhat, bár ismerve az emberi termé-
szetet, többségük aligha lesz ettõl elé-
gedettebb. Az pedig, hogy a „a hát-
rányos helyzetûeket, kisebbségeket
támogató” tulaj (pontos üzlet- és tulaj-
megnevezéssel, de ez itt nem a reklám
helye), Mága mûvészi teljesítménye
elismeréseként jelentõs kedvezményt
adott a fürdõszoba árából, kifejezetten
irigységgel fogja eltölteni õket. Aho-
gyan a kötet végére illesztett elismerõ
Zwack-mondatok a címes, fejléces,
telefonszámos céglevélpapíron, leg-
alább annyira reklám ízû, mint ameny-
nyire szép.

Végére hagytam, de engem leg-
inkább ez zavart. Kedves Zoltán! Ami-
kor – adja Isten, hogy egészségben –
megérve a hetvenedik évét, újabb em-
lékiratába kezd, bizonyára rájön magá-
tól is, hogy az ember érvényesülését,

sikerét és szerencséjét legalább annyira
szolgálják a beosztottak, munkatársak,
társak, mint a nélkülözhetetlen és pó-
tolhatatlan saját szorgalom. Csapat-
sportnál és zenekaroknál az ember kü-
lönösen nem boldogulhat egyedüli
rátermettséggel. Ezért fájt minden
egyes oldal, egészen az utolsóig, hi-
szen tanárairól, mestereirõl – egy ki-
vétellel, akit a 15. oldalon nagyon meg-
dicsér, de ki tudja miért, nem említ né-
ven – mindenkirõl szól. Azokról a mu-
zsikusokról azonban, akik különbözõ
zenekaraiban szolgálták az elõmenete-
lét, akik „elsõ hívó szavára” csatlakoz-
tak Önhöz – s akiknek ugyancsak sokat
köszönhet – róluk szinte egy szót sem
szól, õk névtelen, arctalan, szürke
szekundánssá süppednek életírásában.
Abba a könyvébe üzenem idézetül azt
az angol közmondást, amit a földke-
rekség leginkább elismert tudósa hárí-
totta el a bölcsességét zengõ szónok
ömlengését. „Az óriás vállán a törpe,
mindkettejüknél messzebbre lát. Óriá-
sok vállán állok.” 

A „Szeretet hegedûse” nem a jól si-
került memoárkötetek számát szaporít-
ja. Részben erre utal az a közvetett
olvasói-könyvpiaci ítélet is, ami a
„Teszvesz.hu” április 9-én lezárult auk-
cióján abban nyilvánult meg, hogy az
újszerû állapotban („vadiúj”) mind-
össze 1400 forintért kínált kötetre még
csak licitálás sem érkezett.

Mága Zoltán ígéretes és szédületesen
emelkedõ pálya elején áll. Mûvészi re-
pertoárja is igen széles. Mint a könyv-
bõl is kitetszik: a magyar nóták, a nép-
zene, a komolyzene, a dzsesszig, az
operett, musical, de a filmdalok, s a
klasszikusok popritmusban szintúgy
beleférnek.

A hipertehetséges élmûvész jó-
tékonykodása, adományozásai révén
joggal érdemelte ki a kötetcímként is
szereplõ „A szeretet hegedûse” címet,
noha úgy tûnhet, hogy „A piac
hegedûse” címének jogosságából is
megõrzött jó néhány vonást. Az vesse
rá azonban a legelsõ követ, aki e mai
mûvészvilágban a mai mûvészetpoliti-
ka sárdagasztásai közepette nem keve-
redett (nem keveredik, illetve nem kev-
eredne szívesen) hasonló „bûnbe”!    

        

(Akötet az Apáczai Könyvesboltban,
de más jelentõsebb könyvüzletben is
megvásárolható. Ugyanakkor érde-
mes tekintettel lenni az internetes
könyvterjesztõk kedvezményes kínála-
tára, könyvárveréseire is.)
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z idõs cigányasz-
szony, akihez  igyek-
szem, egy Makó
melletti kis faluban

lakik, a Lenin út 81-ben. Már
a cím is árulkodó... vagy
nem. Balogh Adorjánné,
Erzsi néni tele van tapaszta-
latokkal, annál is inkább,
mert hamarosan betölti a 69.
évét. Unokája mesélt róla,
aki a Mekiben, Pesten dol-
gozik. Így lettem kíváncsi
Erzsi nénire. Nem csak
azért, mert hét gyereket ne-
velt fel, majd unokái nagy
részét, de azért is, mert Ági
szerint olyan verseket ír,
hogy zokogni lehet tõlük,
mint a régi slágerektõl, és la-
kodalmakra is Erzsi nénitõl
kérnek köszöntõket a kör-
nyéken. Gondoltam, „megér
egy misét” a rigmusokat fa-
ragó cigányasszony, ezért
ültem vonatra. „Nem aka-

rom én, hogy világ csúfjára
kiírjanak az újságokba. A
Bakos Pityut is kiírták,
amikor betyárkodott...” tilta-
kozott Erzsi néni az interjú
ellen, de amikor Ági azt
mondta a telefonba a nagy-
anyjának, hogy Bangó Mar-
gitról is írnak az újságok, és
nem szégyelli, ezzel meg-
gyõzte Erzsi nénit, hogy
nem istentelen és szégyellni
való dolog, ha olvasnak az
életérõl az emberek, õ is le-
het érdekes valakiknek.
Ezen Erzsi néni jól elcso-
dálkozott, és igent mondott a
beszélgetésekre, de a faluja
nevét nem engedte leírni.
Jobban féltette a települését,
mint önmagát. Már csak
ezért is megérte volna talál-
kozni Erzsi nénivel, mert ez
a fajta lelkiismeretesség,
mintha kiveszne lassan az
emberekbõl.

           

„Nem végeztem sok iskolát.
Tán, ha hármat. De írni,
olvasni tudok. Itt születtem a
faluban a folyópartján. Édes-
apámék építették fel kõbõl,
törekbõl és vályogból ezt a
házat. Méteres falai vannak,
sok mindent kibírt. Háborút,
árvizeket, meg azt a sok ha-
lált, akik itt laktak, mert a
szüleim, a testvéreim ebben
a házban haltak meg, én is itt
fogok meghalni. Jó erõsre
kell építeni a házakat, hogy
sok életet túl éljenek...”

           

„Jó gyerekkorom volt, mert
édesapám vidám ember volt,
olyan bolondozós, aki min-
denbõl mókát csinált. Édes-
anyám meg komoly volt, de
szeretett bennünket. Tizen-
egyen voltunk testvérek,
mindõnk életben maradt,
alig voltunk betegek gyerek-

ként, pedig nem kaptunk
oltásokat. Orvost, ha négy-
szer láttam életemben, akkor
sokat mondok. Mások bete-
gek voltak. Sok volt a tüdõ-
beteg, sok gyerek halt meg,
de mi egészségesek voltunk.
Húst azt keveset ettünk, in-
kább krumplit és tarkababot,
meg káposztát. Édesanyám
ezeket sokféleképpen tudta
megfõzni, nem volt az unal-
mas, nem volt az rosszízû...”

           

„Édesapám a Fejõke birto-
kon volt napszámos. Az
egész falu ott volt napszámos
a pesti embernél, akinek itt is
voltak földjei. Az idõsebb
testvéreim is odajártak dol-
gozni, csak minket, az öt
lányt tartott maga mellett az
édesanyám. Igaz, az idõsebb
nõvéremet elengedte cseléd-
nek, de csak azért, mert any-
nyira menni akart az Ilonka a

JÁRDAKÕ

Nem tudom kinek mi jár a fejében, ha vonaton ül, és nézi a
tájat, én verseket mondogatok magamban, fõleg, ha kelet-
nek megyek. Az ország keleti része közelebb áll a szívemhez,
talán azért, mert Hajdú-Biharban születtem, bár sosem éltem
ott. A versek is ringatósabbak kelet felé. Olyanok, mint ez:
tenyérnyi felleg a résen / csillag remeg / nem õrizhetlek én
sem / mi lesz veled? / Nyárvégi versbe írlak / hogy védjelek /
kihunyni fél a csillag / azért remeg. / De mostanában Emily
Dickinson verseit is mondogatom utazás közben. Meg-
nyugtatnak: „Pallónként lépdelek, vigyázva, tétován, fejem
körül a csillagok, lábamnál óceán. Csak azt tudom: mi jön, a
végsõ talpalat, ezért az imbolygás, minek neve: tapasztalat.” 

„Egyszer
voltam

boldog.”

Szécsi Magda

A
Illusztráció: Szõnyi Gyula
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városba. Így állt be cseléd-
nek Makóra, a fûrészeshez,
ami egy fatelep volt. Makó
24 km-re van ide. A hat bá-
tyám gyalog látogatta meg az
Ilonkát gyakran, de õ is ha-
zajárt, gyalog. Ez attól ér-
dekes, hogy akkoriban nem
volt divat, hogy egy cigány-
lány cselédnek álljon, és kell-
jen is cselédnek. Édesanyám
attól félt a legjobban, hogy az
Ilonka majd nem tud ez miatt
férjhez menni, de õ ment leg-
elsõnek férjhez...”

           

„A ház nem volt ekkora,
mint most. A gyerekeim
hozzáépítettek még két szo-
bát. Régen a falakon gyógy-
növények száradtak és pap-
rikafüzérek. Volt egy nagy
kemencénk, édesanyám vi-
rágos kartonból függönyö-
ket is tett az ablakba. Az ab-
lakokban muskátlik voltak.
A ház zsindelyes volt, a lá-
nyom palát tetetett rá. A pin-
ce a régi. Sokat játszottunk
ott gyerekkoromban a test-
véreimmel, amiért édes-
anyám haragudott. Akko-
riban még nem volt hûtõ-
szekrény. A pincében jég
volt és szalma az ennivaló-
nak, így hûtötték le, hogy ne
romoljon meg. A kút is meg
van még. Onnan húzom a
vizet, pedig van csap, de a
kútvíz jobb ízû. Régen az
udvaron mosakodtunk vas-
kannából. Mi ugyanúgy
éltünk, mint a magyarok a
faluban. Ha a tanítónõ futó-
szõnyeget vett a tisztaszobá-
ba., édesanyám ugyanúgy,
futószõnyeget vett a tiszta-
szobába. Ha festett lócát
vett, akkor õ is festett lócát
vett. Ugyanolyan akart len-
ni, mint a magyar tanítónõ.
A többi cigány is egyre
törekedett, csak abba
maradtak a régiek, hogy a
lányoknak nem kell tanul-
ni, elég, ha fõzni, mosni
tudnak és ellátják az álla-
tokat, a kertet, a kisebb
testvéreket. Pedig én
szerettem volna tanulni...”

           

„A Lenin utca ha jó a falu-
nak, akkor engem sem zavar,
ez a neve. Õ is csak ember
volt...”

           

„Én voltam a legkisebb, sok
szavam nem volt a család-
ban, lehet, hogy ezért kap-
tam rá a kalendárium olva-
sására, amiben annyi érde-
kes volt írva, hogy alig bír-
tam lerakni...”

           

„A háborúra nem nagyon
emlékszem. Mi túléltük
mindannyian, és édesapá-
mék sosem beszéltek a hábo-
rúról...”

           

„20 évesen mentem férjhez
egy falubelihez. Jó házasság
volt ez, de nem volt az a
nagy szerelem, mint édes-
apáméké. Csak olyan bá-
ránybõrbundás, ami jó a
nagy hidegben. Így mondják
itt ezt. És csak néha bús-
lakodtam, hogy nem cigány-
embert választottam, de így
is 7 gyerekem született. Ne-
kik énekelgetve írtam elõ-
ször verseket, amikor duduj-
gattam õket, és azóta leírom,
hogy mik vannak itt a szí-
vemben. Meg hát az uram
sírversét is én írtam, amit
mások átvettek az õ uruk sír-
jára, és így kitudódott, hogy
verselgetek, de csak öreg-
asszony bánatokat. Az egyik
menyem falvédõre hímezte
az egyiket, ami így szól,
hogy: „Az asszonyi élet nem
az ígéret földje, félreértettem
mindent. A nap az élet födõ-
je, emelgesse aki akarja.” A
fiam, a legnagyobb fiam azt
mondta, hogy ilyen bolond-
ságot még nem hallott, de a
falvédõt otthagyta a helyén.
Lehet, hogy bolondság, de
mit tegyek, ha jönnek a szí-
vembõl. Az asszonyok job-
ban szeretik, amit írok. Van
nekem egy füzetem, de a vi-
lág kincséért sem mutatnám
meg senkinek, miket írtam
abba, majd velem temetik el
a sírba...”

           

„1956-ban két bátyám is

elment innen külföldre. Az
egyik visszajött, a másiknak
híre sincs azóta. Lehet, hogy
már nem is él...”

           

„Volt itt TSZ sokáig. Ott dol-
goztam a közösben. Más
munka itt nem volt. A TSZ-
nek 4 traktora volt. Az egyik
traktoros volt az én uram.
Nehéz munkát végeztem
világéletemben, aztán ott
volt a hét gyerek is, és
nekünk voltak állataink, volt
kertünk. Nem volt megállás
a munkában. Ha a gyerekek-
tõl nem tudtam elmenni ka-
pálni, a TSZ párttitkára meg-
fenyegetett, hogy majd le-
vonnak tõlem 5 munka-
egységet, hát menni kellett,
ha fújt, ha esett, ha beteg volt
a gyerek. Olyan is volt, hogy
kivittem a földekre a gye-
rekeket a babakocsiban. Ka-
páltam, etettem. Nem volt
könnyû élet. Aztán, ahogy a
gyerekeim közül négyen
Pestre mentek dolgozni a
menyeimmel, az unokáimat
is én neveltem, de az már
könnyû volt...”

           

„Tanulni lett volna jó, és vi-
lágot látni...”

           

„Nem érzem cigánynak ma-
gam itt a faluban, de ha be-
megyünk Makóra, cigány-
nak látnak mások...”

           

„Megbánta ezt a nagy utat
értem? Nem? Akkor jól van
minden! Egyszer voltam
boldog. Akkor, amikor
megmondtam az uramnak,
hogy terhes vagyok, és õ
átölelt és azt mondta, én
vagyok a világ kincse. A
többi gyereknél már nem
mondott semmit. A férfiak
szûken mérik a jót, és
ilyenkor romlik el a
világ...”

           

„A gyerekeim közül négy-
nek van szakmája. Egy meg-
halt balesetben, kettõ meg
nem akart tanulni, õk lányok
és korán férjhez mentek.
Pedig nagyon akartam vol-

na, hogy tanuljanak. 14 uno-
kám van. Ebbõl se sokan ta-
nultak, egynek van szakmá-
ja, egynek gimnáziuma, de
csak 3 év, a többi az hol dol-
gozik, hol nem. Hát, ahogy
van munka, de nem nagyon
van. Többet vártam volna
tõlük, de az élet nehéz...”

           

„Gyereknek volt legjobb
lenni, aztán már sokat fél-
tem. Megis írtam, még
1971-ben a füzetembe, hogy
„ennyi az életem, mi csupa
félelem, élettõl, haláltól. Szí-
vemben Isten neve is féle-
lem.” Nem hiszek Istenben,
mióta meghalt a gyerekem.
Félni meg mindentõl lehet.
A halálra sokat gondolok.
Ha tanulhattam volna, lehet,
hogy nem félnék. Ezt a
Boda Rudolf mondta még
nekem régen, aki az asz-
szonykórust csinálta, de úgy
láttam, a tanult emberek is
félnek a haláltól, mert meg-
kérdeztem az ügyvédet aki a
hagyatékot  rendezte az
uram után. Hát, azt mondta
úgy fél, hogy nem is akar a
halálra gondolni...”

           

„A gyerekek iskolai köny-
vében olvastam verseket
sokszor, de azokat nem értet-
tem. Hogy mikor szép egy
vers? Nem tudom. A népda-
los versek szépek, azokat
értem. Olyat, hogy fa leszek,
ha fának vagy virága, min-
denki érti...”

           

„Az életem lehetett volna
jobb, de nem sokat csinál-
tam azért, hogy jobb le-
gyen. Úgy éltem, mint itt
mindenki, mert azt hittem,
így kell csinálni. Hát, nem
így kellett volna! Mert, ha
így kellett volna, akkor azt
érezném, hogy jól csinál-
tam az életet, de nem érzem
ezt. Most az öregség bánt.
Az, hogy belül nem öreg-
szek. Kívül meg rám se is-
merek. Ez a ráncos öreg-
asszony egyszer csak lett.
Hogy én hová lettem, azt
nem tudom...”
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ãjsicá bãtîrnã, lá si-
nyé mã ám purnyit,
în szát mik ságyé
lãngã Makó, pã ulji-

cã Lenin în 81. Sã numilje
áztá puvásztã… o nu. Ba-
logh Adorjánné, Jérzsá
bãtîrnã pljinã ãj ku scsut,
dábánu sã pãntru áje, kã nu
pã mult dobã o umplá pã 69.
ej. Unokáj o pãrît dã je sinyé
în Meki lukrã în Pest. Ásá
ám foszt kiváncsis pã Jérzsá
bãtîrnã. Nu csár dáje kã
sápcsé kupij o nivilit szusz,
dãpã áje sã pã mult unosj je
o nivilit, dá sã dáje, kã kum
Ági zîse áfelá versurj szkrijé,
kit urlã om dã jé, ká dã kînvá
kîncsis, sã pã nuntã dãlá
Jérzsá bãtîrnã seré szkrijiturã
dã puminyálã. Ám gãngyit
„jescsé o rugumincsé” întrã
áztá, kit szã vãd pã bãtîrná,
dáje mã ám pusz pã gézãs.
„Nu ám jo dãgînd, kit dã suf
szã fju în lume cárá în

szkrisz. Sã pã Bakos Pityu
or szkrisz áfárã kînd o foszt
betyár…” Nu o ávut dãgînd
szã szfãtãjászkã kit jo szã pot
szã szkrju, dá kînd unokáj jo
zîsz lu masãszá, kit sã pã
Bangó Margit szkrijé în
ujságurj, sã nu ljij rusînyé,
áztá o hãsznãlit, kit nu ãj áztá
dã rusîn dákã szkrijé sinyivá
kum kusztã, o fi lu sinyé áztá
dã mirát o fi. Pã áztá Jérzsá
bãtîrnã bényé sz-o înmirát,
sã zîse, kit pucsény szã
szfãtãjiny, dá nume lu szátu
áje, nu zîsé, nu lászã szã
szkju zsosz. Máj bényé filti-
je pã szátus, ká pã je szîn-
gurã. Má sã pãntru áztá
bényé o foszt kã mã ám áflát
ku Jérzsá bãtîrnã, kã dã în
aminy szîmcálá áztá szã per-
gyé áfárã sé ãj în je.

        

„Nu ám szfãrsît mulc islulã.
Darã , pacsé fi tri. Dá szã
szkrju, szã umir scsu. Áise

ám ánuszkut în szát lãngã
pãro. Tátá-mé or fãkut kászá
áztá, dã în pjetrã, dã în
pãmînt. Dã o méter áré fálu,
mult o birijit. Luptálá máré,
ápá máré, sã mult mort,
sinyé áise or kusztát, kã
pãrincim, szorámé, frácsimé
în kászá áztá or murit, sã jo
áise oj muri. Pã bun táré
trãbujé fãkut pã kãsilje, ki
mult kuszt szã trákã în je…”

        

„Kusztum dã kupil farcsé
bunã o foszt, kã tátá ku vojé
o foszt uvig, tot fãse sadã, dã
în sigogye vojé fãse. Mámá
mágá uvig triszt ãj re, dá nyé
plãse pã noj. Zesé sã unu
kupij or ávut, toc ány foszt în
kuszt, dábe ány foszt bi-
csézs, kînd kupij ány foszt,
mágá nu ány kãpãtát pun-
szurj. Pã doktor în kusztum
darã în pátru rînd ám vãzut,
dá átunse mult ám zîsz. Álc
bicsézs or foszt. Mulc or

foszt bicsézs ku plîmîn,
mulc kupij or murit, dá noj
szãnãtosz ány foszt. Kárnyé
pucîn ány mãnkát, máj
bényé kãrbjé sã mázãré
tãrkát, sã verzã ány mãnkát.
Mámá me pã escse pã mulc
felur scsije szã fákã, nu o
foszt áje dã dãsztuljit, nu o
foszt ro…”

        

„Tátá me lá Fejõke gãzdák o
lukrát. Totu szátu ákulo o
lukrát, lá omu dã în Pest,
sinyé o ávut pãmînt sã áise.
Máj bãtîrny frácsim áise or
umblát szã lukré. Csár pã
sins fátã o cînyet ákászã
mámányi. Ánume kã pã
szorãme há máj bãtîrnã
mámá o lãszáta szã mergã lá
ált kászã szã lukrã, kã ro o
ávut dãgînd szorãme Iloná,
szã mergã în szátu máré. Ásá
o mérsz szã lukré în Makó lá
om sinyé firizescsé, ákulo o
máré lok o foszt dã ljémny.

Nu scsu lu sinyé sé umblã în firé-j, dákã ságyé pã gézãs, sã
szã ujtã pã áfárã, jo versurj zîk dã în gînd, dábá dákã pãlá
kelet mã duk. Rîszu áztá máj înprapé sztã în szufljitum, pacsé fi
kã dáje, kã în Hajdú-Bihar ám ánuszkut, dábá nyis o dátã nu
ám kusztát ákulo. Sã versurje máj bényé szã klácsinã pã lá
kelet. Áfelá ká áztá: ká o pálmã nor pã ruptálã / scseje szã trã-
murã / nu csé pot szã csé ápãr nyis jo / sé o fi ku csinyé? / în
várá szfãrsît csé szkrju / szã csé pãzãszk / szã árdã áfárã frikã
ljij lu scseje / dáje trãmurã./ Dá pã áztá zî sã lu Emily Dickinson
versurj ãj zîk pã káljé. Ãm dã hugoj: „Pã blény pãsãszk, ku
számá, ku rãgáz, pãscsé kápum scsejije, lá pisarim ápá máré.
Csár áje scsu: sé vinyé, pã pásu szfãrsît, pãntru áztá mã
trãjészk, sé o csámã: scsutu.”

„O dátã ám
foszt

bukuraszã.”

Szécsi Magda

B
Illusztráció: Szõnyi Gyula
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Makó dã 24 km dã párcsé ãj
dã áise. Sászã frácsém pã
pisor or mérsz lá Iloná în
mulc rîndurj, dá sã je vinye
pã pisaré ákászã. Áztá dáje
ãj dã zîsz, dã în dobá áje nu
or szuktuljit fecsé dã bãjás
szã mergã lá áltá kászã dã
szlugã, sã dánu sã o trãbujit,
or pukáta ákulo. Lu mámá
dã áje ãj re frikã kã ásá
gãngye, kit pãntru ázták
kã szlugã ãj, nu o pucse
szã-nmãrîtá Iloná, dá máj dã
zelsö je szã-nmãrîtát…”

        

„Kászá nu o foszt átitá dã
máré ká áku, Kupijim or
fãkut máj daã szobã. Kînvá,
dã mult pã fál vrázsurj szã
uszká sã pipárkã surit. Ány
ávut o kuptor máré, má-
mányi o fãkut pã ublokuj
áfelá firhang, pã káré florj or
foszt. În ublosj florj or foszt.
Csicsije lu kászá dã în nod o
foszt, fátám o pusz pã je
pala. Pimicã ãj dã kînvá.
Mult nyé ány zsukát ákulo,
kînd kupij ány foszt, ku szo-
riljem ku frácsiljem, mámá
pãntru áztá sudã áve. Átunse
inká nu o foszt szikrény dã
resé. În pimicã o foszt gyácá
sã páje, ku áztá or fãkut pã
resé pã mînkáre, szã nu patã
szã fijé ro. Sã fãntîná áise ãj
inká. Dã ákulo szkot ápá,
mágá jescsé sã în lontru în
csap, dá ápá dã â în fîntînã
máj bunã ãj. Kînvá, dã mult
pã hudvár nyé szpãlány, dã
în kánnã dã feré. Noj bás ásá
kusztány, kum unguri în
szát. Dákã miscsiricá o lat în
szobã on szönyeg, sã mámá
o kumpãrát uná. Dákã fiscsit
pod o lat, átunse sã je o lat
áfelá. Bás áfelá o ávut dã-
gînd szã fijé ká séfel miscsir-
icá dã ungur o foszt. Sã
bãjási álci fãse kum pucse,
numá áje zîse bãtîrnyi, kit lu
fecsi nu trãbujé szã învácã,
szã umbljé în iskulã, dãsz-
tulã ãj dákã scsijé szã ferbé,
szã szpálã, sã szã cîjé áloturj,
fákã gárd sã szã bágã számá
pã kupij misj. Mágá jo ás
ávut dãgînd szã învãc…”

        

„Uljicá Lenin dákã bunã ãj

lu szát, átunse pã minyé nu
mã zubunyescsé, áztá ãj
numilje. Sã jãl om o
foszt…”

        

„Jo ám foszt há máj mikã,
pacsé fi kã pãntru áztá ám
kizdilit szã umir pã kalen-
dárium, átitá bunyemé o
foszt în je szkrisz, kit dábe
ám putut szã puj zsosz…”

        

„Bãtálá máré nu bás vinyé în
firém, Toc ány rãmász în
kuszt, sã tátányi nu o szfã-
tãjit nyis o dátã dã bãtálá
máré…”

        

„Daãzãs dã ej ám foszt, kînd
mã ám mãritát, lá on om dã
în szát. Bunã kununát o foszt
áztá, dá nu o foszt máré
plãkãmincsé, ká álu tátányi.
Csár ká subá káldã, káré
bunã ãj ãn frig máré. Ásá
zîsé áise áztá. Csár kînd sã
kînd ám zsáljé, kã nu bãjás
om m-o lat, dá sã ásá sápcsé
kupij m-o ánuszkut. Lu lor
în kîncsik ám szkrisz kánti
versurj, kînd ljé dudujem, sã
dã átunse ljé szkrju zsosz sé
jescsé în szufljitum. Sã dánu
sã álu omum versu jo ám
szkrisz pã kruséj, sã mulcîns
or lat dãlá minyé escse sã or
szkrisz sã pã áljé, sã ásá toc
or scsut kã szkrju versurj, dá
csár sé pã bãtrinyé o bãn-
tãlescsé. O nyivásztám o
kãrpita sã o pusza pã fál pã
unu, káré ásá ãj: Kusztu lu
cikánká nu ãj bun pãmînt, nu
bényé ám scsut nyimiká.
Szarãlje álu kuszt kupris,
rãgyisã sinyé áré dãgînd.”
Kupilum, hãl máj máré
kupilum áje o zîsz, kit áfelá
bulunzijé inká jãl nu o
áhuzît, dá kãrpitu o lãszát pã
fál. Pacsé fi kã bulunzijé ãsz,
dá sé szã fák, kînd vinyé dã
în szufljitum. Cîgánsi máj
bényé plásé sé szkrju. Ám jo
on irkã, dá nyis pãntru sé nu
ás árãtá lu nyime, sé ám
szkrisz în je, kînd oj muri or
grupá ku minyé în grapã…”

        

„1956 doj frácsém or mérsz
în áltá lume cárá. Uná o
vinyit înnápoj, dã áltu nu

scsijény. Pacsé fi kit má nyis
nu kusztã…”

        

„Multã dobã o foszt áise
TSZ. Ákulo ám lukrát multã
dobã. Ált lukru áise nu o
foszt. Álu TSZ o foszt 4
traktor. Pã uná o foszt omu
ámnyo. Gro lukru ám fãkut
în tatã kusztum, dãpã áje áise
o foszt sápcsé kupij, sã noj
ány ávut áloturj, ány ávut
gárd. nu o foszt dobã dã sztát
în lukru. Dákã pãntru kupij
nu ám putut szã mã duk szã
lukru, átunse TSZ titkár m-o
zîsz, kit dákã nu oj merzsé,
átunse je dãlá minyé 5
munkaegységet, dánu o
trãbujit szã mã duk, dákã
pluá, dákã kupiji bicsézs or
foszt. O  foszt sã ásá, kit ám
dusz pã pamînt pã kupij. Ám
kãpãlit, ám hãrãnyit. Nu o
foszt kusztum usur. Dãpã
áje, kînd dã în fecsiljem
pátrîns or mérsz  în Pest szã
lukré ku nyivescsiljem, sã pã
unosim jo ám kriszkut szusz,
dá áje má usurã o foszt…”

        

„Bényé ár fi foszt szã învãc,
sã szã umblu în lume-cá-
rá…” 

        

„Nu mã szîmc dã bãsîcã áise
în szát, dá dákã mã duk în
lontru în Makó, dã bãjás mã
vegyé álci…”

        

„Áj bãnãjit, kã áj fãkut kálje
máré áztá? Nu? Átunse
bényé ãj sigogye! O dátã ám
foszt bukuraszã. Átunse,
kînd ám zîsz lu bãrbátum, kit
graszã misz, jãl m-o brãcusát
sã áje o zîsz, kit jo misz álu
lume-cárá ha máj drágã. Lá
álc kupij má nu o zîsz
nyimiká. Aminyi ro puciny
dã dã-n bun, sã ásá szã fásé
dã ro lume-cárá…”

        

„Lu pátru kupijim jescsé
szákmã. Uná o murit, daã
mágá nu o ávut dãgînd szã
învácã, jé fecsé ãsz, sã repé
szã-nmãritát. Mágá farcsé ás
ávut dãgînd, szã învácã. 14
unosj ám. Nyisd ã-n jé nu
mulc or învãcát, unu áré sza-
kmã, unu áré gimnázium dá

csár tri ej, hãjlánci kînd lukrã
kînd nu. Dánu kum jescsé
lukru, dá nu bás jescsé. Dã
áztá máj mult ám scsiptát
dãlá jé, dá, dá nu gro ãj kusz-
tu…”

        

„Dã fãtuskã, dã mikã o foszt
szã fju há máj bun, dãpã áje
mult frikã ám ávut. Sã ám
szkrisza inká în 1971 în
irkãm, kit „átitá ãj kusztum,
sé csár frikã ãj, dã  kuszt, dã
mort. În szuflitum numilje lu
dimizo frikã ãj.” Nu înkréd
în dimizo dã kînd o murit
kupilum. Frikã pacsé szã áj
dã sigogye. Mult mã gãn-
gyészk pã mort. Dákã ás fi
putut szã învãc, átunse pacsé
fi nu ás áve frikã. Áztá Boda
Rudolf m-o zîsz mijé nu dã
mult, sinyé o fãkuta pã cî-
gány káré kîntã uná, dá ásá
ám vãzut, kit sã éje áré frikã
dã mort, sinyé or învãcát, kã
ám tribát pã ügyvéd sinyé
pãrcá dãpã mortu lu bãrbá-
tum. Áje o zîzs, kã áfelá
frikã áré, kit nyis nu áré dã-
gînd szã gãngyászkã pã
mort…”

        

„Álu kupijik kényvi, káré
purtá în iskulã ám umãrát
versurj în mulc rîndurj, dá pã
eje nu prisipem. Kit kînd ãj
mîndru on vers? Nu scsu.
Káré ãsz áfelá ká kîncsisi, pã
éje prisép. Áfelá kit, ljémn oj
fi, dákã lu léjém jécs flare,
toc prisepé…”

        

„Kusztum ár fi putut szã fijé
máj bun, dá nu ám fãkut  kit
szã fijé máj bun. Ásá
kusztám ká sã álci, ásá ám
gãngyit, kit ásá trãbujé szã
fák. Bás kã nu ásá ár fi trãbu-
jit szã fák! Kã dákã ásá ár fi
rãbujit, átunse áje ás szîmce,
kit bényé ám fãkut kusztum,
dá nu ásá szîmc. Áku bã-
tãrnyije mã bãntãlescsé. Áje,
kit dã în lontru nu mã bã-
tãrnyészk. Dã áfárã mágá
nyis jo nu mã kunoszk. Bîtîr-
ná zbãrsîtã o dátã csár ásá o
foszt. Kit jo hungyé misz
áku, áje nu scsu…”   

Fordította:
Varga Ilona
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a
hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és
versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatá-
sára a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból. AGazdasági és
Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a hazai roma mikro-,
kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét
javító fejlesztések és beruházások támogatására a Kis- és Közép-
vállalkozói Célelõirányzatból.  

I. A támogatás célja 
A pályázati konstrukció célja a hazai roma mikro-, kis-, és
középvállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházá-
sok támogatása, különös tekintettel az ingatlanfejlesztésekre,
gépek, berendezések és haszongépjármûvek beszerzésére, infor-
matikai fejlesztésre, már mûködõ vállalkozások tekintetében.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg: 250 millió Ft.  

III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 80–90 db.  

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Pályázhatnak a magyarországi székhelyû, a devizajogszabályok
alapján belföldinek minõsülõ gazdasági társaságok (közkereseti
társaság, betéti társaság, korlátolt felelõsségû társaság, részvény-
társaság, közös vállalat),  

szövetkezetek,   egyéni vállalkozók,
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsülnek.
A pályázónak rendelkeznie kell az Országos Cigány Önkormány-
zat, vagy a területileg illetékes Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(CKÖ) támogató levelével, melyet kizárólagosan az aláírásra jo-
gosultak írhatnak alá. Amennyiben az adott településen nincs helyi
CKÖ, akkor a helyi roma közösség érdekképviseletét ellátó társa-
dalmi szervezet ajánlásával kell rendelkeznie a pályázónak, mely
ajánláshoz mellékelni kell a társadalmi szervezet bírósági végzését
is. Az ajánlásnak részletesen tartalmaznia kell, hogy:  a vállalkozás
eddigi tevékenysége során hogyan járult hozzá a helyi roma
közösség gazdasági és társadalmi integrációjához, a vállalkozás
foglalkoztatott-e korábban roma munkavállalókat.  

V. Támogatás formája
A támogatás formája: a pályázó mûködési támogatásának nem
minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a
továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás). 
Apályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegû (de mini-
mis) támogatásnak minõsül.

VI. A támogatás mértéke 
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mértéke: a pro-
jekt elszámolható költségének legfeljebb 65%-a. A támogatás
maximális összege:

5 millió Ft, ha a beruházás nem kizárólag haszongépjármû
beszerzésre, és nem kizárólag minõség, környezet- és egyéb
irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére vonatkozik,
valamint nem kizárólag a piacra jutáshoz szükséges be-
szerzésekre vonatkozik,
3 millió Ft, ha a beruházás kizárólag haszongépjármû be-
szerzésre vonatkozik,
1 millió Ft, ha a beruházás kizárólag a piacra jutáshoz szük-
séges beszerzésekre vonatkozik,
800 ezer Ft, ha a beruházás kizárólag minõség-, környezet-
és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésére
vonatkozik.

A pályázatkészítés költségeire a nyertes pályázók maximum 100
ezer Ft támogatásban részesülnek a fejlesztéshez kapcsolódó tá-
mogatáson felül.
VII. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A támogatás kizárólag a pályázó cégkivonat/vállalkozói iga-
zolványban szereplõ tevékenységéhez kapcsolódó, és az alábbi
jogcímeken megvalósuló fejlesztésekhez adható:

Mûszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy
Ingatlan építése, bõvítése, fejlesztése és/vagy
Informatikai fejlesztés és/vagy
Irodabútor/berendezés vásárlása és/vagy
Haszongépjármûvek vásárlása és/vagy

Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok
bevezetése és/vagy A piacon való megjelenés támogatása (kiál-
lítás, marketing, …)

VIII. A célok számszerûsítésére használt indikátorok
a fejlesztésbõl származó többlet nettó éves árbevétel
a fejlesztésbõl származó többlet adózott eredmény
a fejlesztés eredményeképpen létrejött új roma foglalkoztatottak
száma a fejlesztés eredményeképpen megõrzött roma foglalkoz-
tatottak száma

IX. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Formanyom-
tatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmu-
tatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a Pályázati
Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb
elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.  A pályázónak
a pályázat benyújtásakor egyszeri, a Pályázati Útmutatóban rög-
zített összegû pályázati díjat kell fizetnie. A pályázati díjat a Pá-
lyázati Útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.
1. A pályázat benyújtása 2007. április 16-tól 2007. június 11-ig
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszosan, a
kapott pontszám alapján történik.
2. Apályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elekt-
ronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt csomagolásban
ajánlott küldeményként, a következõ címre kell beküldeni: 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat

Kódszám: KKC-2007-R
1539 Budapest, Postafiók 684.

3. A Pályázati Adatlap/Formanyomtatvány és az Útmutató a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról
(www.gkm.hu) letölthetõ.
4. A pályázatokkal kapcsolatban a következõ kék számon kérhetõ
felvilágosítás:                        

06-40-200-617
5. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén
az egyes elõirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívá-
sok által meghatározott feltételeknek megfelelõen, a szükséges
formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint össze-
állított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon
elõirányzat kezelõjéhez kell benyújtani, amelytõl a legmagasabb
összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû tá-
mogatási igény esetén az ezekkel érintett elõirányzatok bármelyi-
kének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató
és a Formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz
szükséges összes feltételt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit
és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására
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Fontos tudnivalók:

Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyil-
vántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezõ

szervezetek (önkormányzat, intézmény, iskola,
egyesület, mûvelõdési intézmény, közhasznú szer-
vezet, egyházi szervezet, gazdasági társaság, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,),

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

ÚTMUTATÓ

A MAGYARORSZÁGI NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEKÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY
Közgyûjtemény anyanyelvû állományának gyarapítása,

Tudományos rendezvények, Regionális és helyi anyanyelvû elektronikus
média, Anyanyelvû vagy kétnyelvû kiadói tevékenység,

Anyanyelvû színházi tevékenység témakörökben

2007. ÉVRE KIÍRT PÁLYÁZATAIHOZ

A Romaversitas Alapítvány felvételt hirdet a
2007/2008-as tanévre. A Romaversitas tehetséges
roma fiataloknak kíván lehetõséget teremteni arra,
hogy az általuk választott területen elmélyítsék tudá-
sukat és megszerezzék mindazokat az ismereteket és
jártasságokat (nyelvtudás, számítástechnikai isme-
retek, a tudományos kutatás technikái stb.), amelyek
szakmájuk magas szintû gyakorlásához, illetve a
tudományos minõsítést biztosító posztgraduális kép-
zéshez szükségesek.

Olyan roma fiatalok jelentkezését várjuk, akik a
2006/2007-es tanév végéig legalább két szemesz-
tert elvégeztek valamelyik állami felsõoktatási in-
tézményben vagy nem állami felsõoktatási intéz-
mény államilag elismert szakán nappali tagozaton,
és tanulmányi eredményük elérte az adott szak át-
lagát, valamint kedvet és erõt éreznek ahhoz, hogy
szakmai tudásukat, általános mûveltségüket bõvít-
sék és ennek érdekében hajlandóak többlet-fel-
adatokat is vállalni.

A Romaversitas tutorális képzést, nyelvtanulási lehe-
tõséget, számítástechnikai képzést, különbözõ kö-
zösségi programokat (szabadegyetem, nyári tábor, kon-
ferencia) valamint anyagi támogatást biztosít a felvételt
nyert diákoknak, s lehetõséget biztosít arra is, hogy a hall-
gatók maguk kezdeményezzenek az érdeklõdésüknek
megfelelõ programokat.

A felvételi pályázatnak tartalmaznia kell:

– a kitöltött jelentkezési lapot
– az elsõ félév elvégzését igazoló indexmásolatot (a

második félév sikeres lezárását igazoló index másola-
tot a jelentkezõnek a felvételire kell magával hoznia)

– maximum kétoldalas kézzel írt önéletrajzot
– a pályázó eddigi egyetemi/ fõiskolai dolgozatainak

tételes felsorolását
– a legjobbnak ítélt dolgozat másolatát (ezt e-mail-en

vagy CD-n, floppy-n kell beküldeni)
– szakmai pályatervét (mit szeretne csinálni a diploma

megszerzése után)
– iskolalátogatási igazolást

A felvételi három részbõl áll:

1. A beküldött dolgozatot két szakmai lektor véle-
ményezi.

2. Június utolsó hetében helyszíni írásbeli felvételire
kerül sor, azok számára akik nem mellékeltek dolgo-
zatot.

3. Július közepén szóbeli felvételi. 

Beküldési határidõ: 2007. május 31.
További információk:

Romaversitas Alapítvány
1078 Budapest, Nefelejcs utca 39.

Tel/fax.: (1) 352-45-00
e-mail: romaversitas@chello.hu

FELVÉTELI FELHÍVÁS FELSÕFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ

ROMA FIATALOK SZÁMÁRA
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valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!
A kuratórium az igényelhetõ támogatás mértékét kor-
látozza. A maximális támogatási összeget a részletes
leírás tartalmazza.
A kuratórium csak azon személy/szervezet pályá-
zatait bírálja el, aki/amely a MNEKK-tól a korábban
nyert támogatási összeg(ek)rõl a szerzõdés és az el-
számolási szabályzat alapján az elszámolást legké-
sõbb az új pályázat beküldésére meghatározott határ-
napig benyújtotta. (Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a korábbi pályázat szerzõdésbe foglalt elszá-
molási határideje az új pályázatok beadási határideje
utáni idõpont.)
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani
postai úton a beadási határidõ napján 24.00 óráig – a
pályázó érdekében ajánlott küldeményként – a kö-
vetkezõ címre: MNEK Közalapítvány, 1387 Bu-
dapest 62, Pf. 25. A borítékra kérjük ráírni: „Célpá-
lyázat”. A pályázat másolatát a pályázónak célszerû
megõrizni.
Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani.
Egy programnak számít a programtervben rögzített
egy feladat vagy tartalmilag összefüggõ programfo-
lyamat is.
Ha egy programot két vagy több személy vagy
szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek,
szervezetek közös megegyezéssel döntsenek, hogy
melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pá-
lyázó adatainál a megegyezésnek megfelelõ személy
vagy szervezet adatai szerepeljenek. 
Ha a kedvezményezett korábbi támogatásának
folyamatban lévõ elszámolása ellenõrzésénél az
iroda hiányosságokat fedez fel, a kuratórium dön-
téséig az idõközben elnyert támogatás utalását visz-
szatartja.
Mivel a kuratórium résztámogatást nyújt, a pá-
lyázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha saját és egyéb
források is rendelkezésére állnak az adott program
megvalósításához.
Akuratórium bizonyos költségvetési tételeket nem
támogat, illetve az ANYANYELVÛ VAGY KÉT-
NYELVÛ KIADÓI TEVÉKENYSÉG témakörnél pon-
tosan meghatározza azokat a kiadásokat, ame-
lyekre a pályázó támogatást igényelhet. A támo-

gatás kizárólag olyan tételekre igényelhetõ, amelyek
nem esnek a nem támogatott költségek közé, illetve a
kizárólagosan támogatandó költségek felsorolásában
szerepelnek. (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 8. pont-
ja)

Az iroda hiánypótlásra nem szólít fel. A pályázat be-
küldése után hiánypótlásra akkor sincs lehetõség, ha
az még a határidõ lejárta elõtt történne. Ha a pályázó
önellenõrzés során felismeri, hogy a beadott pályázat
hiányos, a teljes dokumentációjú pályázatot a be-
nyújtási határidõ lejárta elõtt újból benyújthatja. 
Érvénytelen az a pályázat, amely elkésett, nem tesz
eleget az útmutatóban megfogalmazott feltételeknek,
azaz a kötelezõen csatolandó dokumentumok (ld. AZ
ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontját) közül egy vagy
több hiányzik, nem megfelelõ az adatlap kitöltése,
illetve amelynek egyéb, az elbírálást akadályozó
hiányosságai vannak. A pályázó természetes sze-
mély sajátkezû aláírása; jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság
esetén a képviseletre jogosult személy cégszerû
aláírása nélkül a pályázat érvénytelen. A képvise-
leti jogosultság tényének dokumentálása nélkül a pá-
lyázat érvénytelen. (részletesen ld. AZ ADATLAP KI-
TÖLTÉSE 5. és 9. pontja).
Érvénytelen az a pályázat, amelyben az igényelt tá-
mogatás nagyobb a limitáltnál, és/vagy, amelyek tar-
talmából nem derül ki a kisebbségi anyanyelv hasz-
nálatának módja, mértéke. (Cigány kisebbséget érin-
tõ pályázatok szempontjából anyanyelvnek számít a
magyar, a romani és a beás nyelv.)
A kuratórium a döntéshozatal idõpontjainak vál-
toztatási jogát fenntartja! A döntésrõl a kuratóriumi
ülés után, két héten belül minden pályázó írásban kap
értesítést. A támogatásokról a kuratórium döntését
követõ tizenötödik naptól személyes vagy telefonon
történõ érdeklõdésre az iroda felvilágosítást ad. A tá-
mogatási lista megjelenik a közalapítvány honlapján:
www.mnekk.hu
A kedvezményezettel a Közalapítvány támogatási
szerzõdést köt.
Bármely okból elutasított pályázatot csak akkor
küldünk vissza, ha a pályázó a döntéstõl számított 3
hónapon belül felbélyegzett, megcímzett válasz-
borítékot mellékelve, azt írásban kéri. Három hónap
után az elutasított pályázatokat megsemmisítjük. 

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

A maximálisan igényelhetõ támogatás 300 000 Ft

Pályázni a 2007. március 1. és 2008. február 29.
közötti idõpontban rendezendõ  programokra lehet

Beküldési határidõ: 2007. május 2.
Döntés: 2007. június eleje

Pályázói kör:
Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett,
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek (önkor-
mányzat, intézmény, iskola, egyesület, mûvelõdési
intézmény, közhasznú szervezet, egyházi szervezet, gaz-

dasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, öntevékeny kulturális célú szervezõdések
stb.), valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!

E témakörbe tartoznak: kisebbségi vonatkozású
tudományos konferenciák szervezése és az azokon való
részvétel.

A pályázás feltétele: az anyanyelv használata (Cigány
kisebbséget érintõ pályázatok szempontjából anya-
nyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.)
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Az elbírálás szempontjai:
a rendezvény célja és várható eredménye; a megcélzott
réteg, a résztvevõk száma; a rendezvény helyszíne; a
meghívott elõadók köre; a lebonyolítandó elõadások té-
mája, nyelve.

A program mellékleteként kötelezõen csatolandó:
(Ld.. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!)

szakmai referenciák, a szervezésben részt vevõ szerve-
zet/vállalkozó költségekre vonatkozó árajánlata (útikölt-
ség, terembérlet, szállás, stb.). 

Nem támogatott költségek:

Pályázó bér- és járulékköltsége, közüzemi díj típusú ki-
adások, telefon- és postadíjak, karbantartások, javítások,
külföldrõl érkezõ vendégcsoportok/résztvevõk útikölt-
sége, építési és felújítási költségek, jövedéki termékek
(kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, szer-
zõi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hozzájárulás
díja, felhasználási díj), technikai eszközök beszerzése,
ösztöndíj, bútor, ruházat,  felhalmozási (beruházási költ-
ségek), továbbá az adók, vagy  adók módjára behajtható
fizetési kötelezettségek (pl. bírság) valamint az elõre nem
tervezett költségek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A maximálisan igényelhetõ támogatás 500 000 Ft

Pályázni a 2007. március 1. és 2008. február 29.
közötti idõpontban rendezendõ programokra lehet

Beküldési határidõ: 2007. június 15. 
Döntés: 2007. szeptember

Nyomdakész alkotások kiadására, publikálására
irányuló támogatás.

Figyelem! A kuratórium utófinanszírozás formájában
támogatja a 2008. febr. 29-ig megjelenõ anyanyelvû vagy
kétnyelvû kiadványokat illetve kép- és hanghordozókat.
Nyomtatott kiadványok esetében azok nyomdakölt-
ségéhez (szerkesztés, tördelés, szkennelés és egyéb
nyomdai kiadásokhoz kapcsolódó szolgáltatások), kép-
és hanghordozók esetében a masterrõl történõ sok-
szorosítás költségeihez, valamint honoráriumhoz (ezen
tétel igényléséhez külön indoklást kérünk) járul hozzá a
bemutatott és már teljesített számla alapján.

Pályázói kör:
Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett,
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek (önkor-
mányzat, intézmény, iskola, egyesület, mûvelõdési
intézmény, közhasznú szervezet, egyházi szervezet, gaz-
dasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, öntevékeny kulturális célú szervezõdések
stb.), valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!

E témakörbe tartoznak:
kulturális-közéleti kisebbségi folyóiratok, magazinok (a
MNEKK által 2007-ben támogatott országos kisebbsé-
gi lapok nem pályázhatnak!);

konferenciák anyagai;

a térség tájékoztatását szolgáló kisebbségi anyanyelvû
hírlevél, iskolai újság;

egy adott kisebbség nyelvén íródott irodalmi alkotások
(verseskötet, prózai mûvek);

a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiad-
ványok publikálása;

tudományos értekezések és ismeretterjesztõ mûvek,
már lezajlott kutatások eredményeinek publikálása; 

képzõmûvészeti katalógusok, egy-egy kisebbség életét
fotókkal reprezentáló anyanyelvû vagy többnyelvû
albumok;

naptárak, térképek;

CD-Rom-ok, DVD-k, a kisebbség autentikus zenei
hagyományait megörökítõ egyéb kép- és hanghor-
dozók.

Az elbírálás szempontjai:
a kiadandó alkotás jellege, témája, tartalma, a megcélzott
réteg; a megjelenés indoka, a kiadvány célja; a kiadvány
paraméterei (oldalszám, terjedelem, példányszám, ter-
jesztés módja, folyóiratok esetében: megjelenési gyako-
riság); a folyóiratok írásainak szerzõi, munkatársak; hang-
hordozók kiadása esetén a közremûködõ mûvészek,
együttesek megnevezése; várható bevételek.

Az elnyert támogatás utalásának feltétele az ISBN,
ISSN, ISMN regisztráció!

A program mellékleteként kötelezõen csatolandó:
(Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!)

A nyomda vagy stúdió árajánlata; kiadói árajánlat és a
várható bevételek kalkulációja; amennyiben a kiadás
megbízásra készül, a kiadóval kötött szerzõdés, megál-
lapodás; a már meglévõ folyóiratok esetében legalább két
szám; könyvkiadásnál a már elkészült kézirat tartalmi
kivonata, lektori szakvélemény, recenzió, referenciák.
(Kéziratot nem kérünk, nem õrzünk meg és nem küldünk
vissza!)

ANYANYELVÛ VAGY KÉTNYELVÛ KIADÓI TEVÉKENYSÉG
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A maximálisan igényelhetõ támogatás 500 000 Ft

Pályázni a 2007. március 1. és 2008. február 29.
közötti idõpontban rendezendõ programokra lehet

Beküldési határidõ: 2007. május 2.
Döntés: 2007. június eleje

Pályázói kör:

Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett,
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek (önkor-
mányzat, intézmény, iskola, egyesület, mûvelõdési
intézmény, közhasznú szervezet, egyházi szervezet, gaz-
dasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, öntevékeny kulturális célú szervezõdések
stb.), valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!

E témakörbe tartoznak:

anyanyelven sugárzó televízió- és rádiócsatornák helyi
vételi lehetõségeinek megteremtése;

Internetes honlap készítése és karbantartása;

kisebbségi nyelvû kábeltelevízió, helyi vagy körzeti
televízió, rádió kisebbségi, közéleti, kulturális témájú
produkcióinak egyedi vagy rendszeres elkészítése;

kisebbségi célú mûsoridõ-vásárlás (ismétlések kizár-
va!).

A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány
kisebbséget érintõ pályázatok szempontjából anya-
nyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.)

Az elbírálás szempontjai:
az érintett régió és megcélzott réteg; a stáb összetétele, lét-
száma, a munkatársak képzettsége; mióta mûködik az
intézmény; a mûsor/produkció/adás mûsorterve, a kisebb-
ségi nyelv, nyelvjárás aránya, a nyelvi színvonal biz-
tosításának garanciái.

A program mellékleteként kötelezõen csatolandó:
(Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!)

szakmai referenciák, árajánlatok, mûsorterv.

Nem támogatott költségek:
Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüze-
mi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karban-
tartások, javítások, külföldrõl érkezõ vendégcsopor-
tok/résztvevõk útiköltsége, építési és felújítási költségek,
jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer,
dísztárgyak, szerzõi jogdíj (beleértve: alkotói díj, szemé-
lyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai
eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, felhal-
mozási (beruházási költségek), továbbá az adók, vagy
adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl.
bírság) valamint az elõre nem tervezett költségek.

REGIONÁLIS ÉS HELYI ANYANYELVÛ ELEKTRONIKUS MÉDIA 

ANYANYELVÛ SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG

A maximálisan igényelhetõ támogatás 500 000 Ft

Pályázni a 2007. március 1. és 2008. február 29.
közötti idõpontban rendezendõ programokra lehet

Beküldési határidõ: 2007. május 2.
Döntés: 2007. június eleje

Pályázói kör:
Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett,
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek (önkor-
mányzat, intézmény, iskola, egyesület, mûvelõdési
intézmény, közhasznú szervezet, egyházi szervezet, gaz-
dasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, öntevékeny kulturális célú szervezõdések
stb.), valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!

E témakörbe tartoznak: felnõtt és diák színjátszó csopor-
tok anyanyelvû produkcióinak megvalósítása; az
anyanyelven elõadott színházi darabok színtentartása,
tájolása; szakmai képzések, tanulmányi utak.

A pályázás feltétele: Az anyanyelv használata (Cigány
kisebbséget érintõ pályázatok szempontjából anya-
nyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.)

Az elbírálás szempontjai:
a pályázó színjátszó csoport/mûhely, közösség létszáma;
repertoárja; a próbák helyszíne és gyakorisága; ven-
dégszínészek, -rendezõk; eddigi tevékenység; várható
bevételek.

A program mellékleteként kötelezõen csatolandó:
(Ld. még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!)

a társulat aktuális, részletes munkaterve; az utaztatást le-
bonyolító intézmény/vállalkozó szolgáltatásra vonatkozó
árajánlata (szállás- és útiköltségek); szakmai referenciák. 

Nem támogatott költségek:
Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüze-
mi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantartá-
sok, javítások, építési és felújítási költségek, jövedéki ter-
mékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztár-
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gyak, szerzõi jogdíj (beleértve: alkotói díj, személyes hoz-
zájárulás díja, felhasználási díj), ösztöndíj, bútor (kivéve
díszlet), ruházat (kivéve jelmez), felhalmozási

(beruházási költségek), továbbá az adók, vagy  adók mód-
jára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság)
valamint az elõre nem tervezett költségek.

KÖZGYÛJTEMÉNY ANYANYELVÛ ÁLLOMÁNYÁNAK GYARAPÍTÁSA

A maximálisan igényelhetõ támogatás 300 000 Ft

Pályázni a 2007. március 1. és 2008. február 29.
közötti idõpontban rendezendõ programokra lehet

Beküldési határidõ: 2007. május 2.
Döntés: 2007. június eleje

Pályázói kör:
Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett,
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek (önkor-
mányzat, intézmény, iskola, egyesület, mûvelõdési
intézmény, közhasznú szervezet, egyházi szervezet, gaz-
dasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, öntevékeny kulturális célú szervezõdések
stb.), valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cse-
lekvõképes természetes személyek (vállalkozó illetve
magánszemély) pályázhatnak!

E témakörbe tartoznak:
az adott kisebbség anyanyelvén, ill. a cigány kisebbség
esetében kizárólag romani és/vagy beás nyelven íródott
könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszer-
zése;

múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levél-
tárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása,
gazdagítása;

a közgyûjtemény elektronikus adatbázisának elké-
szítése,

Internet-szolgáltatás igénybevétele a kisebbségi kultúra
merítési bázisának bõvítésére.

Az elbírálás szempontjai:
a beszerzés indokai; a már meglévõ kisebbségi nyelvû
könyvek aránya az állományban; a könyvtár, a kiállítás
látogatottsága, vendégköre; a beszerzés, gyûjtés módja; a
feldolgozandó állomány, adattömeg nagysága/jellemzõi;
az állományban meglévõ kisebbségi mûvek aránya, a
készítendõ adatbázis erre vagy az egész állományra kon-
centrál; a kialakítandó adatbázis struktúrája (tartalmi ele-
mek), célja, a megcélzott használói kör: munkatársak,
látogatók; az adatbázis megjelenítése: pl. helyi hálózaton
az intézményben, Interneten; adatbázis-frissítés; a láto-
gatóknak ajánlott kisebbségi Internet-honlapok felso-
rolása.

A program mellékleteként kötelezõen csatolandó:
(Ld. Még AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontja!)

a megvásárolandó könyvek, hanghordozók címlistája,
árajánlat; a szállítást lebonyolító szervezet/vállalkozó ára-
jánlata, adatbázis-készítésre és Internet-szolgáltatásra
vonatkozó árajánlat. 

Nem támogatott költségek:
Étkezési költség, pályázó bér- és járulékköltsége, közüze-
mi díj típusú kiadások, telefon- és postadíjak, karbantar-
tások, javítások, külföldrõl érkezõ vendégcsopor-
tok/résztvevõk útiköltsége, építési és felújítási költségek,
jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer,
dísztárgyak, szerzõi jogdíj (beleértve: alkotói díj, szemé-
lyes hozzájárulás díja, felhasználási díj), technikai
eszközök beszerzése, ösztöndíj, bútor, ruházat, felhalmo-
zási (beruházási költségek), továbbá az adók, vagy  adók
módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírság)
valamint az elõre nem tervezett költségek.

FIGYELEM!

Az adatlap és a kitöltéséhez szükséges 6 oldalas útmutató (amely részletesen tartalmazza
a pályázat benyújtásához szükséges tudnivalókat és a csatolandó dokumentumokat) lehívható az alábbi

Internet-címen: http://www.mnekk.hu
vagy beszerezhetõ a közalapítvány irodájában munkaidõben

(H-CS: 8-16.30 óra között, P: 8-14 óra között): Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em.
Ha a pályázó postai úton kéri a pályázati anyagot, akkor C5-ös (közepes méretû), 

a pályázó nevére megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kérünk. 
Levélcímünk: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25

A pályázatot a 4 oldalból álló adatlapon,
a csatolandó dokumentumokkal együtt ajánlott küldeményként EGY eredeti példányban kell benyújtani

a következõ levélcímre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25
(a borítékra kérjük ráírni: ,,Célpályázat”)

vagy személyesen: Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em.
Tel./fax: 06-1/321-3352, 06-1/321-7364, 06-1/321-7370

Faxon, e-mail-en nem küldünk és nem fogadunk pályázati anyagot!
A beküldési határidõ után benyújtott illetve postára adott pályázat érvénytelen.

                      



z AIDS a gyerme-
keket sem kímélte!
Sokkot kapott a
világ, amikor kide-

rült, hogy a fertõzött vérrel
vagy sejtekkel terjedõ AIDS
vírus a magzatot és szoptatás
révén a csecsemõket is meg-
fertõzheti. A kutatások ki-
mutatták, hogy a nem elég
erõs védekezési rendszer
miatt a gyermekeken már az
elsõ életévben megmutat-
koznak az AIDS tünetei és e
betegség lefolyása sokkal
gyorsabb, mint felnõttkor-
ban. Az 1997-es statisztikák
szerint: „A megfertõzõdött
gyermekek több mint egyha-
toda a 4. születésnapja elõtt
meghal. Hamar megtelep-
szik a HIV a csecsemõk még
fejlõdõfélben levõ agyában

is, ezért az értelmi fejlõdés-
ben és az izommûködések
összehangoltságában zavar
támad.” Prof. Alek Gombro-
wicz nyilatkozata szerint: „A
halálozást a gyerekkorban
sem a HIV, hanem az általa
legyengített védekezési rend-
szer miatt eluralkodó társfer-
tõzések okozzák, amelyek
egyébként a rendelkezésre
álló gyógyszerekkel leküzd-
hetõk.” Nincs szörnyûbb
annál, ha szülõi felelõtlen-
ség miatt hal meg egy gyer-
mek! Az AIDS veszély nem
múlt el, de a betegség meg-
elõzhetõ...

           

Indiát sem kímélte az
AIDS! 1996-os hír: az õsi

indiai tanok és a hindu mito-
lógia hatékony fegyvernek
bizonyulhat az AIDS ellen
vívott harcban Indiában,
ahol a legtöbb AIDS-fertõ-
zött ember él. A magánsze-
mélyek által alapított Indiai
Egészségügyi Szervezet
vezetõje, I.S. Gilda szerint
újra fel kell fedezni a Ká-
maszutrát, a szerelem tan-
könyvét, amely a legrégebbi,
1600 éves értekezés a sze-
relmeskedésrõl. Az Indiai
Egészségügyi Szervezet azt
reméli, hogy elég nagy vál-
tozatosságot meríthetnek
belõle a partnerek ahhoz,
hogy hûek maradjanak
egymáshoz, és ne mások-
nál keressék az izgalmat. „
A kámaszutrában benne van
a HÍV-fertõzés elkerülésé-

nek a receptje: sok test-
helyzet egyvalakivel jobb,
mint egy testhelyzet sokak-
kal” – ez a felírat áll az Indiai
Egészségügyi Szervezet ké-
peslapjain, amelyek a Ká-
maszutrából vett ábrázolá-
sokat mutatják be. The Wa-
shington Post: Indiában rob-
banásszerûen terjed az im-
munhiányos tünetegyüttes,
azaz az AIDS vírusa, és
ezért elsõsorban azokat a
férfiakat hibáztatják, akik
nem csak egy partnerrel
élnek nemi életet. A prosti-
tuáltaktól megfertõzõdõ
férjek továbbadják a vírust
a feleségüknek, azok pedig
a gyermekeknek. Egy biz-
tos: ebben az országban él
a 8 millió ázsiai vírushor-
dozó többsége.
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EGÉSZSÉG

Magyarországon évrõl-évre nõ az
AIDS veszély, amirõl nem beszélünk
eleget, de szembe kell nézni a prob-
lémával, annál is inkább, mert 2005 óta
40%-al emelkedett hazánkban a HIV-
fertõzöttek száma, így a mai adatok
szerint 1345 fertõzöttet tartanak nyílván.

A Lungo Drom szerkesztõsége úgy gondolta, hogy felvilágosító kampányt kell indítani az
AIDS terjedésének megakadályozására. Sorozatunkban neves magyar és külföldi szakem-
berektõl idézünk (Dr. Pásztor Erzsébet, Mannhardt András, Dr. Pécsi Tibor, Dr. Dömök István,
J.L. Gerberding, Reinhardt, Kurth professzorok, valamint Hollán Zsuzsa, Füst György, Horváth
Attila, Hilary Koprowsy és Juhani Nagy János. Gyûjtõ munkában segítségemre voltak az
International Herald Tribune, a Time, az Orvosi Hetilap, az Élet és Tudomány, The Washington
Post, Der Spiegel, Delta és a Zycie Warszavy korabeli riportjai, tanulmányai is, a magam
gondolatai mellett. Munkánkkal szeretnénk segíteni azoknak a pedagógusoknak is, akik
velünk egyetértve kérték lapunktól ezt a sorozatot, hogy beilleszthessék az AIDS elleni
felvilágosító programjukba.

Érthetõen
az
AIDS-rõl

A



„Az indiai kormány becs-
lése szerint, ha a HÍV-fer-
tõzöttség Indiában továbbra
is a mostani ütemben terjed,
akkor 2000-re körülbelül 5
millió lesz a fertõzöttek szá-
ma az országban. (Igazuk
lett sajnos!) 

Élet és Tudomány: In-
diában az AIDS-esek szá-
mának növekedési aránya
nem olyan vészes, mint
némely afrikai országban,
de az abszolút számok te-
kintetében Indiában, a
világ második legnépesebb
országában több a HÍV-fer-
tõzött, mint bármelyik más
államban.

           

Míg Indiában a Kámaszutrát
ajánlgatták, addig Ameri-
kában már azzal foglalkoz-
tak, hogy állnak az AIDS
betegekhez az egészségesek
és az egészségügyi szakem-
berek, mert az AIDS-szel
fertõzötteknek nemcsak be-
tegségük kínjaival kell meg-
birkózniuk, hanem azzal a
tudattal is, hogy a társa-
dalom kiközösítettjeivé vál-
hatnak. Már több felvilá-
gosító kampányt szerveztek
– hazánkban is – azzal a cél-
lal, hogy az AIDS-esekkel
szemben megnyilvánuló el-
lenérzéseket csökkentsék.
Az egészségesek idegen-
kedése olyan nagymérté-
kû, hogy emiatt az AIDS-
betegek igyekeznek eltit-
kolni bajukat a világ elõtt.
Egy helyen azonban még
sem titkolózhatnak: az õket
kezelõ orvosok és ápolók
elõtt. Érdekes kérdés: vajon
az egészségügyi szakem-
berek nem félnek, nem írtóz-
nak az AIDS-esektõl? Erre
kereste a választ Mannhardt
András, aki így írt a témáról:
„Az Egyesült Államokban
számtalan panasz érkezik az
AIDS-betegek részérõl,
hogy az egészségügyi in-
tézményekben elhanya-

golják õket, megtagadják tõ-
lük a szükséges ellátást. A
panaszok nem teljesen alap-
talanok, mert egy felmérés
szerint 460 egyesült álla-
mokbeli orvos és ápolónõ
közül 85 százalékuk féle-
lemmel és irtózattal tekintett
az AIDS betegségre, s 53
százalékuk úgy nyilatkozott:
csakugyan elõfordult velük,
hogy bizonyos eljárásokat
nem végeztek el az AIDS-es
betegeiken. (1998-as felmé-
rés!) A kutatók szerint az
ellenérzések két forrásból
táplálkoznak. Az egyik ok a
tudatlanság. Még az egész-
ségügyi dolgozók sem min-
dig tudják pontosan, hogy az
AIDS milyen módokon ter-
jedhet, ezért állandóan ret-
tegnek a fertõzéstõl. A má-
sik ok: az AIDS által kü-
lönösen veszélyeztetett két
csoport, a férfi homoszex-
uálisok és a kábítószeresek
iránt már eleve sokan el-
lenszenvvel viseltetnek.”
Az AIDS-esekhez való vi-
szonyulást, ezt az igen nagy
gyakorlati fontosságú tár-
sadalom-lélektanikérdést
vizsgálta egy mexikói ku-
tatócsoport is a közelmúlt-
ban. A kutatók 204 mexikói
egészségügyi dolgozót von-
tak be a vizsgálatokba. Az
USA-beli tapasztalatok alap-
ján felmérték a résztve-
võknek az AIDS-szel kap-
csolatos tárgyi tudását, a
rizikócsoportok (homoszex-
uálisok és drogosok) iránti
magatartást,a fertõzõdéstõl
való félelmük mértékét, va-
lamint az AIDS-betegek
ápolására irányuló hajlan-
dóságukat. Az eredmények
szerint Mexikóban – vagy
legalábbis Ciudad Juarez
városában, ahol a felmérést
végezték, jobb a helyzet,
mint az  Egyesült Államok-
ban volt. A résztvevõk az
AIDS-rõl való tudást mérõ
teszt kérdéseinek átlagosan a
82 százalékára helyesen
válaszoltak. A megkérdezet-
teknek 81 százaléka vállalta
az AIDS-betegek ápolását, s

megfigyelhetõ volt, hogy
minél kevésbé idegenkedtek
a válaszadók a homoszex-
uálisoktól, annál készebbnek
mutatkoztak az AIDS-esek
ellátására. Egyetlen furcsa-
ság mutatkozott: a megkér-
dezettek hiába tudták pon-
tosan, hogy miként kerülhe-
tõ el a fertõzés, mégis rend-
kívüli mértékben féltek tõle.
Ez arra mutat, hogy az
AIDS iránti magatartást
az érzelmek uralják. Hiába
tudja valaki, hogy az AIDS-
betegeknek megfelelõ óvin-
tézkedések közepette vég-
zett ápolása során a fertõzés
szinte ki van zárva, e helyett
mégis sokakban leküzd-
hetetlen félelmet hív elõ.

           

Nincs olyan év, hogy be ne
járná a világot a hír új és
újabb „AIDS-gyógyszerek”
felfedezésérõl, amikrõl per-
sze mindig kiderül, hogy
vagy nem hatásosak, vagy
csak részben azok. Ilyen hír
volt a New Scientist-ben
megjelent, milliók számára
reményt keltõ, szenzációs
felfedezés is: várandós
anyák vizeletébõl kivontak
egy csodálatos anyagot,
amely az állatkísérletek sze-
rint lassítja az AIDS-hez
hasonló betegségek kiala-
kulását, fékezi, sõt, leállítja
bizonyos daganatok kifej-
lõdését (elsõ sorban a bõrön
levõkét), továbbá elõsegíti
az immunsejtek szaporo-
dását. Egyenlõre nem tudni,
pontosan milyen ennek az
anyagnak az összetétele. Ma
még  csak azzal a vizeletbõl
kivont oldattal kísérleteznek,
amely a ténylegesen ható-
anyagon kívül számos má-
sikat is tartalmaz. Az
Egyesült Államokbeli Bal-
timore-ban a Kaposi-szar-
kómát tanulmányozták,
amely szorosan kapcsolódik
az AIDS-hez. A kísérletek
során olyan laboratóriumi

egereket fertõztek meg,
amelyeknek az immunrend-
szerét megbénították, és így
tanulmányozták a betegség
lefolyását. Az egereken ál-
talában gyorsan kifejlõdött a
Kaposi-tünetegyüttes: egész
testüket ellepték a dagana-
tok, s végül az állatok el-
pusztultak. Kivétel is akadt:
azok az egerek, amelyek a
fertõzés után nem sokkal
vemhesek lettek, túlélték a
betegségeket, sõt, meg is
gyógyultak. Bizonyos jelek
arra utaltak, hogy a megter-
mékenyített petesejt beágya-
zódását segítõ hormon (a
koriongonadotropin) haté-
kony a betegség ellen. Ahor-
mon tiszta formában azon-
ban hatástalan, valószínûleg
a vizeletben található egyéb
anyagra is szükség van a si-
kerhez. A vizeletbõl kivon-
ható koncentrátum felhasz-
nálásával a nem vemhes
egerek is meggyógyultak. A
kutatók véleménye szerint
az embriónak a korai fej-
lõdése során az anyai szer-
vezet oly módon is védelmet
nyújt az esetleges fertõ-
zésekkel szemben, hogy a
saját immunrendszerét erõ-
síti. 

A kutatások célja az –
írta 1997-ben a New
Scientist – hogy meg-
találják ezt a hiányzó
nagyon fontos anyagot,
amely feltételezések sze-
rint a csontvelõben a vér-
sejtek képzõdését segíti
elõ. Ha sikerül megtalálni,
talán egészen új utak nyíl-
nak majd az AIDS-kutatás-
ban.

           

Õrületes tempóban foly-
nak a kutatások világszerte,
ám az AIDS, a mai napig
sem gyógyítható betegség.
De megelõzhetõ!

Összeállította:
Szécsi Magda
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lt egyszer valamikor régen egy cigány király,
akit úgy hívtak, Morodaivósz. Gyönyörû,
bölcs király volt, aki okosságával naggyá tette
a cigányokat, pedig nem vívott véres há-

borúkat, nem igázott le más népeket, nem halmozott fel
aranyat, se más kincseket. Az õ kincse a tudása volt, és

a szeretet, ami úgy áradt belõle, hogy aki õt látta, soha
többet nem vetemedett gonosz tettekre. Azokban az
idõkben tisztelték világszerte a cigányokat, mert úgy
tartották, hogy amilyen egy király, olyan a népe is. És
valóban olyanok voltak a cigányok, mint uralkodójuk:
békések és gondolkodóak. Õk tanították meg a világ-
nak azt is, hogy jobb, ha valaki elbukik a maga köte-
lességének útján, mint hogyha sikert ér el olyan úton,
ami a maga belsõ mivoltától idegen. 

A cigányok nem féltek akkoriban még a haláltól
sem, mert királyuk, a gyönyörû Morodaivósz meg-
értette velük, hogy a halál nem végleges elmúlás, nem
mindennek a vége, mint más népek hiszik, hanem csak
változás, ami után újabb és újabb életek következnek.
Aki a cigány birodalom földjére lépett, békés embe-

rekkel találkozott, akik nyájasan fogadták az idegene-
ket, és megosztották velük azt, amilyük volt, legyen az
étel, ital, vagy gondolat. Régen úgy éltek a cigányok,
mint ahogy ma is élniük kellene, de az irigység, a
gonoszság nem tûri el sokáig a jóságot.  Ez rombolta
szét a cigányok békés életét is, mert történt egyszer,
hogy Ilzumus király meglátogatta Morodaivószt, és
úgy megtetszett neki a cigányok birodalma, hogy elha-
tározta, megszerzi magának. Elõször felajánlotta Moro-

Morodaivósz király története...
- a ,,Koppány meséi” címû sorozatból -

Szécsi Magda:

Illusztráció: Szécsi Magda

,,Együtt maradtak nem csak pávaként, de újra és újra emberként is, sok-sok életen keresztül, elválaszthatatlanul....”
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daivósznak nyolc lánya egyikét, hogy vegye feleségül.
De a király visszautasította ezt az ajánlatot, mert már
foglalt volt a szíve. Ekkor éktelen haragra gerjedt Ilzu-
mus és nagy seregével megtámadta a cigányok orszá-
gát. Bizony fényes gyõzelmet aratott, mert a cigányok
nem védekeztek, visszautasítottak mindenféle erõsza-
kot, tisztelték az életet, még egy bogarat sem tapostak
volna össze, nemhogy egy embert. Ígyhát halomra
öldösték azokat, akik nem menekültek el. Mora-
daivószt bezárták palotája tornyába Szanatával, szép-
séges asszonyával együtt, azzal, hogy ha tanácsra
szorul Ilzumus király, majd a cigányok királyának
okossága hasznára lesz még. 

Itt véget is érhetne a történet, hiszen tudjuk mi lett
a sorsa a cigányoknak: se országuk, se békéjük nincs
azóta. A régi okosságuk is a múlt ködébe vész, mert a
réges-régi bölcsességüket elmosták a századok, új
bölcsességeket pedig nem tanulhattak, mert a gondol-
kodó cigányoktól úgy félnek a mai királyok, mint a
tûztõl. De nézzük, mi lett végül a cigányok királyával.
Búsult Moradaivósz, hullt a könnye népe pusztulása
és az erõszak gyõzedelme miatt, de tudta, nem tehet
semmit. Nem ölheti meg Ilzumus királyt, ha nem akar
olyanná válni, mint õ, viszont se a gonoszt szolgálni

nem akarta, se meghalni, mert bûnnek tartotta mind-
kettõt.

Szanáta nem sírt. Rabságában is boldog volt, mert
urával, királyával lehetett, akit úgy szeretett, hogy a
halálba is követte volna. Egy hajnalon így szólt Moro-
daivószhoz: azt tanítottad, hogy az eltérés a különbözõ
utak közt csak látszólagos, hiszen mind ugyanazon
törvény értelmében, ugyanazon cél felé vezetnek...

– Ezt tanítottam – bólintott a király, nagy fekete sze-
meivel asszonyára nézve.

– Madarakként is célba érhetünk? – kérdezte Sza-
náta.

– Mivel minden élõlénynek van lelke, igen, célba
érhetünk madarakként is... – hangzott a válasz.

– Akkor szabadok leszünk... Váljunk madarakká!
Közös akarattal azzá lehetünk, amivé csak akarunk.
Kérlek, királyom akard, hogy hattyúk legyünk, vagy
sasok vagy... vagy... váljunk pávákká! – bökte ki Sza-
nátana vágyakozva, és a király arca felragyogott.

– Minden létformában jók lehetünk és tiszták –
ölelte át asszonyát és így is történt. Azzá lettek, amit
gondoltak. Együtt maradtak nem csak pávaként, de újra
és újra emberként is, sok-sok életen keresztül, elvá-
laszthatatlanul....

Ringatlak kislányom!
Ringatlak kislányom,
Jöjjön gyorsan álom,
Vacsorát kell fõznöm,
Apácskádat várom!

Mire apád megjön
a városi vásárból,
vacsorát kell fõzni
s nem fog zsörtölõdni.

Csenki Imre gyûjtése, 1942

Önts Luludyi kútvizet...
Önts Luludyi kútvizet, ne szakadjon meg a szíved.
Kinek szíve megreped, jaj megreped,
A mi menyünk nem lehet.

Mienk vagy, a mi menyünk, a mi menyünk.
Szeretünk.
De még inkább légy a mienk, a mienk,
Friss kútvizet hozz nekünk.

Simor  András  fordítása

Illusztráció: Szécsi Magda
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KOS (III. 21.–IV. 20.) –
Úgy tûnik, hogy most
sok kos jegyû léphet fel-
jebb egy lépcsõfokot a

párkapcsolat terén, ami sokféle kép-
pen megnyilvánulhat, de mindenkép-
pen megérett az ügy arra, amit most
terveznek vagy tesznek. Egy biztos,
határozott és helyes döntés elõtt áll-
nak azok, akiknek most ez az egyik
legfontosabb az életükben.

BIKA (IV. 21.–V. 20.) –
Érzelmi ügyekben több
bika is partnere, vagy
saját csapdájába eshet!

Aki úgy érzi, hogy valami fogva tartja
(pénz, félelem, szexualitás stb.), az
most kezdjen el lassan változtatni
ezen a helyzeten, és próbálja meg-
õrizni vagy visszanyerni független-
ségét, egyéniségét a kapcsolaton
belül, és ne akarjon felülkerekedni a
másikon…

IKREK (V. 21.–VI. 21.) –
Támogatókat keres,
ahelyett, hogy a saját
lábára állna. Csak a fej-

lett önbecsüléssel rendelkezõ ikrek
lesznek képesek eldönteni, mi a
legjobb számukra. Ezt tegyék úgy,
hogy közben ne kerüljenek össze-
tûzésbe másokkal…

RÁK (VI. 22.–VII. 22.) –
Úgy tûnik, hogy ön újra
egy izgalmas, nehéz ter-
mészetû és kötöttségek-

re alkalmatlan partnert üldöz a szerel-

mével, egy megbízható, kedves em-
ber helyett, akivel pedig sokkal
inkább megvalósíthatná elképzelé-
seit. Nem baj! Tanulni, tapasztalni
születtünk a földre, és a szerelem az
mellett, hogy vak, kortól független is.
És hogy a kort miért emlegetem, azt
ön nagyon jól tudja…

OROSZLÁN (VII.
23.–VIII. 23.) – Több
oroszlánt is érhet most
váratlan, nagy szeren-

cse, de nem szabad, hogy elbízzák
magukat. A szerencse is múlandó,
elõbb vagy utóbb biztosan odébb
áll! Ami most megadatik, lehet,
hogy máskor nem fog, ezért jól
gondolják meg, hogy milyen lehe-
tõségeket és hogyan ragadnak meg,
vagy engednek el…

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)
– A családi kapcsolatok,
kötelékek erõsítése és
karbantartása most sok

szûzjegyûnek adhat feladatot! Si-
kerrel túl lesznek az érzelmi tatarozás
mûveletén, és elképzelhetõ, hogy
újabb 20–30 évre leteszik a hûség-
esküt életük párjának. Sok boldogsá-
got kedves szüzek! Mulassanak jól
májusban is…

MÉRLEG (IX. 24.–X.
23.) – A relaxáció nem
segít a stresszt okozó
munkahelyi problémá-

kon, de arra mindenképpen jó, hogy
a stressz ne okozzon önnek fiziológiai
vagy mentális károkat!

SKORPIÓ (X. 24.–XI.
22.) – A szerencse
kereke épp úgy, mint az
oroszlánokat, sok skor-

piót is felkarolhat májusban! Most
szinte minden gyarapodásnak indul
az életükben, beleértve a kilókat is.
Óvatosságuknak a szerelemben és az
üzletben is nagy hasznát vehetik
most. Ne vegyenek el mindent, ami

fénylik vagy finoman illatozik, csak az
értékeset keressék és fogadják el!

NYILAS (XI. 23.–XII. 21)
– Akik valamilyen vallás-
sal vagy filozófiával szim-
patizálnak, azoknak na-

gyon jó lehetõségeik nyílnak, hogy
ezzel a területtel mélyebben is meg-
ismerkedhessenek, mert májusban
sokan találhatnak rá a tanítójukra,
akár önmagukban, akár a külvilág-
ban.

BAK (XII. 22.–I. 20.) – A
bakok most hivatásuk
területén számíthatnak új
és nagy lehetõségekre,

mely megteremtheti számukra az
önkibontakozás még nagyobb lehe-
tõségét! Kapcsolataik is megsza-
porodhatnak, de a meglévõ párkap-
csolatokban eleinte nehézségeket
okozhat a bakok számára az elõttük
most kitárulkozásnak induló világ.
Májusi jelszavuk lehetne: Ahány táj,
annyi lélek… 

VÍZÖNTÕ (I.21.-II. 19.)
– Ha elhivatottságot
éreznek valami iránt,
akkor itt az ideje, hogy

csatlakozzanak olyan emberekhez,
akiket hasonló célok vezérelnek. A
jövõ lényege és sikere a vízöntõk
életében az összefogásban rejlik! Az
önsajnálatot (és áskálódásait volt
barátai felé…) felejtse el! Ez lehet
egy új élet kezdete, és új lappal in-
dulhat!

HALAK (II. 20.–III. 20.)
– A halak jegyûek most
sok belföldi utazás elõtt
állnak, amit jobb volna,

ha tanulmányokkal is összeköt-
nének. Az sem kizárt, hogy éppen
tanulmányaik nyitják meg a vágyva
vágyott kapukat az érvényesülésük
elõtt! Járjanak nyitott szemmel! Ne
halasszák el szerencséjüket…
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MEGRENDELÕ

Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 2400,- Ft,
fél évre: 1200,- Ft,

negyedévre: 600,- 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.

EU-s és Hazai Pályázatírásban jártas
szakembereket keres a Magyarországi

Szegények
és Romák Érdekvédelmi Közhasznú

Szervezete.

Iroda és levélcím: 1077. Budapest
Rózsa utca 20.

Demeter János – országos elnök

Tel: 06-30-309-37-22
Fax: 06-1-787-24-31

e-mail: demeterjanos10@freemail.hu

Jelentkezni lehet a hét minden napján
de. 9.00-tõl este 20.00 óráig.

Demeter János
országos elnök

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

ati néni 67 éves
kétegyházi oláh-
cigány asszony.
Míg testét beteg-

ség emészti, napjait a
nincstelenség, éhezés,
fázás. Végsõ elkeseredé-
sében tollat ragadott, hogy
megírja szerkesztõségünk-
nek sanyarú sorsát.

Egyedül él depresszióban
szenvedõ lányával és annak
6 éves kisfiával, akik he-
lyett neki kell „gondol-
kozni”, mert õk nem képe-
sek rá. Egyetlen fia, aki
segíteni tudta a még har-
mincezer forint nyugdíjat
sem kapó édesanyját, tizen-
nyolc hónapja váratlanul
összeesett és meghalt. „In-
kább engem vett vóna ma-
gához az Úr!”, tör ki köny-

nyekben a fájdalma és ér-
tetlensége minden percben,
mert nem érti az érthetet-
lent, hogy miért pont az Õ
fia, aki még beteg sem volt
soha.

Sorolja bajait, testén a
hasnyálmirigy gyulladástól
a trombózisig, mutatja a
kiváltatlan receptek soka-
ságát, hogy hát mibõl is
váltana ki, mert azt a kis
pénzét is elvinné, ami van.
Dolgozni nem tud, sem Õ,
sem a lánya, aki még a
házból sem tud betegsége
miatt kimozdulni. Házában
egyetlen szobában vannak
összehúzódva, mert a ház
többi része omladozik és
életveszélyes. Csinálgatta
Kati néni, amíg bírta a keze
meg a lába, de egy jó ideje

már felállni is alig bír. Ahe-
lyi önkormányzat néha
egy-kétezer forintos segély-
lyel tud segíteni, de más
lehetõsége nincs. Sok a
szegény cigány a faluban,
ha tudna segítséget kérne
mindegyiknek. Magyar
szomszédai szánják meg
néha ezzel-azzal, meg hát
néha jönnek jósoltatni,
mert Kati néni örökölte a
tehetségét. Megmondja a
múltat, jelent és a jövõt. Jót
és rosszat egyaránt. Kár-
tyából, ólommal, tenyér-
bõl, szembõl látja a sorsot.
De azt soha nem mondja,
mit adjanak a szerencsé-
nek, csak azt, hogy kedden,
pénteken és vasárnap jöj-
jenek, mert az a sors nap-
ja… S hogy valós-e, amit

lát!? Számítson az én sza-
vam! Szemembõl, majd az
õsi kártyából arcomba zú-
dította az összes jelenlegi
félelmemet és örömömet.
A jövõt csak azért nem,
mert nem kértem belõle...
Elmondja mindenkinek,
amit tudni akar a sorsáról,
életérõl, csak kicsit  köny-
nyebb legyen az élete.

A törõdés emberséget je-
lent, törõdjünk hát Kati né-
nivel.

Felajánlásaikat a szer-
kesztõségen keresztül is
megtehetik, vagy közvetle-
nül Kati néninek.

Farkas Mihályné  
Tel.: 30/267-8368
5740 Kétegyháza
Damjanich út 17.

Lukács Ilona 
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Segítsen, hogy segíthessünk!


