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,,LUNGO DROM”

ROMA LAP

Megjelenik
havonta.

karácsony szó a ma-
gyar szavak egy ré-
széhez hasonlóan
szláv eredetû. Õse

az ószláv krocsun szó, amely
lépcsõt, átlépõt jelent és egy-
értelmûen utal az átlépésre az
új idõszakba, a téli napfordu-
lóba.

A karácsony, a szeretet ben-
sõséges ünnepe elképzelhe-
tetlen karácsonyfa állítása
nélkül, pedig ez a szokás egé-
szen új keletû. A hagyomány
szerint Luther Márton, a
reformáció nagy alakja állított
elõször karácsonyfát gyer-
mekeinek. Valószínûleg is-
merte a régi germán hiedel-
met, amely szerint a téli nap-
forduló idején csatangoló go-
nosz szellemek elõli védelmet
csak akkor kapunk, ha az
örökzöld fa alá húzódunk. 

A karácsonyfa (életfa) va-
lójában jelkép, szimbólum,
Jézus születésének tiszte-
letére állítják és a téli éjszaka
csillagainak mintájára gyer-
tyákat gyújtanak ágain. Az
elsõ adat a gyümölcsökkel és
édességekkel díszített kará-
csonyfa állításáról egy stras-
bourgi polgár jegyzetében
található, amely 1605-bõl
származik. 1737-ben egy Wit-
tenbergben készült könyvben

írnak elõször az ,,új szokás-
ról”.

Magyarországon csak a 19.
század második felében, a
bécsi udvar példája nyomán
terjed el e hagyomány. Elõször
a nemesi családok ünnepelnek
a díszes karácsonyfa elõtt,
majd a módosabb polgár- és
gazdagabb parasztcsaládok is
átveszik ezt a szokást. A pa-
rasztság körében csak a 20.
században, az 1950-es évek-
ben lett általános. 

A karácsonyfa díszei is jel-
képeket hordoznak: a gyer-
tyák a téli napfordulókor meg-
született fényt, a fény hozóját,
a megszületõ Jézust jelképezi.
A termések, mint az alma és a
dió is az õ személyéhez köt-
hetõ. Afa tetejére tûzött csillag
a három királyoknak utat mu-
tató betlehemi csillag szimbó-
luma. Mindezeket üvegdíszek
is pótolhatják.

A karácsonyhoz kapcsolódó
étkezési szokásaink – sok
mozzanatukban – jelképes
értelmet is hordoznak. Az el-
maradhatatlan karácsonyi hal-
étel – a rántott hal fogyasztása
– bécsi eredetû. A hal gyors
mozgásával – szimbolikusan –
a családnak az új esztendõben
történõ elõre haladására utal.
A néphagyományokban a

halpikkely a gazdagságot, a
pénzt jelképezi. 

Szilézia vidékérõl szárma-
zik a diós és mákos bejgli,
amely eredetileg zsidó ünnepi
sütemény volt. Régen szár-
nyas egyáltalán nem kerül-
hetett az asztalra, mert úgy tar-
tották, a tyúk hátra kapar, és ez
rossz jel az újév kezdetekor. 

Krechunó
,,Ezüstön, aranyon

járjatok”

Ünnepek alkalmával min-
den cigány a legjobb tudása
szerint készül fel. Ilyen nagy
ünnepek: karácsony – krechu-
nó, húsvét – patradyi, pünkösd
– rusaja, új év – nyevo bersh,
keresztelõ – bolipe, születés-
nap – rakhasypesko dyes,
Mária-nap – suntona Marijako
dyes, búcsú – buchuvo, halot-
tak napja – mulengo dyes.

Aktualitását illetõen a ci-
gány karácsonyt mutatjuk be.

Ilyenkor hosszabb ünnepre
készülnek, mert a legtöbb
rokon karácsonykor jön össze.
A karácsonyi köszöntõ is el-
engedhetetlen hagyomány.

A köszöntõ szövege: ,,Se-
gített az Isten, hogy elérjük a
karácsonyt. Érjük el még sok
számos esztendõben erõvel,
egészséggel, szerencsével, jó
kedvvel, békével, menyekkel,
võkkel, lovakkal, kocsikkal,
gyerekeitekkel együtt, népei-
tekkel együtt, a te jó embe-
reiddel együtt! Ezüstön, ara-
nyon járjatok! Legyetek
egészségesek, szerencsések,
soha ne legyetek betegek!”

Karácsonykor sokan elját-
szották a betlehemes játékot is.
Bementek a faluba a házakhoz
köszönteni, kántálni, s amit
kaptak, hazavitték. Aládát ma-
guk készítették, a benne lévõ
felszereléseket is. A felnõttek
az éjféli misére szoktak el-
menni.

paksi

Karácsony - krechunó
HAGYOMÁNY

A

Fotó: Nyári Gyula
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JEGYZET

uszonhét szempár. Csillognak, örvendenek,
könnyeznek. Huszonhét egymást fürkészõ
arc, hosszú ölelések, ismerõs mozdulatok,
gesztikulálások. Valamennyien keressük egy-

mást, ki kit nem ölelt, köszöntött még. Elsõként min-
denki anyámat, a töpörödött kis cigányasszonyt kere-
si, öleli, csókolja. Anyám sír. Érkeznek a nagy família
tagjai. Fiai, menyei, unokái. Hát ezt is megérte
velünk együtt. Nagy a sürgés-forgás a Bessenyei téri
három szobás lakásban.

Régen készülõdök rá, hogyha módom, lehetõségem
lesz, s olyan otthonom, ahol összeverbuválhatom a famí-
lia elérhetõ tagjait meghívom õket, köszöntsük együtt
Jézus születését, legyünk együtt Szentestén, töltse együtt
a nagy család a karácsonyi ünnepeket.

Fiatal újságíróként a hetvenes évek derekán jutottam
odáig, hogy fogadalmam valóra váltsam. Többen most
találkoznak elõször. Ismerkednek, érdeklõdnek. Cigá-
nyok és magyarok, fõleg a testvéreim feleségei. Gyorsan
feltalálják magukat, köszöntik a família nagyasszonyát.
Elõzõleg, mielõtt elküldtem volna a meghívó leveleket
arra kértem anyámat és feleségemet, vállalják-e a
sokadalom ellátását? Késõbb már bántam, mert mind-
ketten természetesnek vélték. 

Arra már nem emlékszem hány tyúkot, sertés és
marhahúst, káposztát, rizst s a hozzá való fûszereket vá-
sároltunk. Feleségemmel sütöttek-fõztek. Anyám az el-
maradhatatlan cigányos töltött káposztát fõzte túróval
(sertésfej), sütötte a bodagokat, hatalmas fazékban
készült a tyúkhúsleves. Már kisültek a túros, mákos réte-
sek, tepsiben sorakoztak az elõszobában, a fiatalok a
belsõ szobában öltöztették a fenyõfát, mely ez alkalom-
mal a mennyezetig ért. 

Ünnepre készül huszonhét, a Farkas-famíliához tar-
tozó családtag. Elõször ennyien, nálam Nyíregyházán,
a csodálatosan szép Bessenyei téri három szobás lakás-
ban, a város egyik legszebb részén, amely a Móricz
Zsigmond Színházzal szemben áll. Itt vannak Károly
bátyámék, Bandi bátyámék gyermekeikkel. Hosszú
lenne névszerint felsorolni. Unokaöcséim, másod
unokaöcséim, Annuska nõvérem gyerekeivel, anyám
menyei, unokái, unokaöcséim feleségeikkel. Ör-
vendünk egymásnak. Felváltva ülünk a kinyitott asztal-

hoz. Elsõként bátyámék, s a gyerekek, utánuk a fia-
talok.

A belsõ szobában már felöltözve áll a karácsonyfa,
gyertyákkal, csillagszórókkal. Készülünk Jézus születés-
napjára. Szép a téli hóesés. Ünnepi a hangulat, köszönt-
jük, csókoljuk egymást. Lassan esteledik, kinn fények
gyúlnak. Lelkünk csordultig teli hálaadással. Annuska, s
a szép hangú unokatestvéreim rázendítenek a Mennybõl
az angyalra. Valaki meggyújtja a gyertyákat, csillag-
szórók szórják csillagfényeiket. Aki odafér, öleli a fe-
nyõt, s egymást követik a karácsonyi énekek. 

Boldog vagyok, hogy egy karácsonyon én láthatom
vendégül a Farkas-família akkor élõ tagjait. Azóta sokan
eltávoztak közülünk. Ökrös Mari elsõként. Õt követte
két fia: Károly és Bandi, feleségeik, Ilonka és Sárika,
Malvin néném, Annuska nõvérem, lánya Rózsika, Tibi
és Ernõke, a fiai, Magdi unokanõvérem, sógoraim közül
a nem cigány Imre, Éva unokanõvérem férje, lánya
Morzsika...

Három évtized pergett le azóta az idõ kerekén. Soha
nem felejtem el azt a karácsonyt. Olyan emlékezetesre
már alig kerül sor a família történetében. Fogyunk, por-
ladunk, maholnap alig marad hírmondója a famíliának,
aki tovább viszi, fenntartja s megõrzi ezt a nevet. Ol-
vadunk és felolvadunk. Asszimilálódnak sarjaink, s bele-
simulunk a társadalomba. Ám én mégis reménykedem.
Csak lesz valaki e nagy famíliából, aki összetartja, s nem
vész ki neve, hagyományai, s megõrzik leszármazottjai a
cigány gyökereket!

Szentestén sokáig ébren maradtunk. Énekeltünk,
emlékeztünk. Sírtunk, örültünk, örvendeztünk. A Meg-
váltónak és egymásnak. Huszonhét szempár kísér, ami-
kor sort kerítek az ajándékozásra. Mind a huszonhét test-
véremnek, rokonomnak, hozzátartozónak kedveskedem
valamivel. Egy zsebkendõ, egy sál, egy fejkendõ, egy
toll stb. jelzi a szeretetet, a figyelmességet. S én boldog
vagyok, hogy ajándékozhattam. Elõször az egész család-
nak.

Huszonheten hajtjuk fejünket álomra. Kinek hol ju-
tott hely. Én, mint pólyás koromtól ifjúvá cseperedé-
semig, most is anyám lábához kuporodva ébredtem
karácsony reggelén.

Farkas Kálmán

H

Farkas Kálmán

Huszonhét
szempár



2007. decemberLD4

MAGYAR-HORVÁT
LAKHATÁSI MÛHELY
KONFERENCIA 
A TELEPPROGRAMRÓL

 December 3-án kezdõdött a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium által –a horvát kor-
mánnyal szoros együttmû-
ködésben – szervezett három-
napos lakhatási mûhely konfer-
encia (workshop), amelyet a
Roma Integráció Évtizede
Program keretében rendeznek
meg Magyarországon és Hor-
vátországban. A rendezvény
budapesti nyitónapján dr. Ür-
mös Andor, a szociális tárca
Roma Integrációs Fõosztá-
lyának vezetõje a Magyaror-
szágon 2005-ben elindult roma
telepeken élõk lakhatási és szo-
ciális integrációs programjáról,
Milena Klajner, a horvát Mi-
niszterelnöki Hivatal kisebbsé-
gi fõosztályvezetõje a horvát
roma telepprogramról tartott
elõadást.

A lakhatási mûhely konfe-
rencia másnap tanulmányúttal
folytatódik, amelynek kereté-
ben a konferencia résztvevõi
Galambokra, Garaboncra láto-
gatnak el, ahol betekintést kap-
hatnak a két településen meg-
valósuló lakhatási és szociális
integrációs programról. A záró-
napon a szakemberek Horvát-
országban ismerkedhetnek meg
a horvát kormány hasonló te-
matikájú és célú programjával.

PARLAMENTI
GYERMEKKARÁCSONY

 2007. december 16-án kerül
megrendezésre a hosszú hagyo-
mányokra visszatekintõ Parla-
menti Gyermekkarácsony. Idén
800 általános iskolást látnak
vendégül: állami gondozott,
hátrányos helyzetû, fogyatékos
és nagycsaládban nevelkedõ
gyermekeket várnak az ese-
ményre. Az ünnepség díszven-
dégei a magyarországi 13 nem-

zetiségi önkormányzat által
delegált gyermekek: 350 nem-
zetiségi kisiskolás. Az ünnepség
fõvédnöke Szili Katalin, az
Országgyûlés elnöke.

Az elõzõ évhez hasonlóan a
Parlamenti Gyermekkarácsony
idén is a „Nyitott Szív Szeretõ
Gondoskodás Alapítvány” út-
ján jótékony célokat szolgál. A
mûsorban fellépõ mûvészek,
elõadók, közremûködõk tiszte-
letdíjuk felajánlásával támo-
gatják a rászoruló közösségeket
és személyeket.

KÁLLAI ERNÕ:
A JOBBIK KÖZLEMÉNYE
SÉRTI ÉS MEGALÁZZA
A MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYSÁG
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN
ÉLÕ, LEGKISZOLGÁLTA-
TOTTABB RÉTEGEIT

 Mélységes megdöbbenés-
sel olvastam a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom al-

elnökének közleményét a ci-
gányság helyzetével kapcsola-
tosan – írta közleményében
Kállai Ernõ, a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok or-
szággyûlési biztosa. ,,A köz-
lemény szerzõje azt fejtegeti,
hogy a cigányságnak vérfer-
tõzés útján degenerálódó,
õsközösségi szintû szubkul-
túrában élõ rétege termeli ki
magából a cigány bûnözés
egy részét, illetve a bûnözés
terjedésének genetikai vetüle-
tére figyelmeztet. E megköze-
lítés, amellett, hogy sérti és
megalázza a magyarországi
cigányság mélyszegénység-
ben élõ, legkiszolgáltatottabb
rétegeit, olyan összefüggé-
seket sejtet, amelyek hangoz-
tatása már évtizedek óta nem
fogadható el a demokratikus
társadalmakban. Egy emberi
jogokat tiszteletben tartó,
nyitott európai társadalom-
ban nem engedhetõ meg és
nem fogadható el, hogy egy
parlamenti párt szövetsége-
seként ismert mozgalom ve-
zetõje ilyen tartalmú nyilat-
kozatot tegyen. Remélem,
hogy a Jobbik vezetõsége, il-
letve a közlemény szerzõje is
felismeri, hogy a közlemény
súlyosan sérti az érintettek
emberi méltóságát, és ennek
megfelelõen nyilvánosan
megköveti az érintetteket.
Reményeimet fejezem ki to-
vábbá a tekintetben is, hogy a
Jobbikkal szövetséget és ba-
ráti kapcsolatokat ápoló par-
lamenti pártok és társszer-
vezeteik nyilvánosan és egy-
értelmûen elhatárolódnak a
közleménytõl” – áll az om-
budsman közleményében.

CIGÁNY MESÉK
– ÚJ KÖTET A
MÓRA KÖNYVKIADÓTÓL

 A cigány hagyományokról,
szokásokról, mesterségekrõl és
a magyar néppel közös törté-
nelemrõl ad színes képet az a
27 történet, amely a Cigány
mesék címû kötetben látott
napvilágot a Móra Könyvkiadó
gondozásában; a könyvet a
szerzõ és az illusztrátor jelen-
létében december 5-én mutat-
ták be Budapesten.

HOL NEM VOLT ...

A.A. Milne: Hol nem volt címû meseregényének színpadi változatát mutatta be
november 28-án a Roma Parlamentben mûködõ Duende Színház. A mûvet Polgár
Katalin és Pánczél Orsolya alkalmazta színpadra. Adarab zenéjét az Ando Drom együttes
vezetõje, Zsigó Jenõ szerezte. „Ez egy furcsa könyv” – írja maga A.A. Milne a Hol nem
volt bevezetõjében. És valóban: egy tipikus tündérmese álarcát ölti, ám e mögött hús-vér
karakterek rejtõznek. Milne nem a megszokott sztereotípiákkal dolgozik: a királykis-
asszony egy bizonytalan, ám korántsem tehetetlen fiatal lány, a jóképû királyfi nagyké-
pû és hiú, az aljas cselszövõ nagylelkû, aki nem nyeri el méltó büntetését, a varázslat
pedig fölöttébb mulatságos. 

Fotó: 
Nyári Gyula
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Bársony János kisebbségku-
tató, a kötet szerzõje elmondta:
a könyvben négy régi népmese
szerepel, a többi történet saját
írása. Hozzátette, hogy a me-
sékben a magyarság és cigány-
ság közös vonásait, a csaknem
700 éves közös múltat, történel-
met és szokásokat kívánta a
gyermekeknek bemutatni. A
gazdagon illusztrált lapokon a
roma hétköznapok, a tipikus
cigány mesterségek mellett pél-
dául a roma esküvõk és a ci-
gány történelmi hõsök világa is
az olvasók elé tárul.

Sinkó Veronika illusztrátor
elmondta, hogy a hol színes,
hol fekete-fehér rajzokkal egy
fotóalbumot akart imitálni,
amelyben a cigányok minden-
napjai elevenednek meg, hû ké-
pet festve a cigány néprõl és
népviseleteikrõl. A több mint
száz oldalas kötet végén szó-
magyarázat segíti egyes cigány
szavak megértését. Merényi
Ágnes, a kötet szerkesztõje el-
mondta, hogy a 8–12 éve-
seknek szánt mesekönyvvel azt
szeretnék elérni: a gyerekek ter-
mészetesnek vegyék, hogy más
emberek, hagyományok és szo-
kások is vannak a világon. 

ROMA SZÁRMAZÁSUK
MIATT KÜLDTEK
EL TAKARÍTÓKAT

 Romákkal szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetés és zak-
latás miatt marasztalt el egy
takarítói tevékenységet ellátó
zártkörû részvénytársaságot
(zrt.) az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság (EBH). A hatóság ál-
tal nyilvánosságra hozott hatá-
rozatból kiderül, hogy a kérdé-
ses társaság elõbb telephely- és
székhelyváltásra hivatkozva
2007 elején megszüntette az
általa 2006 elejétõl továbbfog-
lalkoztatott roma takarítók köz-
alkalmazotti jogviszonyát, majd
az új munkaszerzõdésben meg-
határozott egy hónapos pró-
baidõn belül felmondtak nekik.

A panaszosok szerint felette-
seik elõzõleg több alkalommal
megjegyzést tettek származá-
sukra, és kijelentették, nem
akarnak cigányokkal dolgozni.
A rasszista kijelentéseket, és a

takarítók származásuk miatt
történt elbocsátását a cég saját
belsõ vizsgálata is megállapí-
totta, amelyet azt követõen indí-
tott a vezérigazgató, hogy az
elküldött dolgozók jelezték felé
a problémát.

ÁTADTÁK A
CSALOG ZSOLT-DÍJAKAT

 Egy pedagógus, egy iskola
nevelõtestülete, és egy cigány
kisebbségi önkormányzat
kapta idén a Csalog Zsolt dí-
jat; a 10 éve elhunyt polgárjo-
gi aktivistáról elnevezett elis-
merést november 30-án ad-
ták át a Holokauszt Emlék-
központban rendezett ünnep-
ségen, Budapesten. Csalog
Zsolt (1935–1997) író, újság-
író, muzeológus és szocioló-
guskutató, a Raoul Wallen-
berg Egyesület és a Roma
Sajtóközpont alapítója volt.
Elsõsorban a cigányság érde-
keinek védelmében vállalt ki-
emelkedõ szerepet; magatar-
tásának alapvetõ normájává
vált a régi és új keletû elõ-
ítéletek elleni fellépés. A róla
elnevezett elismerést az Ok-
tatási Minisztérium, a Raoul
Wallenberg Alapítvány, a Ra-
oul Wallenberg Egyesület, a
Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége és a Ro-
ma Polgárjogi Alapítvány
alapította 2004-ben. Idén Vö-
rös István tanító, közoktatás-
vezetõ, informatikus, a tár-
kányi általános iskola tanára,
a Komárom-Esztergom Me-
gyei Területi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat el-
nöke, valamint Czabán Álta-
lános Iskola és Óvoda Ne-
velõtestülete és Füzesgyarmat
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata vehette át az elis-
merést.

A díjban olyan polgárjogi
aktivisták részesülhetnek,
akik kiállásukkal, életútjuk-
kal példát mutattak a helyi,
térségi és országos közélet-
ben...

A Romaweb,
az MTI, a RomNet, 

és a saját forrásai alapján
összeállította: Paksi Éva 

Szeretetvendégség,
üres tányérok

Szóról szóra 

 ,,Ezek a családok a település szélén vagy annak határain
kívül esõ területen élnek, rettentõen rossz körülmények
között, iskolát, óvodát, orvosi ellátást megközelíteni iszonyú
nehézségekbe ütközik. Éppen ezért a program egyik leg-
fontosabb célja, hogy az embereket közelebb hozzuk az
ellátásukhoz…” (Ürmös Andor, Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, roma integrációs fõosztályvezetõ, MR1 Kos-
suth rádió, december 3.)

Jó program, nemes céllal – egy olyan világban, ami-
kor az emberek mind nagyobb csoportjai kerülnek az
ellátásuktól egyre távolabb. Van, aki már az õ ellátását
messzilátóval se fedezi föl! Szép dolog az emberek segí-
tése, de nem szabad megfeledkezni róla, az a segítség
használ a legtöbbet, amely ahhoz segít hozzá, hogy ki-ki
elláthassa önmagát. Ennek kellene megteremteni a
feltételeit, iskolázással, felnõttképzéssel, munkahelyek-
kel, a vasúti szárnyvonalak fejlesztésével, a postahálózat
kiteljesítésével. Azzal, hogy minden faluban, kicsiben és
nagyban egyaránt felvirágoztatják az iskolákat… Mind-
ehhez persze több tanár, több orvos kell – nem kevesebb.   

És rugalmas, nemcsak a nagy projektek, hanem az
egyedi megoldások iránt is fogékony közigazgatás. A
napokban jártam Kõbányán a Kolozsvári utcában. Nem
éppen gazdagságáról nevezetes környék! Ott végez fo-
lyamatos cigánymissziót a református lelkész, Lakatos
Gabriella – két balesete után rokkantnyugdíjasként.   

Advent van, várakoznak a keresztények. Szép aján-
dékra, lottónyereményre, év végi prémcsire, karácsonyi
jutalomra, tizenharmadik, tizennegyedik havi bérre.
Krisztus születésére. Lakatos Gabriella arra vár, hogy a
kõbányai Kolozsvári utcában úgy szülessen meg a Jé-
zuska, hogy csodát is tesz azonnal. Ennek a csodának fé-
nye és tárgya pedig az lenne, hogy õ, mint Krisztusban
otthonra lelt papnõ, szeretetbõl megvendégelheti a hí-
veket, sok kis szegény, éhes cigány gyereket a szüleikkel
együtt. Akikkel nagy dolgok történtek az elmúlt másfél
évtizedben. Cigány helyett romának nevezik õket, de
lehetõségeik a továbbjutáshoz azóta is romlottak. A Ko-
lozsvári utcai cigánymissziósnak egyelõre arra sincs fe-
dezete, hogy lisztet vegyen a süteményhez… De bízik a
csodában.   

A magas hivataloknak fel kellene fedezniük azokat a
hivatott embereket, és projekteken kívül is támogatni a
munkájukat, akik öntevékenyen, akár a saját pénzükön
is – amikor van nekik! –, azért dolgoznak, hogy lehetõ-
ségeket teremtsenek a cigányok számára. 

Zelei Miklós, fõmunkatárs
Magyar Hírlap
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Lováriul Jeruzsálemben
Január 13-án Hiller István kulturális miniszter avatta fel Je-

ruzsálemben azt az imatáblát, amelyen roma (lovári) nyelven ol-
vasható a Miatyánk. A jeruzsálemi Getsemáne-kertben áll a karme-
lita apácák Eleona kolostora, amelynek falain több mint százötven
nyelven, köztük magyarul is olvasható a Miatyánk. A több milliós
roma közösség nyelvén azonban még nem volt olvasható az ima,
ezért egy magánszemély, Simai Patrick kezdeményezte egy lovári
nyelvû tábla felállítását. Kétévnyi szervezõmunka után Fátyol
Tivadar, a Rádió C vezetõje, a tel-avivi nagykövetség és a szaktárca
segítségével szombaton felavatták az imatáblát.  (január)

Roma újságírók továbbképzése kezdõdött
az MTI-ben      

Roma újságírók továbbképzésérõl született megállapodás a Ma-
gyar Távirati Iroda, a Budapesti Független Újságírók Alapítványa
és a Roma Sajtóközpont között. Amegállapodás értelmében a nem-
zeti hírügynökség 3–4 hónapos gyakornoki képzésre fogad alkal-
manként két-két fõt. A pályázaton kiválasztott fiatal roma újságírók
a hírkészítés alapjait sajátítják el a távirati irodánál. Az egyéves
programra az MTI 2,5 millió forintot biztosított, az összeget a prog-
ramban részt vevõ gyakornokok javadalmazására fordítják.

(február)

,,Romák alkalmazása:
Néhány tapasztalat az üzleti életbõl”

,,Romák alkalmazása: Néhány tapasztalat az üzleti életbõl” címû
tanulmánykötetet mutatták be a Szociális és Munkaügyi Minisz-
tériumban rendezett sajtókonferencián. A kiadvány Magyarorszá-
gon, Szlovákiában és Csehországban 14 vállalatnál 2005 májusa és
szeptembere között – 18 munkaadó és ugyanennyi roma származá-

sú munkavállaló részvételével – készített interjúkat tartalmaz, ame-
lyek képet adnak arról, hogy a vállalatok miként vélekednek a ro-
mák foglalkoztatásával kapcsolatos akadályokról és az abból
származó elõnyökrõl. A tanulmánykötettel nem titkoltan segítséget
kívántak nyújtani a vállalatoknak a romaellenes diszkrimináció ke-
zelésére.

Jelenleg ugyanis a cégek nem vállalnak vezetõ szerepet a
romák foglalkoztatásában, s az üzleti világban ritka a romák kö-
rében tapasztalható nagyarányú munkanélküliség enyhítésével és
a romák foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokról szóló
tájékoztatás. Nem folyik párbeszéd azon vállalatok között sem,
amelyek pozitív módon szeretnének cselekedni. A ,,Romák
alkalmazása: Néhány tapasztalat az üzleti életbõl” címû kiad-
vánnyal a közremûködõ cégek és nemzetközi szervezetek
szándéka az volt, hogy megtegyék az elsõ lépéseket e fenti
hiányosságok pótlására. (február)

Állami kitüntetések március 15. alkalmából 

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke – a minisz-
terelnök elõterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e, az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a mo-
dern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkal-
mából Kossuth-díjat adományozott ifj. Sánta Ferenc Liszt Fe-
renc-díjas hegedûmûvésznek a XIX. és XX. századi klasszikus
és népszerû zeneirodalom magyar stílusban való tolmácsolásá-
ért, a hazánk zenei kultúrájának részét képezõ cigánymuzsika
magas szintû mûveléséért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter – dr. Só-
lyom László köztársasági elnök megbízásából – a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adta

át Horváth András roma
hagyományõrzõnek, va-
lamint Nagy Gusztáv-
nak, a Kalyi Jag Roma
Nemzetiségi Szakiskola,
Szakközépiskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény cigány nyelv
és irodalom tanárának; a
Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje
(polgári tagozat) kitünte-
tést adta át Mezei István
sportmenedzsernek, az
Európai Cigány Labda-
rúgó Szövetség elnöké-
nek.

Kiss Péter szociális
és munkaügyi miniszter –
dr. Sólyom László köz-

társasági elnök megbízásából – a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesítette Mezei
Béla vállalkozót, kiskereskedõt a roma kisebbség felemelke-
déséért folytatott példamutató magatartása, szorgalma elisme-
réséül. (március)

Nemzetközi Konferencia roma oktatási
reformokról Budapesten

2007. április 2-án és 3-án a Roma Oktatási Alap és a magyar kor-
mány szervezésében számos külföldi szervezet tagjai vitatták meg
a közép- és kelet-európai romák oktatásának fejlesztése terén ta-
pasztaltakat a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia a
Roma Integráció Évtizedéhez (2005–2015) kapcsolódott, mely

Illusztráció: LD archívum
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LD2007. december 7

idõszakra vonatkozóan több térségi állam kormánya (Bulgária,
Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Macedónia, Mon-
tenegró, Románia, Szerbia és Szlovákia) a diszkrimináció felszá-
molását tûzte ki célul. A Roma Integráció Évtizedének Nyilatko-
zatában a kormányok a roma közösségek bevonására és az egyes
területeken szerzett tapasztalatok kicserélésére tettek ígéretet, ezál-
tal elõsegítve, hogy a kisebbségi lét ne jelentsen hátrányt állampol-
gáraik számára. A konferencián résztvevõk megegyeztek abban,
hogy a romák oktatásának reformjait nem lehet teljesen külön ke-
zelni az oktatás egészének kérdéseitõl, hiszen, ami jó a roma oktatás
számára, az az egész oktatási rendszer számára is csak hasznos
lehet. Továbbá a romák képzésében az egyetlen cél a szegregáció
helyett a mainstream oktatásba való mielõbbi integráció lehet.

(április)

Élet Menete Budapesten és Auschwitzban

Fáklyás felvonulással emlékeznek a holokauszt áldozataira a
budapesti Élet Menetén, amelyet április 15-én, a Dohány utcai zsi-
nagógánál tartanak. A megemlékezést az Élet Menete Alapítvány, a
Páva utcai Holokauszt és Dokumentációs Központ, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), a Miniszterelnöki
Hivatal, Budapest Fõváros Polgármesteri Hivatala, civil szerve-
zetek, zsidó és nem zsidó ifjúsági szervezetek közösen szervezik.
Idén a holokauszt magyarországi emléknapja és a Jom Hasoá, a
holokauszt 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 emlékezõk a
Dohány utcai zsinagóga udvarához vonulnak az Emmánuel Em-
lékfáig, hogy emlékezzenek azokra, akiket a nyilasok Budapest ut-
cáin gyilkoltak meg 1944, 45-ben. Április 16-án Lengyelországban,
Auschwitz-Birkenauban tartják a náci népirtás hatmillió áldo-
zatának emlékére az Élet Menetét. A résztvevõk gyalog teszik meg
a három kilóméteres távolságot, a „halottak útját” a volt náci kon-
centrációs tábor, Auschwitz és az egykori legnagyobb náci meg-
semmisítõ tábor, Auschwitz-Birkenau között. A kezdetben két-
évente tartott zarándoklatot 1996 óta évente rendezik meg. (április)

Kállai Ernõ lehet a kisebbségi ombudsman?

Kállai Ernõ társadalomkutatót, a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének mun-

katársát jelöli kisebbségi
ombudsmannak Sólyom
László köztársasági elnök
– írja saját információira
hivatkozva május 16-ai
számában a Népszabadság.
Sólyom László két héten
belül dönt arról, kiket jelöl
általános, illetve a kisebb-
ségi ombudsmannak, mi-
vel mindkét hivatal posztját
betöltõ megbízatása lejár.
Lenkovics Barnabást, az
állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosát, aki hat
évig töltötte be ezt a pozíci-
ót, 314 igen és 25 nem sza-

vazattal alkotmánybírónak választotta az Országgyûlés, helyén
Majtényi Lászlót látná szívesen az államfõ. Kaltenbach Jenõ hi-
vataláról 12 év után búcsúzik, megbízatása július elsejével jár le.
Pozíciójában hat évvel ezelõtt újra választották, de a törvény nem
engedi, hogy két ciklusnál tovább bárki betölthesse ezt a pozíciót.
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos mandátuma 2007 decemberé-
ben ér véget, így errõl a jelölésrõl késõbb dönt a köztársasági elnök.
Roma vezetõk egyöntetûen úgy fogalmaztak, hogy Kaltenbach
Jenõ 12 éven keresztül lelkiismeretesen, hihetetlen empa-
tikussággal és kitartással képviselte a magyarországi roma kisebb-
ség ügyét. Azt az információt, hogy Kállai Ernõt javasolhatja
Sólyom László kisebbségi ombudsmannak, a RomNet által
megkérdezett roma vezetõk, politikusok egyaránt üdvözölték. Fel-
készült, jó szakembernek tartják. Kállai Ernõ a RomNetnek
mindössze annyit mondott: addig, amíg a köztársasági elnök nem
hozza nyilvánosságra az általa kisebbségi ombudsmani pozícióra
javasolt személy nevét, minden ezzel kapcsolatos név felvetése
pusztán találgatás. (május)

Cigányozás a világot jelentõ deszkákon
Balog János az Egyenlõ Bánásmód
Hatósághoz fordul 

Nyílt próbán ,,büdös cigányozta” le Balog János színmûvészt
egy táncos a Madách Színházban. Az intézmény fegyelmi eljárást
indít a táncos ellen – értesült a Roma Sajtóközpont. Balog János
színmûvészt a ,,Volt egyszer egy csapat” nyílt próbáján ,,büdös ci-
gányozta” le az egyik táncos. A színész a Roma Sajtóközpontnak
azt mondta: a táncos a próbán arrébb akarta tuszkolni, mert szerinte
nem jó helyen állt. De mivel a koreográfus nem jelezte, hogy ilyen
probléma lenne, a színész rászólt a táncosra, hogy ne lökdösse. Ba-
log szerint ekkor a táncos megengedhetetlen stílusban kezdett vele
kiabálni. ,,Te büdös cigány, nem is hasonlítasz másra, csak egy bü-
dös cigányra” – hangzott a durva válasz. A színész ekkor elhagyta
a próbát. Balog szerint a táncos nem kért tõle bocsánatot, de a tánc-
karvezetõ helyettes késõbb a tánckar nevében megtette ezt. A fel-
ügyelõ, Cs. Nagy Endre az incidens után hazaküldte a táncost és írt
egy feljegyzést a színház vezetõségének, amely alapján a táncost
felfüggesztették. Az ügy kivizsgálásával Wettstein Tibort, a Ma-
dách Színház gazdasági igazgatóját bízták meg.  A fegyelmi eljárás
után a legsúlyosabb büntetés a rendkívüli felmondás lehet. De a tán-
cos levelet írt az igazgatóságnak, amiben elismeri hibáját, és reméli,
nem küldik el. Azt írta: kész nyilvánosan, az egész társulat elõtt bo-
csánatot kérni a színésztõl. Balog János azonban nem hagyja annyi-
ban a történteket: eljuttatja az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz az
esetet. (május)

Daróczi Dávid kormányszóvivõ

Budai Bernadett politikai elemzõ és Daróczi Dávid, a Kor-
mányszóvivõi Iroda vezetõje lesznek a kormányszóvivõk június
18-ától – jelentette be Gál J. Zoltán, a Miniszterelnöki Hivatal
államtitkára. Elmondta: a kormányátalakítás után most jött el az
ideje annak, hogy a kormánykabinet is kiegészüljön. Két szóvivõ
kinevezését az is indokolja, hogy júliustól naponta lesznek kor-
mányszóvivõi tájékoztatók. Gál J. hangsúlyozta: olyan embereket
választottak, akik nem szópárbajban edzettek, nem közszereplõk és
inkább jövõjük, mint múltjuk van, de szakmai felkészültségükkel

Fotó: Nyári Gyula
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értik és meg tudják értetni
az emberekkel a reformfo-
lyamatokat.  

Daróczi Dávid 35 éves,
majdnem két éve vesz részt
a Miniszterelnöki Hivatal
kommunikációs stábjának
munkájában, korábban
több újságban, a Magyar
Televízióban, valamint a
Radió C-ben dolgozott. Ta-
nulmányait a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem,
Hittudományi Fõiskola ka-
rán végezte, most a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem
Üzleti Tanulmányok Inté-

zetének hallgatója. A Kormányszóvivõi Iroda vezetõje nagy fela-
datnak és kihívásnak tekinti, hogy ezentúl a kabinet szóvivõjeként
is dolgozik. Szeretem a hazámat – ezzel indokolta, hogy elvállalta
a felkérést. (június)

Angyalok nyelvén – roma mûvészek
fesztiválja

A budapesti A38 hajón július 6-án roma mûvészek helyben ké-
szült képeinek kiállításával, majd délután Szentandrássy István
festõmûvész albumának bemutatójával kezdõdött meg az An-
gyalok nyelvén címû roma kulturális fesztivál. A Törökfürdõ Ala-

pítvány által szervezett mûvészeti, esélyegyenlõségi rendezvény a
Roma Integráció Évtizede Program magyarországi elnökségének
kezdetét elindító esemény is – mondta köszöntõ beszédében Rauh
Edit, a szociális tárca szakállamtitkára. Hozzátette: sajnos hiányoz-
nak mindazon kulturális intézmények, amelyek helyet és lehetõ-
séget adnának arra, hogy a romák gyakorolhassák és megmutathas-
sák gazdag kultúrájukat, hagyományaikat, és ahol közéleti tevé-
kenységet folytathatnának.

Az este hatkor kezdõdött hivatalos megnyitó után az Irodalmi
Szalon címû program keretében Rózsa Péter beszélgetett Bódis
Krisztával, Choli Daróczi Józseffel, Kalányos Mónikával és Ko-
vács József Hontalannal, akik saját költeményeikbõl olvastak fel,
majd Szentandrássy István képzõmûvészeti albumát mutatták be. A
hajótérben este kilenctõl a SzentY Band játszott, tíz órától a Kha-
morro együttes lépett fel. (július)

Elhunyt Lakatos Menyhért az írófejedelem 

 Nyolcvankettedik évében, 2007. augusztus 21-ére virradóra el-
hunyt Lakatos Menyhért. Nemcsak a cigányság érezte magáénak,

a többségi társadalom is
nagyra tartotta. Munkás-
ságáért 1976-ban Füst Mi-
lán-díjat, 1976-ban és
1993-ban József Attila-
díjat kapott. A hazai ci-
gányság kulturális életében
és a magyar kultúra terén
szerzett érdemeit 1986-ban
a Munka Érdemrend Arany
fokozatával, 1999-ben pe-
dig a Magyar Köztársaság
Babérkoszorújával ismer-
ték el. Erre tette fel a koro-
nát a magyarországi ci-
gányság, amikor 2000-ben,

éppen születése napján az Országos Cigány Önkormányzat Élet-
mû-díját vehette át.   (augusztus)

II. János Pál kápolna Csatkán

Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) II. János Pál pá-
páról nevezte el a Komárom-Esztergom megyei Csatkán álló kegy-
templom mellett épült új kápolnát a szeptember 8-án tartott Mária-
búcsún, melyre minden évben több ezren látogatnak el.

A kápolnát Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög katolikus
megyéspüspök áldotta meg szentmise keretében, és a II. János
Pál pápa nevet adományozta neki. Vasárnap Márfi Gyula
veszprémi érsek mondott ünnepi szentmisét a kegyhelyen.  A
szombati névadományozó ünnepségen az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal és az Országos Cigány
Önkormányzat is képviseltette magát. Hiller István minisztert
Kállai Katalin a tárca romaügyi stratégiai fõtanácsadója, Kiss
Péter minisztert Lankó Károly politikai tanácsadó képviselte. A
két évvel ezelõtt elhunyt pápa 2003. november 19-i audienciáján
fogadta az OCÖ által vezetett 180 tagú roma küldöttséget. A
delegáció a magyarországi cigányságra és egy fából készült fe-
születre kérte a katolikus egyházfõ áldását. A másfél méteres
feszületnek a csatkai kápolna ad helyet. A csatkai kultusz egy

Fotó: 
Nyári Gyula

Fotó: Nyári Gyula

Fotó:
Nyári Gyula
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gyógyulás-történetbõl ered: Ropoli Ferenc plébános feljegyzése
szerint 1863-ban a Mária forrásnál egy vak fiú megmosta a sze-
mét és a víztõl visszanyerte látását. Ezt az esetet további csodás
gyógyulások követték, így a hívek körében hamar népszerû lett a
kegyhely. (szeptember)

Elhunyt
Járóka Sándor prímás, hegedûmûvész

Életének 54. évében szeptember 18-án, a budapesti Péterfy Sán-
dor utcai kórházban elhunyt ifj. Járóka Sándor prímás, hege-
dûmûvész – tudatta ,,Buffó,, Rigó Sándor, a 100 Tagú Cigány-
zenekar vezetõje az MTI-vel. A Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett mûvész több mint három és fél éve
kómában feküdt. Ifj. Járóka Sándor 1995-tõl két éven át a 100 Tagú
Cigányzenekar mûvészeti vezetõje volt, de azután is többször fel-
lépett az együttessel. (szeptember)

Ki mit tud?

A szolnoki székhelyû „Oktatási és Továbbképzési Központ”
Alapítvány október 6-án ismét megrendezte immár hagyománnyá
vált megyei Ki mit tud? vetélkedõjét általános iskoláskorú cigány
gyermekek részére.  A vetélkedõ célja a cigány gyermekek tehet-
ségkutató versenyének, mint a tehetséggondozás, tehetség felis-
merés egy sajátos formájának hagyománnyá emelése.  A vetél-
kedõre a megye 12 településérõl több mint 150 gyermek jelent-
kezett. A három tagú zsürinek – Varga Ilonának, a Cigány félóra
szerkesztõ-riporterének, Choli Daróczi József író, költõ, mûfor-
dítónak, és Hegedûs Sándornak, lapunk munkatársának nem volt
könnyû dolga, amikor a 42 produkcióból ki kellett választani a ka-
tegória gyõzteseket.  Csoportos ének kategóriában a karcagi Arany
János Általános Iskola énekcsoportja lett az elsõ helyezett.
(október)

Legjobb rendezõ díj Bogdán Árpádnak

A genfi Cinema Tout Ecran filmfesztiválon Bogdán Árpád elsõ
játékfilmjéért, a Boldog új életért a legjobb rendezõ díját nyerte el.
Napjaink egy névtelen városában játszódik a történet, névtelen

szereplõkkel. Meghatározhatatlan idõ, üres, elhagyott terek és ala-
gutak, személytelen városrészek, külvárosi miliõ. A szociális peri-
féria dísztelen kellékei. Itt él fõszereplõnk, egyedül, egy lakótelepi
lakásban. Õ roma, nevelõotthonban nõtt fel, szüleit nem ismeri. A
világról és annak szabályszerûségérõl szinte semmit se tud. Vágyai
az irreális és a vegetatív célok közt ingáznak. A valakihez tartozás
vágya nagyon erõsen él benne, annak türelmes kialakítása azonban
nehézséget okoz neki. Kevés barátja van akik megértenek valamit
az õ kósza létezésébõl. Egy napon volt utógondozójától kap egy kü-
lönleges ajándékot. Megkapja azt a dossziét, ami a gyerekkort fel-
dolgozó aktákat tartalmazza. Ezek a dokumentumok talán reményt
adhatnak ahhoz, hogy újraértelmezhesse saját, gyerekkorában fél-
bemaradt életét. 

(november)

Egymilliárdból folytatódhat 
a nyomortelepek felszámolása

A szociális minisztérium 2005-ben indított nyomortelep-felszá-
molási programja során eddig harminc településen 220 roma csalá-
dot költöztettek ,,dzsumbujokból” új lakásokba. A telepfelszámolás
sikeres, s jövõre már egymilliárd forintból folytatódhat. A Zala
megyei Galambok önkormányzata 2005 nyarán elsõk között nyert
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium úgynevezett romatelepe-

ken élõk lakhatási és szociális integrációs modellprogramjában. A
falu 64,7 millió forinthoz jutott: ebbõl az összegbõl három, két-két
lakásból álló családi házat építtetett fel az önkormányzat. Az új
otthonokba a mára ledózerolt galamboki nyomortelep hat roma csa-
ládját költöztették át az idén februárban. Ürmös Andor, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium romaintegrációs fõosztályának a ve-
zetõje elmondta: miként Galambokon, a telepfelszámolási prog-
ramban részt vevõ más településeken is sikeresnek nevezhetõ a pro-
jekt. A program eredményessége azonban – hangsúlyozta a szak-
ember – valójában csak évek múltán derülhet ki, hiszen a legfõbb
kérdés az, sikerül-e hosszú távon a családok életmódváltása. Tény
viszont, tette hozzá, hogy 2005 óta harminc településen 220 család
kapta meg az újrakezdés lehetõségét, s eddig senki nem esett ki a
programból. 

(november)

Csoportos ének kategóriában 
a karcagi Arany János Általános Iskola
énekcsoportja lett az elsõ helyezett. 
Fotó: Halász Katalin

Illusztráció: LD archívum
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AKTUÁLIS

„Véget ért a Magyar Gárda felvonulása Tatárszentgyörgyön december 9-én, vasárnap. A Pest
megyei faluban a „vidék  közbiztonságáért és a cigány bûnözõ csoportok” ellen tüntettek. A gár-
datagok három oszlopban felálló, több mint kétszáz méter hosszú menetet alkottak, és dobszóval
vonultak be Tatárszentgyörgyre, majd beszédeket mondtak a szerintük létezõ „cigány bûnözés”
ellen. A falusiak nagyobb csoportokban, az út szélérõl figyelték a menetet.

Mintegy 100 roma ellentüntetést tartott a falu központjában, és miután ez véget ért, egy félreesõ,
többségében romák lakta utca egyik házának kertjében szalonnát sütöttek gitárszó mellett. A meg-
mozdulást nem a helybéli romák szervezték, hanem – több más  szervezet mellett – az Országos
Cigány Önkormányzat (OCÖ). A helyszínen volt többek között Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke,
Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke, valamint több cigány önkormányzati
képviselõ. (Vasárnap este szóvivõje útján Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is elítélte a gárda
demonstrációját.”)

2007. december 9.
TATÁRSZENTGYÖRGY

Az elmúlt napok fontosabb nyilatkozatai

„Bár Berente Imréné polgármester december 8-án vissza-
vonta a Magyar Gárda területfoglalási engedélyét a felvonulás-
ra, a rendõrség délelõtt kijelentette: nem oszlatják fel a demonst-
rációt. „ A rendõrségnek nincs  jogi lehetõsége, hogy feloszlas-
sa a tüntetést” – mondta az origo kérdésére Bényi Mónika, a Pest
megyei rendõrség szóvivõje. A Magyar Gárda ugyanis elõzete-
sen bejelentette felvonulási szándékát, és ezt a dabasi rendõrka-
pitányság tudomásul vette – tette hozzá a szóvivõ.

A polgármester szerint a Magyar Gárda félrevezette a tele-
pülést, mert – a községben terjesztett szórólapok és a Gárda ve-
zetõinek nyilatkozatai szerint – a „roma bûnözés” és a roma tár-
sadalom elleni demonstrációra kívánták felhasználni a közterü-
letfoglalási engedélyt. Ezért Berente Imréné azonnali hatállyal
visszavonta az engedélyt.” (Origo)

A Lungo Drom is a közjogi méltóságok lépésére vár
Az államfõ fogadja az OCÖ vezetését

A Lungo Drom elvárja a közjogi méltóságoktól, hogy a tár-
sadalmi béke és az igazságosság érdekében éljenek törvényes
lehetõségeikkel; a roma szervezet a vasárnapi tatárszentgyörgyi
demonstráció kapcsán közölte ezt. A Lungo Drom ,,mély meg-
döbbenéssel értesült a tatárszentgyörgyi erõdemonstrációról, és
az ott elhangzott szélsõséges, cigányellenes kijelentésekrõl” – áll
a közleményben.

Mint írták, ,,tanulmányainkból tudjuk, hogy a világtörténe-
lemben már sokszor megtörtént, hogy súlyos társadalmi válság-
helyzetben a valódi felelõsök bûnbakokat neveztek meg, õket
téve felelõssé a bajokért. A hiszékeny emberek elkábíthatók az
ilyen kijelentésekkel, és a megtámadott népcsoport súlyos ve-
szélybe kerül. Gondoljunk csak a második világháború elõtti né-
metországi történésekre.”

A Lungo Drom szerint a mai Magyarországon rendkívül
nehéz helyzetben él a lakosság csaknem egésze, de különösen
nagy szegénységben, mély nyomorban tengõdik a magyarorszá-
gi cigányság. ,,Mi a magunk részérõl csak csodálni tudjuk tûrõ-
képességüket. Vigyázunk is arra, hogy ne feszüljön robbanásig

a helyzet. Azt is tudjuk azonban, hogy sokáig már nem lehet el-
várni az éhezõktõl, a munkanélküliektõl, a gyereküket orvoshoz
vinni nem tudóktól, a putriban lakóktól, hogy többet viseljenek
el, mint jobb sorsban élõ honfitársaik” – olvasható.

AFarkas Flórián vezette szervezet szerint ilyen helyzetben
tûrhetetlen, ha egyesek arra vetemednek, hogy ,,a szegénység-
ben tengõdõ cigány embereken nyilvánosan még egy nagyot
üssenek”. ,,Elvárjuk valamennyi illetékes hatóságtól, a közélet
minden szereplõjétõl, különösen a közjogi méltóságoktól, hogy
az ilyen megnyilvánulások kapcsán ne maradjanak némák. Él-
jenek minden törvényes lehetõséggel a társadalmi béke és igaz-
ságosság érdekében” – zárul a közlemény.

A Magyar Gárda 260, és a nyírségi szervezõdésû Nemzeti
Õrsereg 50 tagja tartott vasárnap felvonulást a Pest megyei Ta-
társzentgyörgyön. Aszervezet vezetõi arról beszéltek, hogy a de-
monstrációval a ,,cigánybûnözésre” akarják felhívni a figyelmet.

Ifj. Bogdán János, az Országos cigány Önkormányzat
(OCÖ) szóvivõje közölte, hogy az OCÖ vezetése rendkívüli
meghallgatást kér Sólyom László köztársasági elnöktõl a Ma-
gyar Gárda megnyilvánulásai miatt. Kumin Ferenc, a Köztár-
sasági Elnöki Hivatal fõosztályvezetõje azt mondta kedden,
hogy Sólyom László, idõpont-egyeztetés után, fogadni fogja hi-
vatalában az OCÖ vezetését. 

Az ombudsmanok nyilatkozata az Emberi Jogok Napján

Közlemény

,,Mélységes megdöbbenéssel tapasztaljuk, hogy Magyaror-
szágon az elmúlt idõben egyre inkább felerõsödtek a különbözõ
kisebbségi közösségek, és elsõsorban a cigányság elleni rasszis-
ta megnyilvánulások.

Acigányokat csak úgy általában sértõ, megalázó, bántó nyi-
latkozatokat hovatovább már megszoktuk: meglepetést már rit-
kán okoznak, most azonban egy ismert mozgalom alelnöke köz-
leményében azt fejtegeti, hogy ,,a cigányságnak vérfertõzés út-
ján degenerálódó, õsközösségi szintû szubkultúrában élõ rétege
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termeli ki magából a cigánybûnözés egy részét”, illetve a bûnö-
zés terjedésének genetikai vetületére figyelmeztet.

E megközelítés, amellett, hogy sérti és megalázza a magyar-
országi cigányság mélyszegénységben élõ, legkiszolgáltatottabb
rétegeit, olyan összefüggéseket sejtet, amelyek hangoztatása
már évtizedek óta nem fogadható el a demokratikus társadal-
makban. Egy emberi jogokat tiszteletben tartó, nyitott európai
társadalomban nem engedhetõ meg és nem fogadható el, hogy
magát politikailag legitimnek tekintõ mozgalom vezetõje ilyen
tartalmú nyilatkozatot tegyen. Egy másik, az elõzõvel szövetsé-
ges szervezet pedig a ,,cigánybûnözés” elleni tüntetést szerve-
zett.

Azt gondoljuk, elérkezett az idõ, hogy a magyar társadalom
felelõsségteljesen gondolkodó tagjai, különösen a választott ve-
zetõk, közjogi méltóságok, határozottan megszólaljanak és elí-
téljék a nyilvánosság elõtt is az ilyen és hasonló tartalmú meg-
nyilvánulásokat. Minden jóérzésû embernek el kell ezen gon-
dolkodnia, egy demokratikus gondolkodású közjogi méltóság-
nak, politikusnak pedig kötelezõ.”

Budapest, 2007. december 10-én, az Emberi Jogok Napján.

Dr. Kállai Ernõ, a kisebbségi jogok országgyûlési biztosa
Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos

Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyûlési
biztosa

Sólyom László köztársasági elnök válaszlevele
Kállai Ernõnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok

országgyûlési biztosának 

,,Tisztelt Országgyûlési Biztos Úr!
Ombudsmantársaival együtt hozott állásfoglalásuk olyan

idõben született, amikor a magyarországi radikális jobb látvá-
nyos és botrányos megmozdulásokkal jelent meg a közéletben.

A radikális jobboldal pártja 2002-ben kiesett a parlament-
bõl, és választói támogatásuk 2006-ban, egy újabb párt alakítása
ellenére is jelenetéktelen maradt. Idén nyáron azonban a szél-
sõjobb rátalált arra a megjelenési formára, amely tartósan óriási
médiaérdeklõdést biztosíthat neki: egyenruhás szervezetet alapí-
tott, s az avatási ceremóniákat legutóbb már fenyegetõ felvonu-
lás követte. Az így nyert figyelem felerõsíti mondanivalójukat is.

Szeptember 10-i országgyûlési beszédemben egyértelmûen
leszögeztem, hogy a radikális jobboldal eszméi és tettei elfogad-
hatatlanok és veszélyesek. Mivel a radikális jobboldal ideológiá-
vá és programmá teszi az emberek közötti megkülönböztetést,
szemben áll az emberi méltóság alapeszméjével. Felhívtam a
figyelmet arra is, hogy sokkal általánosabb, mélyebb és maka-
csabb problémáról van szó, mintsem hogy beérhetnénk a szalag-
címek és a napi politikai reakciók szintjével. Társadalmi problé-
maként kell kezelni, együtt a nemcsak a jobboldalon jelenlévõ
elõítéletességgel, intoleranciával. A radikális jobb azért is veszé-
lyes, mert gyakran hivatkozik kiragadott társadalmi részkérdé-
sekre, s megoldásukra hamis, indulatokra építõ, és olyan választ
kínál, amely alapvetõ emberi és alkotmányos értékeket tagad.

Az ilyen mozgalmakkal és szervezetekkel kötelességünk
szembeszegezni saját értékrendünket. Egyetlen jóakaratú ember
sem tûrheti az emberi méltóság megsértését, és egyenlõ méltósá-
gunk megkérdõjelezését. Ki kell fejeznünk tehát szolidaritásun-
kat.

Az Országgyûlési Biztos Úr levelében szóvá tett eseménye-
ket olyan fordulópontnak tartom, amelyre indokolt reagálnom.
A Jobbik egyik szónoka negatív tulajdonságokat etnikai, faji
vagy biológiai meghatározottsággal kötött össze. Az ilyen gon-
dolatokat, amelyek a náci ideológiának is részei voltak, a legha-
tározottabban visszautasítom. 

A radikális jobboldal az antiszemitizmus mellett Magyar-
országon sajátos vonásként cigányellenes is. A Magyar Gárda
december 9-i felvonulása kifejezetten cigányellenes tüntetés

volt. Hasonló vonulásokkal fenyegetnek másutt is. Amellett,
hogy ideológiájuk elvetendõ, ezek az akciók gyakorlatilag is
mérhetetlenül károsak. Olyan légkört teremtenek, amely csakis
nehezíti a cigányság társadalmi beilleszkedésének elõrehala-
dását. A fenyegetõ fellépés, és az ezzel kiváltott érzelmi és poli-
tikai reakciók belekényszerítik ezt a nagyon komoly, sürgetõ és
összetett problémát a leegyszerûsített jelszavak sémáiba.

Pedig éppen nyugalomra, nyitottságra és együttmûködési
készségre, valamint a kötelességek vállalására van szükség mind
a többségi társadalom, mind a cigányság részérõl. Magyaror-
szág jövõjének egyik fontos tényezõje lesz, hogy sikerül-e, és
milyen megoldást találnunk. Ehhez pedig szakmai megközelí-
tésre, és erre épülõ hosszú távú, objektív szakpolitikára van
szükség. Azt is hangsúlyozni kell, hogy mindez nem választható
el a magyar társadalom általános szociális problémáinak kezelé-
sétõl.

Példaképpen a napokban folytatott beszélgetésünkre utalok
Országgyûlési Biztos Úrral, amikor azt mondta, hogy a roma
iskolások körüli problémák nem szegregációs, hanem pedagó-
giai kérdések. Egyetértünk abban, hogy a cigányságnak minde-
nekelõtt iskoláztatásra van szüksége – ezért is mentünk el együtt
a Cserehátra. Felidézem egy, még a jelölés folyamán elmondott
történetét is: az Ön tanítványainak csodájára jártak pedagógus
kollégáik, mert nekik nem volt semmi nehézségük a cigánygye-
rekekkel. Hozzáteszem: ez egyben pénzkérdés is, továbbá nem
is csupán roma-kérdés. Minden települést és térséget érint, ál-
doz-e az állam fejlesztõ-pedagógusra, kisiskola fenntartására,
munkahelyteremtésre, közlekedésre.

Fontosak, és adott esetben szükségesek a tiltakozások a
megengedhetetlen eszmékkel szemben. Támogatom Biztos
Urat erõfeszítéseiben, hiszen demokratikus államunk alapja a jo-
gok érvényesítése és védelme, mindenki szabadságának biztosí-
tása. De éppen így számíthat rám a cigányság társadalmi helyze-
tének megoldását célzó lépésekben is.

Budapest, 2007. december 11.
Üdvözlettel: Sólyom László”

A Magyar Köztársaság kormányának közleménye

A Magyar Köztársaság kormányának minden tagja
egy emberként és a lehetõ leghatározottabban ítéli el

a Magyar Gárda és szövetséges szélsõjobboldali
szervezeteinek cigányellenes, rasszista szavait

és akcióit.

Hiszünk abban, hogy egy demokratikus köztársaságban a
jognál is erõsebb fegyver a közösség szolidaritása, egységes föl-
lépése, morális tiltakozása az ilyen fasisztoid, kirekesztõ jelen-
ségekkel szemben.

A kormány tagjai e szolidaritás kifejezésének akarnak ré-
szesei és elõmozdítói lenni. Egyértelmûvé kívánjuk tenni, hogy
elfogadhatatlan a számunkra minden olyan törekvés, amely a
nemzet közösségébõl bárki, bármilyen alapon ki akar rekeszteni,
ami a közösségünk bármelyik tagjával, vagy nemzetalkotó ki-
sebbségével szemben gyûlöletet próbál kelteni.

Olyan köztársaságban hiszünk, és olyan köztársaságért dol-
gozunk, amelyben csak a kirekesztõket fenyegetheti erkölcsi-
szellemi kirekesztõdés.

Szolidaritásunkat fejezzük ki minden honfitársunkkal, akik-
ben ezek a gyûlöletkeltõ szavak és akciók félelmet keltettek, és
egyidejûleg biztosítjuk õket arról, hogy a magyar állam veze-
tõiként mindent megteszünk, hogy megvédjük mindannyiukat a
kirekesztéstõl, illetve a gyûlölet közvetlen megnyilvánulásaitól.

2007. december 12.

A Magyar Köztársaság kormánya 
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Véget ért az õszi szünet,
újabb lendülettel dolgoztunk.
Jól éreztük magunkat. A
szeszélyesen változó hõmér-
séklet sem zavart meg min-
ket. A cigány gyerekek is ki-
vétel nélkül az iskolában vol-
tak. Majd egy napon, no-
vember második hetében az
egyik szülõ jött a gyermeké-
ért. Félelemmel tele mesélte
el, hogy Kerepesen, decem-
ber 6-án fáklyás felvonulás
lesz. Acigány telepen fognak
végig vonulni, követelve,
hogy adják el házaikat és
menjenek el a településrõl.
Kérdeztem, kitõl kapta ezt az
információt. Elmondta, hogy
a kerepesi cigány önkor-
mányzat elnökétõl, akinek a
fej nélküli fotója már fenn is
van a neten, azzal a felirattal,
hogy õ lesz az elsõ. Decem-
ber 6-án biztosan nem enge-
dik a gyerekeket az iskolába,
mert a kistarcsai cigányok is
részt vesznek majd a védeke-
zésben. 

Egy perc alatt berekedtem,
mert nem mondhattam ki
azokat a szavakat, melyek a
torkomban voltak. Ugyanis a
hír számomra hihetetlen volt.
Azt gondoltam, valaki na-
gyon csúnya tréfát ûz velük.
Hazajöttem, felhívtam né-
hány képviselõt, tudnak-e a
készülõ demonstráció híré-
rõl. Senki semmit nem tu-
dott, csak valahonnan hallot-
ta, hogy talán lesz valami,
egyesek a cigányok melletti
szimpátia tüntetésrõl beszél-
tek. 

Ekkor már kezdett dereng-
ni, mirõl is lehet szó. Machi-
avelli azt mondta: Az embe-
rek félelmükben, vagy gyû-
lölettõl vezettetve támadnak.
Nem kell mást tenni, mint
gondoskodni arról, hogy egy

helyen, egy idõben legyen ott
mindkét csoport. Kész az in-
dok a tartós gyûlöletre és fé-
lelemre. Akinek meg nincs
valós, alapos indoka arra,
hogy vezessen, irányítson
egy népet, egy falut, egy kö-

zösséget, annak jól jön a gya-
lázat, a gyûlöletkeltés, vagy a
félelemkeltés. 

Ahogy közeledett a de-
cember 6-a a gyerekek egyre
jobban féltek. Naponta arról
számoltak be, hogy a szülõk
is nagyon aggódnak, nem
tudják hova bújtassák majd a
gyerekeket, ha baj lesz.
Mondtam, a rendõrség a kor-

mány ilyet nem engedne.
Törvény van arra, hogy sen-
kit nem lehet megalázni,
megfélemlíteni. Aki ilyet
tesz, börtönbe kerül. Csak a
rendõrség engedélyével lehet
demonstrálni, stb. De a fé-

lelem csak nõtt. 6-án három
kislány jött iskolába. A gye-
rekek elmondták, hogy a
szülõk éjszaka nem alszanak,
hanem közös tûz mellett õr-
ködnek, hogy idejében tud-
ják riasztani a többieket, ha
baj van. Elmentem a szü-
lõkhöz, hogy megnyugtas-
sam õket. Mert azt gondol-
tam, ilyen demonstrációt a

magyar kormány nem enge-
délyezne, ha csak hírét ven-
né, hogy ilyesmi készül,
azonnal megakadályozná. 

Tévedtem. Kutatni kezd-
tem a neten. Nem hittem a
szememnek. Igen, a Magyar
Gárda Magyarországon
megteheti, hogy nem csak a
sajtóban gyalázza a cigá-
nyokat, zsidókat, hanem
megüzenheti nekik, hogy
Mikulás helyett a Krampuszt
várják csak. Mert meg sze-
retnék nekik mutatni, mire
lesznek képesek, ha nem ja-
vulnak. Égett a szám, zsib-
badt a fülem. Telefonáltam
Kerepesre. A Magyar Gárda
vasárnap Tatárszentgyörgyre
megy, aludjanak, ne féljenek.
Másnap csak délután tudtam
kérdezõsködni, ki védi meg a
tatárszentgyörgyi cigányo-
kat?  

        

Az Utolsó Padban Egye-
sület követeli, hogy a kor-
mány szüntesse be a Magyar
Gárda mûködését, garan-
tálja, hogy a cigányok gya-
lázat és félelem nélkül él-
hessenek ebben az ország-
ban. 

Elvárja az Országos Ci-
gány Önkormányzattól, az
önmagukat meghatározónak
tekintõ cigány politikusoktól,
országgyûlési képviselõktõl,
hogy valós és szakszerû ci-
gány érdekképviseletet lássa-
nak el. 

Részlet:
Menyhért Ildikó

levelébõl

Összeállítította:
Paksi éva

A cigány gyerekekhez
Mikulás helyett

a Magyar Gárda készülõdhet?

Fotó: Hajdú D. András
Origo
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CKÖ

2006. október 18-án kezdte meg mûködését a Szolnok Megyei Jogú Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatának új képviselõ testülete. Egyik legfontosabb feladatuknak a hátrányos
helyzetû gyermekek oktatásának és képzésének figyelemmel való kísérését, a munkahely-
teremtést, valamint a cigány telepek rendbetételét tartják. Javaslatukra a „Munkalehetõség a
jövõért” Kht. 4 telepi gondnokot és 6 parkõrt foglalkoztat. A Kht. 61 fõ közhasznú munkavállalói
közül 30 fõ cigány származású.  Kozák Ferenccel, a CKÖ elnökével  Paksi Éva beszélgetett.

Paksi Éva

– Az önkormányzati vá-
lasztások után az volt a legel-
sõ teendõm, hogy végiggon-
doljam kikkel lehet együtt-
mûködni, megállapodást
kötni a városban és  hogy mi-
lyen lehetõsége van a kisebb-
ségi önkormányzatnak arra,
hogy a hátrányos helyzetû
családokon segítsen. A leg-
fontosabb teendõnknek a
munkahelyek teremtését tar-
tom.  Nagyon jó a kapcsola-
tunk  a „Munkalehetõség a
jövõért” Kht.-val, ahol  sok
munkanélküli cigány ember-
nek tudunk munkát biztosí-
tani.  Próbálunk mindenhová
eljutni, ahol szükség van
ránk. Nagyon jó szociális
dolgozóink vannak, akik
mobil szûrésekre szervezik
és viszik el az embereket.
Mindezidáig kettõszázhat-
van  férfit és nõt vittünk el
mobil szûrésre. Elsõsorban
tüdõszûrésre és nõgyógyá-
szati vizsgálatokra visszük el
az embereket.

– Könnyû õket meggyõz-
ni a szûrések fontosságá-
ról?

– Nagyon sokat ki kell jár-
nom a telepekre, hogy meg-
gyõzzem õket. Nemrég a
Motor úton volt egy nagy te-

leptakarítási akciónk is. 860
köbméter szemetet vitettünk
el a várossal karöltve.

– Mivel tudtátok motiválni
az ott lakókat, hogy kezdje-
nek el takarítani?

– Különbözõ fertõzések
jelentek meg a telepen: agy-
hártyagyulladás,  szájfertõzé-
sek, stb. Az ott lévõ vízve-

zetékbõl jött víztõl fertõzõd-
tek meg gyerekek. Nem volt
könnyû meggyõzni az ott
lakókat a takarítás fontossá-
gáról, de végül is belátták,
hogy nekik is tenni  kell
azért, hogy jobb körülmé-
nyek között éljenek. 

Mindenkivel személyesen
többször is elbeszélgettem és

nagy örömmel mondhatom,
hogy változás történt az ott
lakók szemléletében. Válto-
zás történt, mert bármikor
kimegyünk, és azt mondom,
hogy öt ember kell társadal-
mi munkára, meg kell csi-
nálni ezt és ezt a területet,
akkor fogják magukat és
jönnek. Már nem azt kér-
dezik elsõként, mint koráb-
ban, hogy mennyit fizetsz,
hanem fontos lett számukra,
hogy igenis, õk is tudnak
segíteni másokon, mint aho-
gyan rajtuk is sokan segítet-
tek olyanok, akik nem is ott
laknak. 

– Mennyi ideig tartott ez a
takarítási akció?

– Szeptember elején kezd-
tük el, több mint két hónapos
munka volt. 

– A város is segített a szer-
vezésben?

– A városnak az volt a fel-
tétele,  hogy  az ott lakók is
tegyenek magukért, és ha ez
így lesz, akkor õk is támo-
gatják az akciót.  Az önkor-
mányzat részérõl Somogyi
Imre képviselõ úr volt az, aki
maximálisan együttmûkö-
dött ebben a munkában, és a
szociális dolgozókkal együtt
végeztük a szervezést és a

Kozák Ferenc

,,Az emberibb
környezet az épületek
felújításával
is megteremthetõ!”
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lebonyolítást. Tudni kell,
hogy  használható illemhe-
lyek sincsenek a telepen. A
város vezetõsége félre tett
egy keretet, hogy ebbõl – el-
sõ lépésként – ezt a tarthatat-
lan állapotot oldjuk meg.
Megkerestünk egy romavál-
lalkozót, hogy az illemhe-
lyeket tegye rendbe. Akövet-
kezõ fontos teendõnk az út
aszfaltozása lesz.

– Mióta létezik  a Motor
út? 

– Húsz éve.
– Húsz év alatt még senki

nem tartotta fontosnak,
hogy aszfaltozott út legyen a
telepen?

– Nem. De nem csak a
Motor út, hanem az Üteg út
is nagyon romos. A Tücsök,
a Hangya  és a Búzavirág út,
ahol szintén  cigány embe-
rek élnek rendben van, rend
van az egész telepen. Ami
nagyon problémás és ahol
embertelen körülmények
között élnek, az az Üteg és a
Motor út. Megoldást kere-
sünk arra vonatkozóan,
hogy azoknak a családok-
nak, ahol 15-en, 20-an lak-
nak egy 54 m2-es lakásban,
azoknak szociális bérlaká-
sokat tudjunk biztosítani,
amíg a lakásukat fel nem
újítjuk. Farkas Flórián or-
szággyûlési képviselõ úr is
megígérte, hogy segíteni
fog, támogatja az elképzelé-
seinket. Komplex anyagot
kapott tõlünk, hogy miben
várnánk a segítségét. Õ is és
Szalay Ferenc polgármester
úr is többször voltak kint a
telepen. Az emberek nagyon
bíznak abban, hogy Farkas
Úr segíteni fog. 

– Hányan laknak a Motor
úti lakótelepen? Hány csa-
lád?

– 268-an. Ez 29 család. Ki-
lencven százalékuk munka-
nélküli. A többi 10 százalék
nyugdíjas, vagy gyesen van.
Most volt egy lehetõség a
Munkalehetõség a jövõért
Kht.-nál: 12 embert vetettem
fel a Motor útról, hogy a
decemberi és a januári hely-
zetük egy kicsit jobb legyen,

hogy legyen jó ünnepük,
legyen egy kis anyagi bizton-
ságuk.  Szeretném azonban,
ha  ez  a 12 ember  nem csak
erre a két hónapra kapna
munkát, de ez még további
tárgyalások függvénye.

– Nem gondolkoztok te-
lepfelszámolási progra-
mon? 

– Természetesen  gondol-
tunk rá.  De azt gondolom,
hogy az emberibb környezet
megteremthetõ az épületek
felújításával is. Ugyanakkor
azt is fontosnak tartom, hogy
aki szeretne kikerülni a te-
leprõl, annak  erre legyen le-
hetõsége. A Szollak Kft.-vel
és a várossal is megbeszélve
8–9 lakás felújítását  vállal-
juk. Tervezem még egy mo-
soda létrehozását.  A telepen
van egy három szobás lakás,
ahol van víz.  A többi lakás-
ban nincs. Ott  kényelmesen,
kulturált körülmények között
lehetne mosni.

– A telepfelszámolási
program elemeként a laká-
sokba  be lehetne vezetni  a
vizet, fürdõszobát lehetne
kialakítani.

– A csatornarendszer ki
van építve. Hogy azóta el-
avult-e vagy sem, azt nem
lehet tudni. A földben min-
denesetre benne van a ve-
zeték.

– A házak annak idején
mocsaras, nagyon rossz
földre épültek. Ez  most
mennyiben okoz gondot?

– A lakások folyamatosan
süllyednek. Bárhogy fertõt-
lenítünk, büdös van. Ezeket
a lakásokat nem lehetett
volna erre a területre felépí-
teni.

– Volt egy idõszak, amikor
Farkas Flórián is ott lakott,
akkor mintatelep volt a Mo-
tor út.. 

– Én is ott laktam. Nagyon
jó közösség volt. 8–10 évig
mintatelep volt nem csak
Magyarországon.

– Végül is az volt a tit-
ka, hogy egy olyan  kariz-
matikus vezetõ volt ott,
aki tudott hatni  a  közös-
ségre?

– Így van. A romák vezetõ
nélkül nem tudnak lépni. Bi-
zonytalanok bizonyos dol-
gokban. Ha tekintélyt látnak
másban, akkor bizalmuk van.
És ez a bizalom addig mû-
ködik, amíg a másik vissza
nem él vele.  Amikor a bi-
zalom elveszik, ezek az em-
berek magukba zárkóznak.
És utána jöhet bárki. Sokat
kell ahhoz bizonyítani, hogy
a bizalmukat visszakapják.
Ezek az emberek sajnos meg
vannak törve a sorstól, ma-
gukra lettek hagyva. Ezen
dolgozom most a munka-
társaimmal, hogy újra bízni
tudjanak. Én is, a szociális
munkásaim is rendszeresen
kijárunk a telepekre.

– Karácsonyra tervez-e a
CKÖ valamilyen segítséget
a cigány családoknak?

– Igen. A várossal karöltve
a Motor úton szeretnénk egy
karácsonyfát felállítani, de
még ezt megelõzve a gyere-
keknek mikuláscsomagot
osztunk december 6-án, de-
cember közepén pedig élel-
miszercsomagot osztunk a
családoknak.

– De ez a segítség ugye
nem csak a Motor úti lako-
soknak szól?  

– Természetesen  nem.
Csak azért beszélünk többet
a Motor útról a mert ott van a
legtöbb probléma. 

– Köszönöm a beszél-
getést!

,,Tény, a 1980-as évek országos barakfelszámolási
hullámának szolnoki kirakatakciója volt a Motor úti
lakótelep átadása. A korábban valóban embertelen
körülmények között élõ családok jobb, komfortosabb
otthonokba költözhettek át. Az új lakhelyen különbözõ
közösségi terek és rendezvények, valamint a telepen élõ
szociális munkások segítették az elsõ idõkben a jó
lakóközösség kialakulását. A hivatalos tervek arról
szóltak, hogy a telepen újjáélesztik a roma közösségi
hagyományokat, amelyek erõt, kapaszkodókat nyújt-
hatnak az ott élõknek. A lakhelyet egyfajta ugródesz-
kának szánták, ahol pénzt gyûjthetnek a családok a to-
vábblépéshez, a telepi viszonyok közül való kikerülés-
hez. 

Csakhogy hamar kiderült, hogy az épületek la-
kóitól hiába várják el, hogy majd saját erõbõl befe-
jezik a lakásaikat; bevezetik maguknak a vizet, für-
dõszobát alakítanak ki. Alakások fenntartása, a köz-
üzemi díjak, a hitel vagy lakbérterhek fedezése mel-
lett erre már nem maradt pénzük a jelentõs részben
fiatal roma családoknak. És nemcsak a lakások ma-
radtak befejezetlenek. Nem épültek ki az utak, és el-
maradt a csatornázás is. Mindezek pótlására a rend-
szerváltozás éveiben már pénz sem volt. A helyben
lakó szociális munkások is elhagyták a telepet. Elköl-
töztek, s a helyükre már senki sem került. A közös-
ségi helyek és rendezvények elhaltak. Az induláskor
nagy gonddal kiválogatott – igényesebb életre vágyó
– családok elmenekültek a teleprõl.

A helyükre így-úgy beköltözõk már nem tartották
magukra nézve kötelezõnek az eredeti közösségi szabá-
lyokat, így az egykor virágos telep ma már pusztuló ké-
pet mutat.”

(Teleki József – Új Néplap,
2007. augusztus 22., 1-2. oldal)
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Idén karácsonykor lenne
75 éves Domján Edit, az
egykor ünnepelt színmûvész,
aki éppen csak, hogy betöl-
tötte negyvenedik születés-
napját, amikor – ugyancsak
karácsonykor – önkezével
véget vetett az életének. Szí-
nésztársai, akik rosszat sejtve
rátörték az ajtót, miután éle-
tében elõször nem érkezett
meg idõben a  színházba,
nemcsak kötélen himbálózó
testét, a fürdõszobában üres
orvosságos üvegeket és zsi-
lettpengét is találtak. Aki ezt
végig csinálta, az végsõkig
elszánta magát a halálra –
mondta a rémítõ látványról
utolsó látogatóinak egyike.

Halála sokkolta a közvéle-
ményt, hiszen egy hihetet-
lenül sikeres életpálya sza-
kadt meg. A színpadokon,
filmeken s rádiójátékokban
áradó életkedvvel, szelíd
derûvel, elbájoló nõiességé-
vel, s hangjának senki másé-
hoz nem hasonlító, simogató
bársonyával kortársait kivé-
tel nélkül meghódító mû-
vészben nem látták – nem
láthatták – a közelgõ vég elõ-
jelét. Kiváló színész volt, a
színpadon élt, magánéletét
tudatosan elpalástolta. (Igaz,
egyetlen egyszer, a Szécsi
Pállal kialakult szerelmi vi-
szony idején – Szécsi bará-
tainak tapintatlansága révén
– némileg felszakadt a palást
szövete: s kósza szélként
járta be a pletykaéhes várost
kapcsolatuk néhány fordula-
ta.)

Halálakor több pályatársá-
nak is eszébe jutott az évek-
kel (évtizedekkel) korában
több alkalommal tréfásan
megfogalmazott – de senki
által komolyan nem vett –

fogadkozása, hogy egy perc-
cel sem akar tovább élni
negyven éves koránál. Ez az-
tán bejárta a sajtót, s felmen-
tett mindenkit, aki közönyé-
vel, érdektelenségével vagy
egyszerûen a jó szavakra
való restségével maga is elõ-
mozdítója volt a tragédiának.
A róla megjelent 1987-es
életrajzi könyv és az 1992-es
emlékkötet valamennyi nyi-
latkozója utólag kifejti:
Domján Edit egy szeretetre
iszonyúan éhes, szeretnivaló,
sérülékeny és magányos –
leginkább egy fagyoskodó
énekesmadárra – emlékez-
tetõ személyiség, s egyben
színészóriás volt. Ha koráb-
ban születik, Bajor Gizihez
hasonló méltatás és ünneplés
lehetett volna osztályrésze,
hisz a színmûvészet azonos

polcán álltak – fogalmazták
meg többen is azok közül,
akikkel együtt koptatta a vi-
lágot jelentõ deszkákat. (Ha
ennek az utólagos szeretet-
és elismerésdagálynak leg-
alább tizednyi hulláma elér-
hette volna, s – szokás szerint
– nemcsak az elhunyt tilta-
kozni képtelensége hívná
elõ, talán még ma is közöt-
tünk lehetne. Ha valóban
annyi barátja és tisztelõje lett
volna a pályán, amennyien
ekként emlékeznek önma-
gukra, vajon hogy maradha-
tott volna annyira egyedül az
utolsó hónapokban, s azokon
a végzetesnek bizonyult ka-
rácsonyi napokon? Különö-
sen, ha valóban sokan tudtak
a negyvenedik születés-
napjához kötõdõ baljós ígé-
retekrõl?) 

Igazán senkit nem engedett
túl közel magához. 

Még Avar István is – aki-
vel egy idõben, 1949-ben je-
lentkezett a fõiskolára, s
mivel egyiküknek sem volt
érettségije a gyorstalpaló
gimnáziumban is osztálytár-
sak voltak – azt emlegeti,
hogy örökké azt érezte, vala-
mi szörnyû nagy titka van,
amit semmiképp sem akar
megosztani senkivel. Sin-
kovits Imre arra emlékezett
igen élénken vissza, hogy
Edit mennyire csillogó
szemmel hallgatta, amikor a
családjáról beszélt, sõt egye-
nesen kérlelte: meséljen még
róluk. Többször végig olvas-
va a két könyv több hetven
megnyilatkozóját, döbbenten
látom, hogy a családjáról
senki nem emlékszik egyet-
len egy olyan mondatra sem,
amit róluk beszélt volna.
Errõl az egykori – elõbb
szerelmes, utóbb elvált, még
utóbb Domjánról drámát írt –
színész férj, Kaló Flórián is
hallgat. 

Az 1950-es évek gyanúsí-
tásokkal terhelt, különösen
az értelmiségiek között osz-
tályárulókat szimatoló kor-
szak volt. Aki csak egy kicsit
is kiemelte a fejét az arctalan
átlagból, azzal egyre-másra
íratták a részletes és még
részletesebb önéletrajzokat,
hátha valami ellentmondásra
lelnek közöttük. A fõisko-
lákon – a „jövõnek szánt em-
berek” körében – szintén be-
furakodott imperialista ügy-
nökök után kutattak. Min-
denkit utolért tehát az ön-
életírás kényszere. Kárpáti
György, aki Domján Edit
életrajzának megírására ka-
pott megbízást, sokért nem

Domján Edit
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adta volna, ha ezeket az ön-
életrajzokat áttekintheti.
Mindössze egyet tud idézni,
mivel mint kiderült, a Dom-
ján-dossziét valamelyik nyá-
ron „a fõiskolától kölcsön-
kérte egy újságíró – így
mondják –, s csak egy ol-
vashatatlan aláírás jelzi, hogy
valaha megvolt”.

Abban a bizonyos élet-
rajzban mindössze ennyi áll
a családról: „Édesapám gyári
munkás, édesanyám egy-
szerû vidéki család gyerme-
ke. Szûkös anyagi helyzetük
miatt meglehetõsen nehéz
körülmények között éltünk.”
Kárpáti György „Domján
Edit” címû könyvének 13.
oldalán két családi fotót is
közöl. Erõsen nézem õket,
hiszen a színésznõt kortár-
sainak egy része – igaz, két-
ségek között – de cigány
származásúnak tartotta. Né-
zem a képeket. Az egyikre,
ahol kisgyerekként moso-
lyog a szülei között a fo-
tográfus lencséjébe, azt mon-
danám, hogy határeset. Alat-
ta egy másik képen már sül-
dõlányként mosolyog. Egy
roma lány néz velem szem-
be. (Kellõ óvatosságra int
azonban a híres Orbán Vik-
tor-fotó. Az a bizonyos fia-

talkori kalapos kép, amely
nyomán sokan akár õt is
cigánynak nézhetnék.) Édes-
apja a Taurus Gumigyár
megbecsült dolgozója volt.
Ennek volt köszönhetõ, hogy
Maglódról Budapestre köl-
tözhettek az üzem közre-
mûködésével kapott lakásba.

Németh László, a Kos-
suth-díjas író lakásában 1972
szilveszterén magnófelvétel
készült a jelenlevõ híres-
ségek beszélgetésérõl. Dr.
Lakatos István lejegyezte, s
a Forrás címû folyóiratban
2001-ben közreadta a teker-
csek tartalmát. A társalgás
egy része a néhány napja el-
hunyt Domján Edit körül for-
gott. Idézzük most fel az író-
költõ Illyés Gyula, a Sinko-
vits-Gombos színészházas-
pár és Borsos Miklós szob-
rászmûvész beszélgetését!

Sinkovits Imre: (Domján
Editrõl beszélve) Nagyon
érdekes, furcsa, zárkózott
ember volt. Szakonyi Károly
darabjában játszottam vele, a
Zsókában, „Életem Zsó-
ka”… Ahogy most beugrik
nekem, szabadság után ismét
összejött a társulat, és hát ki-
ki mesélte az élményeit: mi
volt, hogy volt, merre járt,
mint járt, én a kis családom

derûs élmé-
nyeit. S ak-
kor úgy rám
néz, össze-
kucorodva,
mint egy
Hamupipõ-
ke: Imre,
m e s é l j e n
még! Ebben
nem én va-
gyok az ér-
dekes, ha-
nem vala-
mire, de
nem tudom
p o n t o s a n
mire, talán a
derûre, vagy
arra, hogy
nekem csa-
ládom van,

vágyott. Nem
tudok erre biz-
tosat, …gon-
dolom, hogy
valahol tán
olyasféle va-
lamire vágy-
hatott –, de
hiszen aztán
voltak olyas-
féle kijelen-
tések, amelyek
arra utaltak,
hogy gyerek az nem, mert
megviseli, mert színésznõ…
Egy furcsa, mindenbõl ösz-
szeszõtt ember volt, ahogy
Madách mondja „jó és
rosszból összeszõve”, méz
meg méreg, meg ilyesmi, de
bezárkózott…

Illyés Gyula: ...úgy, hogy
cigány eredet volt?

Sinkovits Imre: Állítólag
igen, pontosan nem lehet
tudni.

Borsos Miklós: …a nya-
kára nézek, és már látom…

Sinkovits Imre: Bocsáss
meg, te vagy a szobrász.

Gombos Kati: Hogy a nya-
kán? Nem a nevén?

Borsos Miklós: Domján, a
nevén, erdélyi cigány, de a
nyakán is lehet látni, csak a
cigányoknak van ilyen föl-
építése, a fej ahogy ül. Vé-
kony kis nyak és az a fekete
barnaság, amit nem vettünk
észre, hisz sápadt, barna volt
az arca mindig. Nem napo-
zott soha, de a nyaka éppen
olyan fekete, amilyent a kor-
dován csizmán lehet látni.
Szóval, tiszta cigány lány
volt. Itt voltak ezek a belsõ
zavarok, társadalmilag a be-
illeszkedésben, õ érezte azt
az ûrt…

Sinkovits Imre: Miklós,
nyomon vagy!

Borsos Miklós: Itt õ érezte,
õ mindig kívül van, annak
dacára, hogy taps, szépség,
hódítás; végtelenül kedves,
vonzó teremtés volt; nem
volt kacér. Nagyon vonzó,
kedves mosollyal, meleg te-
kintetû. Több érzékenység

volt benne, azt hiszem, mint
amit feltételeznek, éppen a
cigány eredete miatt. A
cigányember roppant érzel-
mes. Hihetetlenül. Én sokat
voltam a hegedûkészítõ ci-
gány barátommal a cigányok
között. Rendkívül érzéke-
nyek és sérülékenyek, éppen
a helyzetüknél fogva.

Gombos Kati: Gyakran be-
zárkózott az öltözõbe, és na-
gyon ritkán engedett be
magához valakit. Akkor is
csak félmondatokban, rezze-
nésekkel reagált a dolgokra.
Én mindig azt hittem, hogy
tele van szerelmi kapcsola-
tokkal, és ebbõl adódóan
vannak a problémák.

Borsos Miklós: A cigány
mivolta több problémát je-
lentett. 

Gombos Kati: Én mindig
azt hittem, hogy a kompliká-
ciók okozzák a depressziós
állapotot nála; mert néha
depressziós volt, ami a pró-
bákon derült ki… 

Lehetséges, szükségszerû
lenne, hogy valaki eltitkolja
cigány származását? Az öt-
venes-hatvanas évek más-
ként vetették fel az identitás-
kérdéseket, mint a mai kor. A
kiemelkedõ személyiségek
cigány vagy zsidó eredeté-
nek szemérmes elhallgatása
hozzá tartozott az adott idõ-
szak társadalmi játéksza-
bályaihoz, amely késõbb is
foglyává tette azt, aki valaha
is alávetette magát ennek.
Tessék csak nézni! A közeli
napokban Príma Díjjal kitün-
tetett Mezei István (a cigány
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labdarúgó válogatott szövet-
ségi kapitánya, akinek ez
úton is gratulálunk) hányszor
emlegette büszkén Verebes
Józsefet, mint egykori cigány
labdarúgót s edzõt. Verebes
életírásában (Koltay Gábor:
Verebes, a Mágus) azonban
hiába keresünk akár csak
egyetlen mondatnyi utalást is
erre. Mezei, de a Prima Pri-
missima Díjjal ugyancsak
most kitüntetett történész,
Glatz Ferenc (egyebek mel-
lett a Cigányok Magyaror-
szágon címû tanulmánykötet
szerkesztõje) az Aranycsa-
patról szólva sokszor meg-
említették a legendás jobb-
szélsõ, Sándor Károly ci-
gányságát is. Glatz még a ci-
gánytelepet is megnevezte,
ahol „Csikar” felnevelkedett.
Életrajzi monográfiájaban
(Fekete Pál: Csikar) azon-
ban sem származásáról, sem
a szegedi, móravárosi ci-
gányteleprõl nem esik szó.
Cziffra György, aki saját
maga írta meg élettörténetét
(Ágyúk és virágok), szintén
nem ír a származásáról. Csak
azt írja, hogy szörnyû nyo-
morban nevelkedett. Éde-
sapját, idõsebb Cziffra Györ-
gyöt, a híres cigány cimbal-
most, csak egy esetben említi
meg, akkor is körülírva, mint
olyan embert, aki a háború
után szórakoztató zenészként
próbál állást találni. 

Akad tehát példa a szár-
mazás elhallgatására, nem is
egy.

Lehet, hogy ez lett volna
az a nagy titok, amely körül-
lengte, s amely folyamatos
védekezésre, magányba
kényszerítette? Próbálom
így is – mint egy nyomozó –
az itt-ott elejtett félmonda-
tokból, a mozaikhírszerzés
szabályai szerint alátámasz-
tani, vagy aláásni a feltéte-
lezést.

A legõszintébbek – úgy
tartják – az elsõ benyomá-
sok, amelyeket még nem
„fertõz meg” a megismerés.

Kaló írja, hogy amikor pá-
lyájuk elején Szegedre szer-
zõdtek, Editet meglátva az
egyik rendezõasszisztens
felkiáltott: „Miért szerzõdtet-
ték éppen ide ezt a kis fekete
bogarat?” Amikor Szegeden
Cordeliát (Lear király lányát)
alakította, a haját szõkére
festette, hogy – amint nyi-
latkozta – „paróka és minden
más hamisság nélkül lehes-
sek igazán, egészen szelíd”.

Többen leírják azt a furcsa
tulajdonságát, hogy társaság-
ban õszinte, szívbõl jövõ ka-
cagásból csapott át idõnként
zokogásba, hogy pityergés-
bõl tudott másodpercek alatt
nevetésbe kezdeni, ha a be-
szélgetés úgy hozta. (Ezt
bizony gyakorta cigányszo-
kásként emlegetik, én ma-
gam drága Oláh Maránknál
szembesültem elõször vele, s
hallatlanul becsültem az ön-
feledtem túláradó, de mindig
tiszta és õszinte érzelmekért.)
Domján Editrõl is gyermeki
tisztaságát is sokan felemle-
getik.

Illés Endre is megemlít
egy fura szokást, ami megint
csak jellemzõ lehet, ha szánt
szándékkal elõhitünkre ke-
ressük az igazolást. E szerint,
ha a színésznõ nagy ritkán
olyan indulatba jött, amit
nem tudott elfojtani ma-
gában, „hangosan, röviden
és keményen pattogtatott az
ujjaival”. Persze mindezek
nem jelentenek semmiféle
bizonyságot. 

Gábor Miklós a Kos a
mérlegen címû könyvében
egy – Domján öngyilkossága

elõtt mindössze negyed
évvel történt – közös pró-
bájukat is megörökítette.

Domján Edit akkorra már
vígjátékok és tragédiák egész
sorának sikerrel játszott fõ-
szerepeit tudhatta maga mö-
gött. Marcel Achard mûve, A
bolond lány címszerepében
(hosszú évekig, 447-szer ját-
szotta!), Molnár Ferenc
Üvegcipõjében volt a leg-
feledhetetlenebb, de a Liliom
Julikájaként, a Szakonyi-
darab Zsókájaként, de Puck-
ként és Titánaként (Shakes-
peare: Szentivánéji álom),
Pollyként (Brecht: Koldus-
opera) s Hannaként (Németh
László: Mathiász panzió),
Natasaként (Gorkij: Éjjeli
menedékhely) és Tóth Her-
minként (Szomory Dezsõ:
Hermelin) is kiemelkedõt
alkotott. Akik olyan szeren-
csések voltak, hogy elsõ
szerepeiben is láthatták, nem
felejtik az általa oly hitelesen
alakított Polját, a varrónõt,
(Gorkij: Kispolgárok); Anját
(Csehov: Cseresznyéskert)
és Mását a cigánylányt
(Tolsztoj: Élõ holttest) sem.
Sokat szerepelt filmen is
(Két emelet boldogság; Ol-
dás és kötés; Új Gilgames; A
férfi egészen más; Im-
posztorok). 1967-ben õ volt a
listavezetõ a legtöbb fellé-
péssel. Párhuzamosan hat
darabban, havi 31 alkalom-
mal volt színen. Volt tehát
tapasztalása. 

Gábor Miklóssal Moliére
Mizantrópját próbálták.
Domjánra Celiméne hûvös,
fölényes és szellemes öz-
vegyasszony szerepét osztot-
ták. Azt a nõalakot, aki min-
dig biztos magában, érvre
érvvel válaszol, világnézete
van. Domján ezzel szemben
– írja Gábor Miklós – nyug-
hatatlanul, mindig melegen,
néha forrón erotikusan, haj-
viseletével és minden moz-
dulatával igyekezett megje-
leníteni az alakot, az elvi ma-
gasság helyett csakis az

érzelmeket tolva elõre. Ci-
gánylányosra vette a figurát,
„cigánylányos nyíltságát”
hangsúlyozta, egy „mindig
odaadásra kész cigánylány”
alakját idézte a színpadra.
Gábor Miklós szóvá is tette,
hogy Celiméne a darab sze-
rint nem ilyen, hideg, lenézi
a környezetét, s egyben ural-
kodik fölötte. Domján azt
válaszolta: „csak magát tudja
adni, és kész”. 

Lehet, hogy ekkor már ke-
vésbé alakoskodott? 

Jász István Katolikus tér-
dek címû írásában is van egy
érdekes párbeszéd. Domján
Edit intõkönyvének régi be-
jegyzését említi meg egykori
általános iskolai tanárnõ-
jének, akitõl haláláig olaszul
tanult. Úrilány az utcán nem
fütyül – állítólag ezt írták az
ellenõrzõjébe. „…én soha az
életben nem voltam úrilány.
– Mindig az voltál. – Erzsike
néni tudja, mi voltam. – Put-
riban is úrilány voltál, fiam.”
– folyik közöttük a párbe-
széd.

Fikció vagy valóság – ki
tudja?

Elsõ budapesti szerepe
Brecht Koldusoperájában
volt. A kalózok szeretõjének
szongját énekelve lépett az I.
felvonásban színre. A fiatal
színésznõ kiállt a színpad
szélére – emlékezett rá Illés
Endre – egészen elõre állt és
olyan bátor, szilaj szépséggel
kezdett énekelni, mint aki az
életéért küzd…

„Hiszen nem tudnak még
semmit se rólam – nem
tudják még mindig, hogy ki
vagyok…” – énekelte.

Akár búcsúlevelében is áll-
hattak volna e sorok.

Harminc öt éve nincs kö-
zöttünk, s még ma is keres-
sük a választ, a válaszokat.
Csak egyet tudunk: a magyar
színháztörténet egyik óriását
veszítettük el túlontúl korán
azon a régi karácsonyon.

Hegedûs Sándor



alamikor az én gyerekko-
romban még általános
szokásnak számított, hogy
a karácsonyfa alá mindig

került egy-két könyvajándék. A Móra
Kiadónál megjelent Bársony János
Cigány mesék címû kötete kül-
lemében is karácsonyi színeket öltött:
piros, zöld és aranysárga színekbe
öltözött. Remélhetõen akad még –
vagy esetleg: már – család, ahol a
halászlén és a beiglin túli él-
ménytartományra is odafigyelnek,
így ez a fontos gyerekkönyv is ol-
vasókra lelhet. Az ünnepi – he-
lyenként sekélyes – túlkínálat elle-
nére is odatalálhat, ahol igazi öröm-
forrás lehet.

Bársony János jogász, kisebb-
ségkutató, a kötet szerzõje-szer-
kesztõje egyike azon nem cigány
személyiségeknek, akik a maguk
szerény, visszafogott, de csak igen
nehezen pótolható – ha egyáltalán
pótolható – módján évtizedeket
töltöttek már a hazai romaság szol-
gálatában. A legendás Monszun
együttes tagjaként kötelezte el magát
a cigányok mellett, s ha mutatkozna
efféle hajlandóság, sokat köszönhet-
nének neki.

A nyolcvanas évek derekán a
Népmûvelési Intézet „Roma” címû
sajtótallózót szerkesztette, nyári
olvasótáborokat szervezett a cigány
gyerekeknek, de Péli Tamás elsõ tár-

lata is az õ ne-
véhez kötõdik. A
jogi formába ön-
tõk egyikeként a
rendszerváltás
idején ott bábás-
kodott a kisebb-
ségi törvény
megszületésénél.
Õ készítette el a
cigányok törté-
nelmét feldolgo-
zó hatrészes do-
kumentumfilm-
sorozat, a His-
toria Romani for-
gatókönyvét, s
feleségével – Da-
róczi Ágnessel –
szerkesztette is.
Együtt szerkesz-
tették a „Phar-
rajimos – Romák
sorsa a nácizmus
idején” címû
kötetpárt is, de
azt az általános
iskolás 1–4. osz-

tályosoknak szánt népismeret köny-
vet is, a Vrana mámi meséit, amely
akár e mostani könyv elõdjének is
tekinthetõ.

A kiadó sajnos a szép kötésnél és
a mesekönyvhöz illõ, szép kísérõraj-
zoknál (melyek Sinkó Veronika ke-
ze nyomát dicsérik), kevésbé törõdött
a címválasztással. Nemcsak arról van
szó, hogy egy alcímnek kiváló, de
fõcímként színtelen, izgalommentes,
s így egyáltalán nem érdeklõdéskeltõ
sort ültettek a borítóra. A „Népmesék
és más történetek” alcímmel – félek
–némileg félrevezetik azokat, akik
hagyományos népmeséket ajándé-
koznának, olvasnának.  

„Mi közük a cigányoknak az
ágyúöntéshez? Hát a gyógyításhoz és
a bokszhoz? Ha kinyitod ezt a köny-
vet, népmesék és mai mesék adnak
választ ezekre a történetekre.” – áll
egyebek mellett a kötethát ajánló
soraiban.

Két cigány eredetmonda (A Nap
és a Hold története, Hogyan lett az
ember?) kínálja magát a könyv ele-
jén. Elõbbi Bari Károly gyûjtése és
fordítása, utóbbi Daróczi Ágnesé. Ha
nem hittem volna eddig is, az ezt
követõ autentikus népmese láttán
azonnal hinni kezdeném. Az együgyû
vajda története miatt (is) kapott an-
nak idején néhány kemény támadást
Menyhért Ildikó népismeret könyve.
„A vajdákat is ostobának mutatja” –
hangzott az egyik bugyuta vád.
Meggyõzõdésem, hogy olyan száj-
ból, melynek fölötte a két szem nem
is olvasta, vagy ha igen a még följeb-
bi szürkeállomány fel sem fogta,
tudatosan félre értette az egyszerû kis
mese – éppen egyszerûségében rejlõ
– bölcsességét, gyönyörûségét. Ez a
történet és az ezt követõ Rofojica
címû népmese szintén Bari-gyûjtés.
Két népmese után zömmel olyan dol-
gok következnek, amelyek élére
inkább kívánkoznánk a Családi kör
sorai. Amikor a szabadságharcról
beszélõ koldustól még egy mesét
rimánkodó gyermekét „Nem mese az
gyermek” – így feddi az apja.

Mindezeket követõen ugyanis
Bársony János tolla vezeti tovább az
olvasókat. Igaz történetek követ-
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keznek, mesei felhangokkal. Mind-
járt az elsõ, általa jegyzett olvas-
mányban (A vándorlás története)
szép, meséhez illõ elbeszélõi nyelven
kalauzolja végig Indiától Európa
belseje felé vezetõ cigány utat,
utakat. A nyelvezet mindvégig igé-
nyes és azonosan ízléses marad. A
Sztrejino – Idegenek címû írás rend-
kívül ötletesen és a kis olvasók által
vélhetõen észrevétlenül didaktikus.
Árpád népe megérkezésekor, a hon-
foglalás és a kalandozások idején
éppúgy félelemkeltõ idegenek voltak
Európa testében, mint a cigányok,
amikor megérkeztek. Utóbbiak – jog-
gal hangoztatja Bársony – soha nem
vívtak más népek ellen rablóháborút.
A következõ epizód a Zsigmond ki-
rály és László vajda története, igazi,
sûrûvérû mûmese a valódi, a tör-
ténelmi menlevél megszületésérõl. A
vége felé még Mátyás király cigányai
is beleférnek. A Mamuha gyógyító
ereje címû írás távoli tájak cigányai-
ról ad hírt. A címben szereplõ cigány
lány egy francia honban élõ özvegy
cigány férfi gyermeke, aki az édes-
anyjától a gyógyfüvekkel bánás
varázstudományát kapta örökségül.
A házasodni érkezett, de betegségtõl
kornyadozni kezdõ skót királyt kell
kikezelnie a halálos kórból. A vaj-
daság meséje a Hunyadiak korába
kanyarít vissza, majd továbbröpít
egészen a csendõrök világáig, hogy
megmutassa, a parancsolt vesze-
delmek idején mily fontosak voltak a
cigány csapatvezérek. Az egymást
követõ történetek ezután jó ideig
valós cigány hõsöket idéznek. Lippai
Balázs hajdúfõkapitánnyal, Horváth
Ferenc kuruc ezredes kapitánnyal és
Cinka Pannával ismerkedhetnek
meg az ifjú olvasók. Az igazi Cinka
Pannával, s nem azzal, akit seregnyi
méltatója – irodalmi mûvek sorát is
ideértve –, hamisítva kort és szen-
vedélyt: Rákóczi fejedelem udvará-
ba, rodostói számûzetésébe, esetleg
Ocskay brigadéros sátorába, vetett
ágyába helyez. A sokféle cigányok
címû elbeszélés tisztes számvetés a
magyarországi cigány csoportokról.
Jelen sorok szerzõje leginkább A
pácsa törvénye olvastakor jött nemes
izgalomba. „A pácsa a romák egyik
legfontosabb hagyománya. Ez a

szokás íratlan törvény, amely szerint
békességet kell tartani a családok, a
nemzetségek között, és persze a
rokonságban és a szomszédságban
is” – írja Bársony János. Vajha ma is
eleven lenne e szokás! – teszem
hozzá jómagam. Az írásból a
rományi krisz mûködésérõl is képet
kaphatunk egyszerû, szép, igaz
szavakkal. A jóslás, drábárélás
szokásáról íródott a következõ tör-
ténet, amely fölé ugyan a mese
szócska nyomtattatott, ismeretter-
jesztõ írásnál nem több, de nem is ke-
vesebb. A Negyvennyolcas történet
igencsak megriasztott, amikor szépen
pergõ eseményei közepette Gábor
Áron alakja is feltûnt. A nagyhírû
székely ezermestert mostanság több-
ször is cigánysággal vádolták be, az
erdélyi Gábor-cigányok fejévé ne-
vezték ki nagyjaink, nem ok nélkül
heves vihart kavarva. Gábor Áron
honvéd õrnagy kisbirtokos székely
nemesi család sarja, apja városi fõ-
jegyzõ volt Csíksomlyón. Anyai ágon
(Hosszú Judit révén) is székely-ma-
gyar vér csörgedezett az ereiben.
Termett elég cigány hõs a szabad-
ságharc idején, nagy butaság mások
hõsét elorozni. Bársony János –
megkönnyebbülten vettem tudomá-
sul – nem állítja a megénekelt
ágyúöntõ cigányságát, afféle dodonai
megoldást keres. Történetében Áron
mester összehívja az összes Gábor-
cigányt, akik az idõ tájt rézmû-
vességgel foglalkoztak. Erre ugyan
szintén nincsen igazoló forrás, de
kizárni sem lehet, hogy az apróbb
rézékszereket, tálakat és edényeket
kalapáló, csengõket és fokosfejeket
öntõ cigány kézmûvesek ne tüs-
ténkedtek volna ott az ágyúöntõ tége-
lyeknél. Az pedig, hogy a valóságban
gyártott csaknem 70 lövegbõl „gyár-
tottak vagy száz ágyút” válik a
szövegben, betudható mesei túlzás-
nak. A késõbbiekben megjelenített
igazi – és igazolt – 1848/49-es cigány
hõsök helytállóak a szó valamennyi
értelmében. Kálózdi János karmester
meséje is lélekemelõ. Szépen szõtt,
kerek történet. Alkalmas a gyermeki
képzelet, s a roma gyermeki öntudat
felkeltésére. Sajnos – címe ellenére –
A rabszolgaság meséje is igaz tör-
ténet. Kínnal, könnyel, verítékkel és

vérrel írt történet a román fejedelem-
ségek nem is távoli idejébõl. Akésõb-
biekben megismerhetjük József
nádor fiának, a cigányszótár-készítõ
és cigány nyelven levelezõ József
Károly fõherceg viselt dolgait csak-
úgy, mint A boksz meséjében Jem
Mace, angliai roma öklözõ életútját.
E történet végén a sok magyarorszá-
gi cigány ökölvívó sikereirõl is
olvashatunk néhány sort. A roma
esküvõi és halottas népszokások is
egy-egy rövid történetet kapnak a
könyvben. Különösen okos és cél-
ravezetõ törekvés mutatkozik meg
Bársony János részérõl a Milyenek a
magyarok? címû mesében. Cigány
szemszögbõl láttatja a dolgot, s ez
bizony több mint elgondolkodtató.
Összesen 26 történet kapott helyet a
115 oldalon. A meséket néhány ki-
kerülhetetlen és/vagy tudatosan ki
nem került cigány szó magyarázata
zárja, így téve teljessé az ismeret-
közlést.

Korábban szokás volt a Móránál
feltüntetni azt a korosztályhatárt,
amelyiknek az adott mûvet szánják.
Itt ilyet hiába keresünk, de a belsõ
ajánlás indirekt módon eligazít. „A
Cigány mesék fontos küldetést tel-
jesít, hiszen már általános iskolás
olvasóközönségét is az együttélés
fontosságára, egymás megismerésére
és tiszteletére tanítja” – olvasható e
helyütt. Úgy gondolom, kicsit
szûkítve e kört, hogy elsõsorban az
alsó tagozatosoknak, de talán még az
5-es, 6-os diákoknak is ajánlható a
könyv. Szép és értõ felolvasással
talán már a nagycsoportos óvodisták
számára is elõadható a mesék egyike-
másika. Igazi örömöt azonban va-
lószínûleg a cigány gyerekeknek fog
okozni e hiánypótló mesés történet-
együttes. Az õ szemeiket fogja fel-
csillagosítani, s így ezt látva, köz-
vetve a – könyvre remélhetõen nagy
számban rátaláló – cigány szülõk
karácsonyát is bearanyozhatja.

          

Bársony János könyvének –
amely minden könyvesboltban elér-
hetõ – ott a helye a fahéj- és fenyõil-
latban, az angyalhaj s a csillagszó-
rók alatt.



ár órák óta a kapu-
ban állt. A hideg
csontjáig hatolt,
de nem bánta. Ezt

a hideget jobban elviselte
mint azt, ami a kis  házában
vette körül. Ódivatú, idegen
bútorok, kopárság minden-
hol és hideg. Lelket pusztító
hideg.

Tûzrevalója volt még egy
kevés, már-már a begyújtás
sem okozott neki problémát,
de elromlott a tévé, pedig
rengeteg pénzt kifizetett a
megjavíttatásáért, és elrom-
lott a kapcsolata a húgával,
akit hosszú-hosszú évek
után a napokban látott újra
és meghívta a házába. A
hideg, ami kicsi korukban
összekötötte õket, most éket
vert közéjük és gyûlöletet.

Amikor még nagyon ap-
rók voltak és a szüleikkel él-
tek, az idegbeteg anya és a
durva apa telente kitette õket
a jégre. A szinte ruhátlan
gyerekek egymásba kapasz-
kodva védekeztek a megfa-
gyás ellen. És még az a hi-
deg sem volt annyira fájó,
mint ez a mostani.

Maga sem tudta mire,
vagy kire vár. Vagy nagyon
is tudta. Arra az asszonyra,
aki nevelõje volt a gyer-
mekotthonban, akitõl tizen-
évesen életében elõször pu-
szit és ölelést kapott, aki
miután a ,,gyerekvár” elbo-
csájtotta, befogadta az ott-
honába, és akit õ anyjaként,
mindenkinél jobban szere-
tett. 

Minden este kiállt a kapu-
ba és csak a hajnal figyel-
meztette: hamarosan új nap
kezdõdik. A sötéttõl várt vá-
laszt nyomorúságos életére.
A sötéttõl várta ,,anyát”.

A gyermekvárosban soha
nem volt egyedül. Ott min-
dig volt mit ennie, volt für-
dõszoba, és ott volt ,,anya”,
aki gondoskodott róla. És
soha nem kellett fáznia. Egy
védett világban élt, ahová a
külvilágból nem, vagy csak
alig szivárgott be valami.

Idõvel vágyott arra, hogy
önálló életet kezdhessen.
Magányra is vágyott, meg
szabadságra. De nem így
képzelte. Az élet most ke-
gyetlennek tûnt számára.
Úgy érezte viharba került, és
nincs kiút. Sodródik és egyre
távolabb kerül a civilizált
élettõl.

Az államtól kapott egy há-
zikót. Messze az ismerõ-
söktõl, messze ,,anyától”. Ó
és mennyi minden hiányzik
abból a házból! Az ablakok
betörve, az ajtóüveg kitör-
ve... Pénz meg semmire
sincs.

Amikor még csak tervez-
gették ,,anyánál” az õ szépen
berendezett lakásában az
önállósodását, minden olyan
egyszerûnek tûnt.

Francia fürdõszobát kapsz
tõlem – ígérte egy ismerõse
–, egy ,,lavoárt”.

Viccnek szánta, de a fiú
komolyan vette. Nem tudta
lefordítani a ,,lavoár” szót.
Örült. Aztán mélyen sértve
érezte magát. Lavórban nem
lehet mosakodni – tiltako-
zott.

Azt sem tudta, mi az az
ágy. A gyerekvárban, meg
,,anyánál” is csak heverõt,
meg franciaágyat látott. Az õ
kis házikójában meg egy is-
meretlentõl kapott ódivatú
ágy áll. Beleborzong a gon-
dolatra, hogy õ is abban
aludjon, inkább a konyhában
egy összedobott heverõn

alussza rövid, nyugtalan
álmát.

Miért bûn az, ha õ ennél
többre vágyik? És miért õ a
hibás, amiért nem tud
szebb életet teremteni ma-
ga köré?

Állt a kapuban és lel-
kében tanyát ütött a gyûlö-
let.
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A fenti írás csaknem 15 éve született. Pisti
most itt ül velem szemben és a gondjairól, a
terveirõl beszél. Ma már 33 éves: könyvkötõ
és szakács képzettsége van, munkája en-
nek ellenére nincs. Õ azt mondja azért, mert
cigány, és a munkáltatók nem vesznek fel
cigány munkavállalót. ,,Ha véletlenül fel-
vettek valahova, mindig a legalantasabb
munkát bízták csak rám. Sajnos nem tanul-
tam meg küzdeni, nem tudok taposni, kö-
nyökölni, erre, vagyis az életre nem készített
fel az otthon. Jelenleg esti gimnáziumba já-
rok, s ha végeztem, szeretnék szociális mun-
kásként cigánygyerekekkel foglalkozni. Sa-
ját tapasztalatomból kiindulva nekik talán
tudnék segíteni.” 24 ezer forintos rokkant
nyugdíjából ,,él” önkormányzati lakásában,
ahol nemrég kikapcsolták a fûtést, mert nem
tudta fizetni.  Pisti ismét hidegben van, mint
anno, 15 éve...

Paksi Éva

Fotó: Halász Katalin
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á dã mult sász în kã-
put o sztát. Frigu
pînã lá aszãlje o
umblá dá nu bãni-

je. Pã áztá frigu máj bényé
cînye dãkit pã áje káré în
kászã mikã ãj re. Dã kînvá sã
dã ált mászã, pát, szkany, urît
sã resé hungyé gogyé. Szufjlit
ámurcálã resé. 

Pã fok szã pujé o rãmász
máj o cãrã, má nyis áje nu o
foszt máré lukru kit szã fákã
fok, dá nu jo foszt bun tiviu,
mágá mult o plãcsit kit szã ãl
fákã, nu o foszt în bun ku szo-
rãszá mikã, pã sinyé pã mult
ej áku în zîljé escse o vãzuta
járã, sã o csimáta lá jãl în
kászãs. Frigu, káré kînd misj
or foszt o ljigáta pã jé uná,
áku nu ásá ãj, áku urã fásé.

Kînd inká ro misj ãsz re, sã
inká kusztá pãrinci, átunse
mumãszáljé zubunyitã sã álu
tátãszolji ocsi ljo pusz pã jé
áfárã pã gyácã. Kupiji kitnu
fãrã dã caljé sz-or pukát uná-
pált, dáje kit szã nu szã-n gyá-
cã. Sã átunse frigu áje, nyis
áje nu o foszt ásá ro kákit
frigu áztá.

Nyis jãl nu scsije pã sé o pã
sinyé áscsáptã. O bényé sã
scsije. Pã cîgánká áje sinyé o
nivile, kînd în kászã sãgye
hungyé áje kupiji ãsz káré nu
áré pãrinc, dã lá sinyé kînd dã
zesé ej ãj re o kãpãtát brã-
cusálá, gurîcã máj dã zelsö,
sinyé kînd o trãbujit szã mer-
gã dã ákulo átunse o ápukáta
în lontru lá jé, în kászáljé, sã
pã sinyé jãl dã mámã o ápu-
káta sã máj bényé plãse dã
ákár sinyé.

Tatã szárá o sztát áfárã în
kãput sã csár dãpã mézu nop-
ci, lá gyimnyácá o bãgát
számá, kit naã zîljé szã kiz-
dilescsé. Dãlá szárá nyágrã
áscsiptá szã zîkã sévá pã
kusztuj hãl nyumurug. Dãlá
szárá nyágrã áscsiptá pã „má-
má”.

Hungyé kupiji or foszt fãr-
dã pãrinc, ákulo jãl nyis o dá-
tã nu o foszt szîngur. Ákulo
tot o foszt sé szã mãninsé, o
foszt szobã hungyé szã szkãl-
dá, sã ákulo o foszt „mámá”
sinyé bãgá számá pã jãl. Sã
nu o trãbujit szã frigusescsé.
Jãl în áfelá lumé o kusztát,
hungyé dã în áfárã nu o vinyit
în lontru lá jé nyimiká.

O foszt dobã kînd o ávut
dãgînd, kit szã kuscsé szîn-
gur. Ávut zsînd szã fijé szîn-
gur sã szã fijé szlubod. Dá nu
ásá o gãngyit. Kusztus áku ro
dã csinálã ãj. Ásá szîmce, kit
în máré vremé gro ãj, sã nu
áré káljé dã áise áfárã. Numá
ãl partã vîntu, în gro sã în máj
gro kuszt.

Dãlá álom o kãpãtát o ká-
szã mikã. Dã párcsé dã ku-
nuszkutuj, dã párcsé dã „má-
má”. Ájoj sã kit sã kit nujé în
kászá áje! Ublosi zdrubit,
ujágá lu usá zdrubit. Bány
mágá nujé pã nyimiká.

Kînd numá szã gãngye
kum o fi, lá „mámá” áluj
mîndru kászá, kînd szîngur o
fi, ásá usurã o foszt totu.

Dã frãncuz szobã dã szkãl-
dát vij kãpãtá dãlá minyé –
zîse on kunuszkutuj –, on
„lavoár”

Dã sadã o zîsz, dá kupilu nu
ásá o gãngyit. Nu scsije, nu
prisipe sã ãj „lavoár”. Fãlosz
ãj re. Dãpã áje ro bãntãlit ãj
re. Nu pacsé szã szkálgyé în
lavor – zîse.

Nyis áje nu scsije, sé ãj
áje, pát. Hungyé sãgye ku
kupij, sã lá „mámá” pát bun
o foszt sã o vãzut pát dã
frãncuz máré. Lá jãl în kã-

szuskãj mágá on pát o foszt
dã ro mult dãlá sinyivá. Szã
zbãrsescsé peljej, dákã pã
áje gãngyescsé, kit jãl întrã
áje szã kulsé, máj bényé în
kunyhábã pã nu farcsé bun
pát szã kulkã, csár pucîn, ku
nu bun visz. 

Dã sé ãj báj dákã jãl dã áztá
máj mult áré dãgînd? Dã sé
jãl ãj dã vinã, pãntru kã nu
pacsé máj mîndru kuszt szã
áré? 

Sztã în kãput, sã în szuflji-
tuj lok dã kumpányé o fãkut
zsálje.

KÎNVÁ SÃ ÁKU

Szkriszu áztá kitnu dã 15 ej sz-o ánuszkut.
Pisti áku áise ságyé lãngã minyé sã szfãtã-
jescsé dã gînduj, sé áré dãgînd. Áku má 33
dã ej ãj: Kényvi ljágã uná, sã mînkáré fásé,
escse o învãcát, dá lukru nyis ásá nu áré. Jãl
áje zîsé dáje kã bãjás ãj, sã sinyé dã lukru nu
je szusz pã bãjás pã lukru. „Dákã sã m-or lat
szusz, átunse há máj urît lukru m-or dát mijé.
Báj ãj kã nu ám învãcát kum szã mã lupt, nu
scsu szã kálk pã ált, nu fák lok ku kot, pã áz-
tá, pã kuszt nu m-or învãcát în kászá, hungyé
mulc kupij ány foszt. Áku în iskulã máré umb-
lu dã szárá, dákã oj szfãrsî, ás áve dãgînd szã
fju áfelá lukroj, sinyé lu kupij szãrás ázsutã. Sé
jo ám szufãrát, dã înrtã áje darã ás pucse szã
ljé ázsut.” 24 ezãré kápãtã lunã dã lunã pãn-
tru kã bicság ãj, în kászã ságyé káré lu
önkormányzat ãj, hungyé nu dã mult or lat
áfárã foku, kã nu o putut szã plãcsászkã
áfárã. Pisti járã în frig ãj, kum átunse dã 15
ej…

Paksi Éva
Fordította: Varga Ilona

M

Fotó: Halász Katalin
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Rácz József tizennyolc
esztendõs sajókazai roma
fiatal. Az Ámbédkar Gim-
názium és Szakképzõ Iskola
tanulója, s bár bizonyos sza-
vakat nem tud kiejteni, ma-
tematikából rendre ötösöket
visz haza. Szabadidejében a
helyi focicsapatban rúgja a
bõrt: együttesük legnagyobb

sikere volt, amikor a sziráki
válogatottat tizenhá-
rom–egyre kitömték. Édes-
anyja Kazincbarcikán ápo-
lónõ, apja pedig a sajókazai
önkormányzat alkalmazott-
ja. A fiúnak kilenc testvére
van, a legfiatalabb hat, míg
a legidõsebb huszonegy
éves. Amikor arról fagga-
tom, mi szeretne lenni,
hosszan próbálkozik, keresi
a megfelelõ szót, a ,,regerz-
da”-nál nem jut tovább.
Kérdõ tekintetemet látva
körülírja: ,,Aki mindent
irányít.” Némi fejtörés után
rákérdezek: tán rendszer-
gazda? ,,Ja-ja, az, csak ne-
héz szó.” 

Rafael István ugyancsak
Sajókazán él. Kedvenc tan-
tárgya a történelem és a ma-
gyar, de az angollal hadi-
lábon áll. Játékprogramozó-
nak készül, huszonnégy ba-
rátjával összefogva már írtak
egy szoftvert, amely állítólag
egész jól sikerült. A közel-
múltban elkészült mesében

egy Tina nevû, valósághûen
megrajzolt leány bõrébe búj-
hat a játékos. A történet sze-
rint az ifjú hölgy egy aprócs-
ka, isten háta mögötti vidéki
településrõl egy nagyvárosba
kerül. Tinának elõször szál-
lást, majd munkát, végül ba-
rátokat kell szereznie. A
,,mûnõ” hosszas hányattatás
után egy lóistállóban talál
munkát. A sztorit némi sze-
relmi szál is tarkítja: a virtuá-
lis hölgy megkedvel egy fiút,
idõvel összevesznek, de vé-
gül egy lóversenyen újra
egymásra lelnek. A mese
végén Tina nem mellékesen
gyõzelmet arathat a nyereg-
ben is. István úgy véli, a

programozásban van a jövõ
– no és a pénz is.

Orsós Anna tizenkilenc
esztendõs hidasi leány. Ki-
válóan beszél angolul és spa-
nyolul, az utóbbit szereti job-
ban, mert közelebb áll a
cigány nyelvhez. Színmû-
vész vagy pszichológus sze-
retne lenni.   Kérdezem, mit

tesz álmainak megvalósí-
tásáért. Furcsán rám mered,
majd mosolyogva mondja,
hogy már kétszer játszott a
mediterrán országban, s öt
éve vendégszerepel egy pé-
csi teátrumban.

Annát Baranya megye
egyik legrosszabb hírû ci-
gánytelepén tette le a gólya.
Anyját soha nem látta, édes-
apja nevelte föl. Az ,,õ kö-
zegében”, mondja, a jó példa
rendkívül ragadós, ezért is
elképzelhetetlenül fontos
minden apró siker, ame-
lyeket a helyi roma fiatalok
fel tudnak mutatni.  Ezek a
kis önvallomások akkor
hangzottak el, amikor Só-

lyom László köztársasági
elnök legutóbbi országjá-
rásán a kis falu, Tomor és az
ottani alapítvány életével
ismerkedett. A szervezet ne-
ve, a Rom Som kettõs jelen-
tésû: ember, illetve roma
vagyok. ,,Ilyen kellene min-
den zempléni településre.
Legfõképpen azért, mert ha
nem történik gyors változás,
valóban áthidalhatatlan sza-
kadék nyílik a két népcsoport
között, ha érti, mire gondo-
lok” – szól hozzám kéretle-
nül a kerítésen túlról egy fér-
fi. Kiderült, a falusiak örül-
nek, hogy a cigányoknak ki-
törési lehetõséget adtak, de a
közvélekedés szerint mindez
sajnos még mindig csak na-
gyon kevesekhez jut el.

Úgy látja, több iskolára,
önkéntes segítõre, lelkes fia-
talra és jó példára lenne
szükség.

Az sem ártana, ha a nem
kevés támogatással fõisko-
lára kerülõ roma ifjakat kö-
teleznék, öt évre térjenek
vissza szülõföldjükre, s ott
kamatoztassák tudásukat,
emeljék magukhoz környe-
zetüket. Ezt már egy olyan
nyolcvanöt éves asszony
mondja, akinek a minap a
szeme láttára ásta ki kevés
krumpliját két roma fiú.

Az alapítvány kertjében
egyébként csak romák áll-
dogáltak, meg a hivatalos
kíséret. A falu nem roma la-
kói a partvonalon túl várták,
hogy véget érjen a fórum, és
találkozhassanak az elnök-
kel.    

Lázin Miklós András 
Magyar Hírlap

OLLÓVAL ÍRTUK

Romaesély:
közelítés

és távolságtartás

A tomori
Rom Som

Alapítvány
épülete

elõtt fiatalok.
Beszélgetnek,
ismerkednek.

Gondjaik 
közösek, 
így hát

a beszédtémájuk is.

Keskeny pallón lépdel, aki a felzárkóztatásért igyekszik tenni,
a távolságtartással, a közönnyel is meg kell küzdenie.
(Fotó: Sárközy György)   
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Rácz József dã zesé sã dã
opt ej ãj, în sajókaza ságyé.
Jãl în iskulá dã Ámbédkar
Gimnázium és Szakképzõ
Iskola învácã, sã dákã sã
jescsé nyiszkej szfát sé nu
pacsé szã zîkã áfárã, dáje dã
számulálã tot sinsurje kápãtã.
Dákã áré dobã, átunse ro
drág áré szã zsakã ku luptá,

áje o foszt máj bényé ku álci
zsukálá, kînd or bãtuta pã
sziráki, ku zesé sã tri-unu.
Mumãszá în  Kazincbarcika
lukrã, pã bicsézs bágã számá,
tátãszo mágá în sajóközi
önkormányzat lukrã. Kupilu
naã frácsé áré, hãl máj tînãr
dã sászã ej ãj, há máj bãtîrn
dã daãzãs sã unu ej ãj. Kînd
áje întréb dãlá jãl, sé áré
dãgînd szã fijé, multã dobã
katã szfátu „regerzda” zîsé sã
nu pacsé máj mult szã zîkã.
Vegyé pã ocsim kit nu prisép
átunse máj dã párcsé kizdi-
lescsé: „Sinyé kutotu gyiri-
zsescsé.” Mã gãngyészk o
cãrã sã întréb: darã rend-

szergazda? „Dá-dá, nume
gro ãj szfátu.”

Sã Rafael István în sajó-
kaza ságyé. Máj bényé ãj
plásé în iskulá historijá sã
unguru, dá ku angol nu sztã
bényé. Áré dãgînd szã fijé
zsukurijé gyirizsit, or cînyet
uná ku daãzãs sã ku pátru
urtákus sã or fäkut má on

szoftver, káré ásá zîsé farcsé
bényé o foszt. Nu dã mult or
szfãsît ku o puvásztã în káré
jescsé o fátã Tina, káré áfelá
ãj kákînd ánume ár fi sã
sinyé szã zsakã în pelje ljij
pacsé szã mergã. Ásá ãj
puvásztá, kit fátá áztá dã în
farcsé mik szát în szát máré
szã purnyescsé. Lu Tina
kánti trãbujé szã áfljé lok
hungyé szã punyé zsosz,
dãpã áje lukru katã sã utrásj
„nu dã ámune” kánti în istálo
kápãtã lukru lãngã káj.
Jescsé sã plãkãtaré în pu-
vásztá áztá, lu fátá áztá dã nu
ánume ãj szpáré dã on fisor,
dãpã áje szã în mãnyijé pã

unápált, dá járã szã áflã kînd
kálji szã dã dã fugá. Lá
puvásztá szfãrsît, Tina pã kál
farcsé bényé merzsé. István
ásá gãngyescsé, kit în lukru
áztá ãj mult sã dánu sã bány.

Orsós Anna dã zesé sã dã
naã ej ãj sã în hidas ságyé.
Farcsé bényé szfãtãjescsé
angolul sã spanyolul, pã áztá

plásé máj bényé kã árunkã lá
ljimbá dã bãjás. Ár áve dã-
gînd szã zsakã pã blánã o áré
dãgînd szã întrámã pã éje
sinyé în káp ãsz bicsézs. Sé
fás kit viszuc ánume szã fijé,
întréb dãlá je. Szã ujtã pã
minyé sã zîmbescsé, ásá zîsé,
kit má pã daã rîndur o zsukát
în ált lumé pã blánã sã má dã
sins ej zsakã în pisu pã blánã.

Áná în há máj ro kumpá-
nyé o ánuszkut în Baranya.
Pã mumãszá nyis o dátã nu o
vãzuta, tátãszo o nivilita
szusz. Ákulo hungyé je sá-
gyé farcsé trãbujé, kit sinyivá
szã árácsé sévá bun, kit sinyé
ákulo ságyé tînyéri szã vádã,

sã ásá pacsé om szã kuscsé.
Szfáturje escse átunse or
szunát, kînd Sólyom László
köztársasági elnök o foszt pã
umblálã în szát în Tomor.
Álu szervezet numilje Rom
Som áje ãj kit om, o bãjás
misz. „Áfelá ár trãbuji pã
totu szát în Zemplén. Máj
bényé dáje, kã dákã nu o fi
sévá, átunse ásá máré grapã o
fi în lumenyi, kit nyime nu o
pucse szã kálkã” – szfãtã-
jescsé lá minyé on om dã
lîngã kirités, zîsé, dákã
prisép. Aminyi dã în szát áré
bukurijé, kit áfelá lukru or
kãpãtát bãjási, dá áztá inká
pucîn ãj, nu ázsunzsé lá toc.

Ásá vegyé máj mult iskulã
ár trãbuji, máj mult ázsutaré
dã tînyér, sã máj pã mult
áfelá tînyér lu káré bényé
merzsé, or ázsunsz sévá.

Sã áje bényé ár fi, kit pã
tînyér, káré umblã pã mult
bány în iskulá hãl máj máré,
ár csiná înnápoj kînd or
szfãrsît pã sins ej, ákulo szã
fákã sé or învãcát, sã szã
tîrîjé pã álci tînãr lãngã jé.
Áztá má bãtîrná dã optzãs sã
dã sins ej zîsé, lu sinyé dã
nyiszkej zî or szkosz áfárã
kãrbajije doj bãjás dã în gárd. 

Lu alapítvány gárd csár
bãjás sztãcse, sã sinyé máj ku
jé or vinyit. Álu szát ált
aminyi dã párcsé scsiptá, kit
szã szfãrsászkã szfãtãjálá, sã
szã pacsé szã áfljé ku elnök.

Lázin Miklós András 
Magyar Hírlap

Fordította:
Varga Ilona

KU FARFIK ÁNY SZKRISZ

Bãjáspucseré:
dã prapé 

sã máj dã párcsé

Lu kászá tomori
Rom Som

Alapítvány
înnencséj tinyéri.

Szfãtãjescsé,
szã kunascsé.
Gîndurji bás

áfelá ãsz,
ásá sã

szfãtãjáláji.

Keskeny pallón lépdel, aki a felzárkóztatásért igyekszik tenni,
a távolságtartással, a közönnyel is meg kell küzdenie.
(Fotó: Sárközy György)   
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Az együttes 10 éve mû-
ködik a Hajdú-Bihar me-
gyei Furta településen. Cél-
jai az alapítók szándékai
szerint: a cigány tánc ha-
gyományának megõrzése,
ifjúsági programok szer-
vezése és lebonyolítása, ci-
gány és egyéb népi tánc
oktatása, cigány fiatalok
érdekeinek képviselete. Te-
vékenységei: nevelés, okta-
tás, képességfejlesztés, is-
meretterjesztés, kulturális
örökség megóvása, hátrá-
nyos helyzetû csoportok
társadalmi esélyegyenlõsé-
gének elõsegítése és a ma-

gyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel, va-

lamint a határon túli ma-
gyarsággal kapcsolatos te-
vékenység.

Az együttes alapítói Kele-
men Miklósné Katika és
családja.

Nem ritka, hogy a szom-
szédos megyékben, az or-
szág távoli részein, sõt,
hogy a határon túl lépnek
színpadra.  Az Egyesület
elnöke, Kelemen Miklósné
Katika hosszú évek óta
tanít táncot autentikus ci-
gányzenére.  2005-ben sze-
repeltek a Romalegenda cí-
mû rockoperában, amit a
Kalyi Jag vezetõje, Varga
Gusztáv rendezett.

Miután Gyõrben, egy
nemzetközi fesztiválon el-
sõk lettek, több külföldi
meghívásra is igent mond-
tak. Jártak többek között
Ausztriában, Török-, Gö-

rög- és Spanyolországban,
legutóbb pedig Olaszor-
szágban, San Marino-ban
léptek fel egy falunapon.

Külföldi szerepléseiket
önerõbõl finanszírozzák,
mert eddig még minden pá-
lyázatukat elutasították.

Alegemlékezetesebb sze-
replésük a Gyõri Néptánc
és Népzenei Fesztiválon
volt 2004 nyarán. A három-
napos rendezvényen elsõ
ízben szerepelt cigány
együttes. Hatalmas elisme-
rést kaptak mind a közön-
ség, mind a szervezõk ré-
szérõl.

Az Egyesület elnöke így
beszél a kezdetekrõl és a je-
lenrõl: ,,Kelemen Miklós-
né, Kati vagyok, az egye-
sület elnöke. A román határ
menti Kõrösszakál község-
ben születtem, 13 gyer-

www.csgyme.5mp.eu 

13  betû, egy szám és 3 pont. Látszólag. Ha tehetik, kattintsanak rá! Nem fogják megbánni!

KITEKINTÕ

Csillogó Gyöngyszemek
Mûvészeti Egyesület

A tánc boldogság, szeretet és dráma

Kelemen Enikõ

Kelemen Miklósné
Katika
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mekes szegény cigány csa-
ládba. Hamar árvák lettünk,
Anyám egyedül nevelt ben-
nünket. Az ötvenes évek-
ben nem csak mi, de a ma-
gyarok is nehezen éltek, így
megtanultuk becsülni a ke-
nyeret, az ennivalót, egy-
mást, a munkát.

Már kicsi lánykaként ta-
nítónõt játszottam: olvastat-
tam, számoltattam, rajzol-
tattam a velem egykorú ci-
gány gyerekeket. Énekel-
tünk, táncoltunk.

Nyomorban, szegény-
ségben nõttem fel, mégis
azt mondom 50 év eltelté-
vel is, hogy szép, színes,
tartalmas gyermekkorom
volt.

Az idõ elszaladt, pedagó-
gus lettem. Állami gondo-
zott gyerekek között dol-
goztam, majd óvónõként,
késõbb a debreceni leány-
nevelõ intézetben gyermek-
felügyelõként folytattam a
munkámat. Már háromgye-
rekes családanya voltam,
amikor a fõiskolát elvégez-
tem.

Az intézetben nagyon sok
cigány gyermek volt, akik
magatartásukkal keserûvé
tették a maguk és mások
életét is. Ezen akartam vala-
hogy változtatni. Megpró-
báltam felkelteni az ér-
deklõdésüket elõbb a Kalyi
Jag zenéjével, késõbb a

tánccal, majd szakkört ala-
kítottam...

Az Együttesünk ma már
számos fellépésen van túl,
egyre több és több meg-
hívást kapunk bel- és kül-
földre egyaránt. A ruháink
egyedi, az õsi indiai cigány
asszonyok népviselete,

amit a lányommal, Móni-
kával álmodtunk meg és
kézzel õ varrta meg. 17 ru-
hánk van.

Az alapító tagok a csalá-
dom, ami boldogság szá-
momra, hiszen nem tagad-
ják meg származásukat.
Három gyermekem van,

mindhárman diplomás em-
berek. Mónika ápolónõ,
újságíró, õ az egyik szóló-
táncosunk. Enikõ érettsé-
gizett virágkötõ, boltvezetõ,
szintén szólótáncos.  Afiam
a videósunk, az unokám,
Arnold, az egyetlen fiú a
csapatban, õ is szólótánco-
sunk. A vejem, Tamás a
fotósunk. A háttértánco-
saink változóak, jelenleg
Mezõ Lívia, Mezõ Liliána,
Mezõ Adrienn és Túri
Renáta. Gimnazisták és ál-
talános iskolások. Õk né-
gyen kemény próbákat áll-
nak ki, de a fellépések utáni
siker kárpótolja õket.

Az elmúlt 20 évben sok-
sok tanulóm volt, ma már
többségük családos. A mai
napig tartjuk a kapcsolatot.

Tanulóimnak a tánccal a
kitartásukat, a szépérzékü-
ket szeretném fejleszteni, a
fegyelmezett viselkedésfor-
mát megtanítani. Hogy
mind a felnõtteknek, mind
pedig egymásnak megad-
ják a tiszteletet.

Meggyõzõdésem, hogy
munkánk hatalmas kultu-
rális értéket képvisel, még-
sem kapunk semmilyen
támogatást az elismerõ sza-
vakon túl. Kemény mun-
kánk gyümölcsét, jövedel-
münket az együttes jövõ-
jébe fektetjük. Tudom,
nagyfokú elõítélet él ma-
napság a romákkal szem-
ben. Az iskolának és a szü-
lõknek határozottan és tu-
datosan le kell, le kellene
rombolnia ezeket a falakat,
nem pedig tovább erõsíteni.
Nem bõrszín kérdése, ki
mennyire értékes ember!  

Egy-egy fellépés után
közösen örülünk a siker-
nek. Fárasztó a munkám,
sokszor érzem is ezt, de a
férjem, a családom és a tán-
cosaim mellettem vannak
és mindenben segítenek.
Köszönöm nekik!”

Az együttesrõl bõvebbet
a www.csillszem.minden-
kilapja. hu-n olvashatnak.

Paksi Éva
Kelemen Mónika
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cigányság táncainak
és tánczenéjének
rendszeres gyûjté-
se és vizsgálata az

1950-es években meginduló
módszeres néptáckutatással
kezdõdött. Természetesen a
cigány táncok iránti tudomá-
nyos érdeklõdés ennél sok-
kal régibb keletû.

A múlt században a ma-
gyar népi kultúra gyökerei-
nek és rokonságának lázas
keresése idején fogalmazta
meg Liszt Ferenc sokak által
vitatott véleményét a magyar
és a cigány népzene, illetve
néptánc kapcsolatáról. 1861-
ben magyarul is megjelent
írásában úgy véli, hogy a
magyarok az országukba te-
lepült cigányok zenei tehet-
ségét és felsõbbségét fel-
használva, nemzeti táncukat
észrevétlenül a cigány dalla-
mokhoz alkalmazták, s ere-
deti táncmozdulataikat a ci-
gányokéval ,,elegyítették”.1

Réthei Prikkel Marián
1924-ben megjelent jelentõs
tánctörténeti összefoglalá-
sában élesen bírálta Liszt vé-
leményét, s állítását megala-
pozatlannak, a költõi fantá-
zia szüleményének tartotta.
Sajnos, Réthei táncismerete s
a századforduló körül meg-
élénkült cigánykutatás sze-
gényes táncadalékai még
nem adtak elég alapot ahhoz,
hogy a korabeli cigány tán-
cokról Lisztnél világosabb
képet festhessen. Így az õ
megalapozatlan véleményé-
vel saját, hasonlóan elfogult
véleményét állította szembe,
amikor ezt írta: 

,,Különben pedig, aki is-
meri az eredeti cigánytáncot,
az tudja, hogy az annyira za-
vart, összevissza való ugrálá-

sokból és forgásokból áll,
hogy legföljebb ha a dervi-
sek extatikus táncával vehetõ
egybe, s mint ilyen a szó szo-
ros értelmében alkalmatlan
reá, hogy valamely mûvel-
tebb nép sajátjának fogadja
vagy a maga táncával ele-
gyítse”.2

Az 1930-as években meg-
indult mozgófilmes gyûjtés

már lehetõvé tette, hogy a
kutatók a megörökített tán-
cok elemzése alapján vonják
le következtetéseiket. Az el-
sõ ilyen példa a magyaror-
szági cigányság táncainak
esetében a porcsalmi cigá-
nyok botoló tánca volt, ame-
lyet Luby Margit fölfedezé-
se és Lajtha László helyszíni
földerítése nyomán Gönyey
Sándor vett filmre 1934-

ben. A párosan (nõvel) járt,
különös szépségû botoló
táncváltozat rajzokkal il-
lusztrált leírását a Magyarság
Néprajza ,,Tánc” fejezetében
olvashatjuk: 

,,Valamennyi botostánc
között a legtökéletesebb a
Szatmár megyei porcsalmi
botoló. Ebbõl kétségen kívül
kitetszik, hogy a bot kardot

helyettesít. Rendkívül becse-
sek a mozdulatok õsi, szer-
tartásszerûen látszó vonatko-
zásai. A táncfigurák és a bot-
mozgatás változatosságát
nézve ez a leggazdagabb bo-
tostáncunk. Ketten táncolják:
egy férfi és egy nõ. Egymás-
sal szemben állnak fel. Botja
csak a férfinek van, aki azzal
kezdi, hogy kétkézre fogott
bottal úgy tiszteleg, ahogy a

pallossal szokás. Ezután hol
egymáshoz közeledve, hol
távolodva táncolnak. A férfi
a botot hol ujjai között pör-
geti gyorsan, hogy alig lát-
szik, hol különbözõ kardvá-
gásszerû mozdulatokkal tán-
col. A boton nem csak õ ug-
rál, hanem a földre tett botot
a nõnek is át kell táncolnia. A
mozdulatok hevessége foko-
zódik. A férfi gyorsan a nõ-
höz táncolva, annak feje fö-
lött gyors és nagy köröket
vág a bottal, majd teste két
oldalán végigsuhint. Ez a kö-
zeledés-távolodás mindig fe-
nyegetõbb ritmusú, a pörge-
tés és suhintás szenvedélye-
sebb ütemû. A táncnak kétfé-
le befejezése van:

1. a táncos a bottal lendüle-
tesen odasuhint, de a moz-
dulat végét letompítja, és
a botot egyszerûen a tán-
cosnõ nyakára ereszti,

2. a nõ háttal a férfi felé tán-
col, aki lassan közelíti
meg a táncosnõt, míg an-
nak háta szinte a mellét
éri, és akkor a vízszinte-
sen tartott botot a táncos-
nõ nyakszirtjére teszi.”

Gönyey Sándor és Lajtha
László a leírást követõ elem-
zésben tulajdonképpen elis-
meri a páros cigány botoló
különlegességét s az addig
ismert magyar eszközös tán-
coktól való különbözõségét,
mégis úgy ítéli meg, hogy e
tánc a régi magyar szertartá-
sos kardtáncok hagyomá-
nyában gyökerezik.3

A felszabadulás után fel-
növõ új kutatónemzedék, az
elõdök tapasztalatait is föl-
használva, azt vallotta, hogy
a cigányság tánchagyomá-

CIGÁNY NÉPRAJZI TANULMÁNYOK

A magyarországi cigányság
tánckultúrájának kutatása
A

,,A páros cigánytánc a páros táncok fejlõdésének
azt a fokát õrzi, amikor a férfi és a nõ tánc közben nem
fogódzik össze, hanem egymással szemben, egymás
körül táncolnak, egymás érintése nélkül.”
Illusztráció: LD archívum
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nyának kutatása nemcsak
önmaga számára fontos, ha-
nem a befogadó népek szá-
mára is. Ugyanis a befoga-
dók kulturális életében ját-
szott sokrétû szerepénél fog-
va a cigányság hagyománya
(benne a tánc is) fontos ada-
lékokkal szolgálhat a kelet-
európai nemzeti kultúrák
alakulásáról és kapcsolataik
létrejöttérõl való ismerete-
inkhez.

Az elsõ jelentõs eredmé-
nyeket e téren a Szabolcs-
Szatmár megyei monografi-
kus tánckutató munka hozta
meg, melyrõl az elsõ részle-
tesebb beszámoló 1958-ban
jelent meg az Ethnographi-
aban.4 A gyûjtött anyag egy
része beépült Kaposi Edit és
Maácz László ugyancsak
1958-ban megjelent köny-
vébe, a teljes kiadás azonban
még mindig várat magára. 

Martin György és Pesovár
Ernõ, a beszámoló írói,
Szabolcs-Szatmár megye
tánchagyományának ismer-
tetése során két alkalommal
– a botolóknál és az ún. ,,ci-
gánytáncoknál” – szólnak a
cigányok tánchagyományá-
ról. A gyûjtés során filmre
vett 250 új botoló változat
(melyek közül 200 kifeje-
zetten cigány környezetbõl
való) nagyobb lehetõséget
adott e táncfajta módszeres
elemzésére.

A kutatók véleményét a
következõképpen összegez-
hetjük: a botoló táncok funk-
cionális, formai és zenei sa-
játosságait figyelembe véve,
a két legarchaikusabb típus-
nak a nõvel járt páros formát
és a férfival járt küzdõ formát
tekinthetjük. E két archaikus
típus ma elsõsorban a régie-
sebb tánckultúrát õrzõ cigá-
nyoknál és a pásztorság elszi-
geteltebb, idõsebb rétegénél
található meg. A visszaem-
lékezések alapján megál-
lapítható, hogy a formák a
századforduló táján még ele-
venen éltek a Felsõ-Tisza
vidéki nyírségi, szatmári és
beregi pásztorok körében. 

A nõvel járt formában a
férfi a küzdõ forma sajátos

forgató, vágó, ütõ mozdula-
tait végzi a nõ teste körül. A
botoló dallamok szövege is
alátámasztja azt a föltevést,
hogy elhomályosult tartal-
mú, kultikus tánccal állunk
szemben.5

A férfiak által járt küzdõ
forma koreográfiai sajátossá-
gait a küzdelem határozza
meg. Itt az eszközkezelés
virtuozitása sohasem öncélú,
hanem a tánc lényegét, a
küzdelmet szolgálja. Az esz-
köz fogásmódjai, a forgatás,
vágás, ütés módjai, ha sok
esetben játékos, stilizált for-
mában is, de mindig fegy-
verszerûek. A lábmozgások
táncszerûségét nagymérték-
ben háttérbe szorítja a párbaj.
A megszokott, határozott rit-
musú, kikristályosodott mo-
tívumok helyett laza ritmusú,
idõtartamú és tempójú lépé-
sek, elõre-hátra rohanások,
ugrások, térdelések, guggo-
lások és forgások alkotják a
táncfolyamatot.

A botoló variánsai közül
másodlagosnak tekinthetõk
azok a szóló változatok,
amelyekben a játékos, vir-
tuskodó, mutatványos ele-
mek dominálnak. E típusban
már fontosabb szerephez
jutnak a táncszerû lábmoz-
gások, a határozottan kikris-
tályosodott, visszatérõ motí-
vumok. E másodlagos for-
ma, bár elõfordul a cigá-
nyoknál is, a pásztoroknál
gyakoribb. 

A cigányság önálló tánc-
életének kutatása során de-
rült fény arra, hogy tánckul-
túrájukban olyan elemek is
vannak, amelyek e terület
pásztor és paraszti tánckul-
túrájából teljesen hiányoz-
nak. Ezek esetében tehát
nem egyszerûen a helyi tánc-
hagyományok továbbõrzé-
sérõl van szó, hanem látszó-
lag teljesen önálló cigány
táncanyagról. 

E különálló tánctípusnak
(közismert nevén ,,cigány-
tánc”-nak) két formája kü-
lönböztethetõ meg: a szóló
és a páros.

A férfiszóló motívumkin-
cse, szerkezeti fölépítése,
tempója, zenei kísérettípusa
tekintetében feltûnõ egyezé-
seket mutat a közép-erdélyi
magyarok és románok ,,le-
gényes”, ,,pontozó”,  ,,fecio-
reasca” nevû táncaival. Szer-
kezeti szempontból a ,,ci-
gánytánc” õsibb formát kép-
visel az erdélyi legényes fé-
lig kötött, tisztább, fejlettebb
szerkezetével szemben: tu-
lajdonképpen a legényesek
egy korábbi fejlõdési szaka-
száról tanúskodik. A felüle-
tes szemlélõ számára azon-
ban a cigány tánc és a legé-
nyes azonossága nem egé-
szen nyilvánvaló. Ennek oka
elsõsorban abban kereshetõ,
hogy a cigányok mozgás-
módjának, elõadásmódjá-
nak, táncbeli magatartásának
sajátos vonásai eltérnek a
legényes táncosokétól.

A páros cigánytánc a páros
táncok fejlõdésének azt a
fokát õrzi, amikor a férfi és a
nõ tánc közben nem fogód-
zik össze, hanem egymással
szemben, egymás körül tán-
colnak, egymás érintése nél-
kül. E táncfajta lényeges
mozzanata a játékos csalo-
gatás, az ún. ,,megcsalás”.
Ez úgy történik, hogy a férfi
és a nõ tánc közben hirtelen
irányváltásokkal, zavartkeltõ
mozdulatokkal, a másik háta
mögé kerüléssel törekszik
arra, hogy párját becsapja,
,,megcsalja”. Az ilyenfajta
tartalmi és koreográfiai moz-
zanatok a csárdás régi for-
májában, a párelengedõs,
csalogatós részekben ország-
szerte megvoltak. A páros ci-
gánytánc tehát a korábbi ma-
gyar párostáncok formakin-
csének lényeges jegyeit is
megõrizte számunkra.6

A Felsõ-Tisza vidéki ci-
gányság tánckultúrájának
föltárása és kutatásának el-
méleti tanulságai jelentõsen
hozzájárultak a magyar nép-
tánckutatás továbbfejlõdésé-
hez. A botolónak fontos sze-
repe volt pásztortáncaink tör-
téneti rétegeinek föltárásá-

ban, a középkori fegyvertán-
cokkal való kapcsolat felis-
merésében. A hajdútánc gyér
történeti forrásanyagával va-
ló összevetése segített a tör-
téneti táncfajtánk mozgásvi-
lágának meghatározásában,
s ezzel a kelet-európai esz-
közös és ugrós táncok kap-
csolatainak földerítésében.7

A páros botolók és a ma-
gyar nyelvterületen szórvá-
nyosan elõforduló eszközös
párostáncok elemzése révén
Pesovár Ernõnek sikerült a
küzdõ karakterû szerelmi
párostáncok egy egész Euró-
pában elterjedt, középkori
gyökerû típusát kimutatni
tánchagyományunkban.8

A botoló sajátos önálló kí-
sérõdallamai, az ún. ,,bot alá
való nóták” számos megle-
petéssel szolgáltak táncze-
nénk történetének kutatói
számára. Martin György ku-
tatásai alapján kiderült, hogy
háromnyolcados beosztású,
aszimmetrikus ritmusú dal-
lamok és páros lüktetésû pár-
jaik szoros kapcsolatban áll-
nak az erdélyi tánczene ha-
sonló ritmusú dallamaival, s
így történetileg a késõ kö-
zépkor és a reneszánsz jel-
legzetes tánczenei gyakorla-
tában gyökereznek.9

* Megjelent In Felföldi
László: A magyarországi
cigányság tánckultúrájának
kutatásáról. Mûhelymunkák
a nyelvészet és társtudomá-
nyai körébõl IV. 1988. pp.
71-79. Bibl. pp. 78-79. Bõ-
vített változat

1 Liszt 1861.
2 Réthei Prikkel 1924.
3 Gönyey–Lajtha 1941.
4 Martin–Pesovár 1958.
5 Ld. Gönyey–Lajtha

1943. 110.
6 Pesovár 1977.
7 Martin 1964.
8 Pesovár 1973., 1977.
9 Martin 1968. 1980b

Felföldi László
Cigány néprajzi

tanulmányok 2001.

– folytatjuk – 
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teluno, -i, -e – alsó, általános
teluni shkola – általános iskola
muro, -i, -e – enyém
lesko,-i,-e – övé (hn)
lashes – jól
mishto – jól (általában közérzetre

vonatkozik)
shukares – szépen
iskirisarel – ír
ginavel – olvas, számol
kothe – ott, oda
ba – de
kesavo,-i,-e – olyan
nasules – rosszul
bar (a) nn – kert
bararel – nevel
luludyi (a) nn – virág
zelenyimo (ata) hn – zöldség
kinda (i) nn – konyha
pekel – süt

mas (a) hn – hús
gilchi (a) nn – burgonya
zhutisarel – segít
uzharel v.so – takarít v.mit
lengo,-i,-e – övék
mashkar – között, közé
vorbisarel – beszélget
klasso (ura) hn – osztály
amal (a) hn – barát
amalica (i) nn – barátnõ
tyo,-i,-e  (tyiro,-i,-e) – tiéd
programo (ura) hn – program
pala mizmeri – délután
mizmeri – dél, délben
amaro,-i,-e – miénk
sityari (a) hn – tanár
kaj – hol, hová, -hoz, -hez, -nál, 

-nél
atunchi – akkor
kethane – együtt

SHTARTO LECKA

Tanuljunk cigányul!

Muro phral ando foro kerel butyi

Muro phral ando foro kerel butyi, ande jekh teluni shkola. Siles but butyi. Lesko foro bushol Solnoko.
Siles jekh shukar romnyi. Voj bushol e Cinka. Vi leski romnyi kothe kerel butyi, sar muro phral, andej shko-
la. Sile jekh shejori thaj jekh shavoro. Leski shejori bushol e Milka thaj lesko shavoro bushol o Choko. Le
shavore aba andej shkola phiren. Von zurales kamen e shkola thaj von lashes sityon. Von zurales shukares
iskirisaren thaj ginaven.

Kothe, kaj muro phral thaj leski romnyi kerel butyi, but shavore phiren. Le shavore lashes sityon, ba si
vi kesave shavore, kon nasules sityon. 

Muro  phral, o Bachko thaj leski romnyi zurales kamen e butyi.
Von palaj butyi khere zhan. O Bachko andej bar bararel le luludya thaj le zelenyimata, e Cinka andej

kinda kiravel e zumi thaj pekel o mas thaj e gilchi. Le shavore zhutisaren andej butyi, von uzharen lengo
kher. Mashkar e butyi le shavore vorbisaren:

– Siama ando klasso jekh lasho amal. 
– Sar bushol tyo amal?
– Voj bushol o Kincho. Voj ando Sajolo beshel.
– Sosko programo situme pala mizmeri?
– Pala mizmeri ame zhas kaj amaro sityari andej shola.
– Vi me zhav pala mizmeri andej shkola, ame zhan atunchi kethane. Mishto-j?
– Mishto-j.

Szavak:

Új rovatunkban azoknak szeretnénk kedvezni, akik még nem tudnak, de szeretnének meg-
tanulni cigányul. Terveink szerint a sorozat végére alapfokon elsajátítható lesz a nyelv.
Észrevételeiket, javaslataikat Szerkesztõségünk címére várjuk.

kethane – együtt
Fotó: Nyári Gyula



18. Határozatlan számnevek használata

19. Sosko (milyen) kérdõnévmás használata

17. Módhatározók

16. Birtokos névmás (birtokos melléknév, a személyes névmás birtokos esete)
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(Részlet Géczy József  „Shukar romani shib” címû jegyzetébõl)

Gyakorlatok:
1. Fordítsuk cigány nyelvre: A testvérem a faluban lakik. A kocsid fekete. A házunk a faluban van. Az

apád nincs otthon. A feleséged és az én feleségem is az iskolában dolgozik. A virágaim nagyon szépek. 
2. Egyeztessük a birtokos mellékneveket a fõnévvel: muro  pheny, amaro love, lengo dad, lesko shej,

tumaro kher, muro shave, tyo dej, amaro luludya, tyo romnyi, lako rom, lesko shej, lengo vurdon,
muro muca, tumaro foro, tyo gav, muro butyi

Nyelvtan:

A cigány nyelvben más
nyelvekhez hasonlóan a
birtokos névmás (enyém,
tiéd, övé, miénk stb.) a
fõnév elõtt külön áll. A
magyar nyelvben a fõnév
megkapja a birtokos szá-
mának és személyének
megfelelõ ragot.

Pl.:
barátom muro amal 
barátod tyo amal
barátunk amaro amal

A birtokos melléknév, a
nevébõl adódóan egy mel-
léknév és mindig azzal a
fõnévvel kell egyeztetni
számban, személyben és

majd esetben is, aki, vagy
ami a birtok. Mindig a bir-
tok neme, száma és esete
határozza meg a birtokos
végzõdését. 

A birtokos melléknevek:

enyém muro,-i,-e
tiéd tyo,-i,-e   

vagy 
tyiro,-i,-e

övé (hn)      lesko,-i,-e
övé (nn)      lako,-i,-e
miénk amaro,-i,-e
tiétek tumaro,-i,-e
övék lengo,-i,-e

Pl.:

lányom muri shej

fiad tyo shavo,
tyiro shavo

házunk amaro kher
pénzetek tumare love
testvéreid tye phrala,

tyire phrala
apja (nõnemûé)

lako dad
apja (hímnemûé)

lesko dad  

A példákból is jól
látható, hogy mindig a bir-
tokkal kell egyeztetni a
birtokos melléknév végzõ-
dését, úgy, mint bármelyik
három alakú melléknévét. 

Nagyon fontos szabály,
ha a fõnév elõtt birtokos
melléknév van, akkor a

névelõt nem használhat-
juk!

Pl.:

a bátyád tyo phral
a macskájuk lengi 

muca
az apja (hn) lesko dad

A birtokos melléknév
helye a fõnév elõtt:

A birtokos mellék-
nevet a fõnévre vonatkozó
melléknevekkel együtt a
fõnév elé írjuk általában. A
fõnévre vonatkozó mel-
léknevek közül a birtokos
melléknév az elsõ!

Ezzel a kérdõ névmással a melléknévre kérdezünk,
használata megegyezik a melléknévvel. Mindig azzal a
fõnévvel kell egyeztetnünk a végzõdését, amelyre
kérdezünk.

Pl.: Soski butyi situ?   – Milyen munkád van?
Sosko vurdon tordyol pej vulica?

– Milyen kocsi áll az utcán?
Soske phrala situ? – Milyen testvéreid vannak?

Pl.:
but manusha sok ember
cerra manre kevés kenyér
unyi shave néhány fiú
Sode phrala.....? Hány testvér....?

de
Sode mol? Mennyi bor?
but butyi sok munka

Az igék jelentését a módhatározók módosíthatják. A
módhatározó az ige „jelzõje”. Módhatározókat mellék-
nevekbõl képezhetünk a magyar nyelvhez hasonlóan. A
melléknév utolsó mássalhangzójához -es végzõdést
írunk és így kapjuk a módhatározó szót.

Minden melléknévbõl így képezhetünk módhatározót.

Határozatlan számnév: but – sok, cerra – kevés, unyi
– néhány és hasonlóan használjuk a sode – mennyi
kérdõszót is

A határozatlan számnevek után azokat a szavakat,
melyek jelentését meg szoktuk számolni, többes szám-
ba kell tenni. A magyar nyelvben ezt nem tesszük, ha
többrõl van szó egyértelmûen, akkor is egyes számban
hagyjuk a fõnevet.

melléknév:

shukar szép
zuralo erõs
kuch drága
baro nagy
lasho jó   

módhatározó:

shukares szépen
zurales erõsen
kuches drágán
bares nagyon
lashes jól   

Pl.:



2007. decemberLD30

Január 1.
– Újév napja idõjárása az egész évi idõjárást befolyásolja:

„a napfényes, szép idõ jó esztendõt jelent”. 
– Régen a lányok ezen a napon – amit a néphagyomány

Kiskarácsonynak is nevez – a házasságukkal kapcso-
latosan jósoltak. Úgy tartották, hogy amilyen nevû férfit
meglátnak Újév reggelén, olyan nevû lesz késõbb a fér-
jük.

– E napon semmit sem szabad kidobni a házból, mert
akkor egész évben „minden kimegy”. Malac- és sertés-
húst kell enni, mert az „elõtúrja a szerencsét”, szárnyast
viszont nem szabad feltálalni, mert „akkor kiröpül a sze-
rencse”.

Január 3.
– „Ha szép idõvel jõ Makár, dúsan terem a határ.”
Január 6.
– „A pap fejére süt a nap? Várható még kemény fagy.”
– „Ha csepegni látod az ereszt, a tél még soká el nem

ereszt.”
– Aki a Háromkirályok napján (Vízkeresztkor) indul útra,

„hozzászegõdik útitársul a szerencse”. 
– Abaranyaiak szerint, ha a kerékvágásban víz fakad (azaz

nagyon vizes a talaj), jó termõ idõ várható.
Január 13.
– A tél leghidegebb napjának tartották a régiek. A

Délvidéken az a mondás járja, hogy „ha volt is már
hidegebb: Veronika után csak kisebb hideg jöhet”.

Január 18.
– „Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy” –

azaz a hõmérce még tartósan mínuszokat mutat.
– A néphit szerint az eladó sorba került lány, aki Piroska

napján piros kendõt köt magára, az évben még oltár elé
kerül, asszony lesz belõle. 

– Aki – erre is esküdtek a régiek – Piroska napján kap-
ja az elsõ csókját, akitõl kapja, soha sem fogja el-
hagyni. 

Január 20.
– Azt tartja a néphagyomány, hogy e napon veszi kezdetét

a fák nedvszívása, ezért Fábián és Sebestyén napját sok
helyütt „Tavaszébresztõ”-ként emlegetik.

Január 21.
– Az e napi derûs idõt Tiszántúlon a bõ termés hírlelõjének

tartották.
– Ha egész nap böjtölnek a lányok, Ágnes éjszakáján

megálmodhatják a jövendõbelijüket.

Január 22.
– Amennyiben e nap erõteljes olvadást hoz, attól bõséges

szõlõtermést várnak, jó lesz csapadék szempontjából a
nyár s az õsz: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.”
„Ha nem csorog a Vince, üres lesz a pince.”

– Hevesben és Baranyában ilyenkor szokás levágni egy
vesszõt, s vízbe tenni (Vincevesszõ). Kirügyezésébõl,
annak sebességébõl és a rügyek számából vonnak le
következtetést az ez évi termésre.

– „Nyisd ki a pincét, ereszd be a Vincét!” – emlegetik
Észak-Dunántúlon, hozzátéve azt is, hogy nem csak a
pincék szellõztetése indokolt ilyenkor, hanem a nap
névadó szentjére való áldomásivás is.

Január 25.
– A néphit szerint e naptól már kifelé megyünk a télbõl.

„Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.”
– „Ha Pálforduláskor jó az idõ, bõven terem puszta,

mezõ.” 
– Amikor látványosan süt a nap ezt is mondják: „Ha fény-

lik Szent Pál, minden termés szépen áll.”
– Ha január 25-én ködlött a táj, akkor azt haláljósló jelnek

tekintették. „Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel”
– mondták ilyenkor.

– A délelõtti idõjárásból a tavaszra, a kora délutániból a
nyárra lehet következtetni.

– Országszerte ilyenkor sütik a pálpogácsát, amelybe a
családtagok – megjegyezve, melyik a sajátjuk – egy-egy
libatollat tûznek. Békésben arról, akié a sütés közben
megperzselõdik – úgy hiszik – meghal mielõtt véget ér
az év. Más tájegységeinken – ahol szintén közismert a
szokás – enyhébb az ítélet: ha el nem ég a toll: egész-
séggel megússza az ember ezt az esztendõt is. Megint
másutt: akié megpörkölõdik, arra betegség jõ, akié elég,
arra a halál.

– Szeged környékén e nap megpiszkálják a ludak fenekét,
azt remélve, hogy így jobban tojnak majd az esztendõ
során.

– Ha e napon esett a hó vagy az esõ, abból közelgõ drá-
gaságra következtettek.

– Évszázados megfigyelések szerint ilyenkor megfordul az
addigi idõjárás: „ha enyhe volt, kemény, ha kemény,
akkor enyhe téli napok jönnek Pál-forduló után”. Vagy
ugyanez másként, még egyszerûbben: „Pálfordulás –
télfordulás.”

háes

JANUÁR KÖVETKEZIK

Népi megfigyelések,
babonák és idõjósló

napok az év 
elsõ havában
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Antidiszkriminációs
Ügyfélszolgálati Hálózat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A hálózatban részt vevõ ügyvédek
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– Mondja fiatalúr! Cigány maga, hogy így alkuszik a
szegény emberrel? Megmondtam, 4000. Egy fillérrel sem
több, amit rászántam. 

– Még sérteget is? Hogy én megkérem a tisztes árát, s
abból nem akarok engedni az Istennek sem, az érthetõ, mert
ebbõl élek, de a maga alkudozása mellett egy lókupec is
elbújhat. Pályát tévesztett, ember. 

– Egye a féckes fene. 4200 az utolsó ár, de aztán ne
legyen egy szava sem, mert már teszem is a helyére. 

– Na, Isten megáldja! Keresse meg az Olcsó Jánost!
Azzal bizonyosan bótot csinál. 

– Na egye fene! De ravasz ember maga. Itt a pénz.
Legyen vele boldog! – azzal kikapta a vásáros kezébõl a lán-
con csüngõ aranydiót, amelyikben benne volt a cifra, csupa
selyem, csupa bársony ruha. Hanem mielõtt tovább lépett
volna, csak nem állhatta, hogy odamondja búcsúzóul a
vásárosnak: kõccse patikára. A vásáros ettõl aztán olyan
irtóztató dühbe jött, hogyha Pepó fel nem veszi a nyúlcipõt,
még helyben hagyta volna. 

– Na nézzük a virágárusokat! Ott már könnyebb dolgom
lesz.

Soha annyi virág nem volt a piacon, mint most. Három
sorban kínálgatták a kofák a rózsát, szegfût, rozmaringot.
Pepónak már majd leszakadt a lába a mászkálástól. Már
háromszor nézett meg minden virágos kosarat, de viloja
még véletlen, még hervadt sem akadt, nehogy friss, bimbós.
Mérgelõdött. 

– Már pedig én viloja nélkül haza nem megyek! Éppen
a legkedvesebb lányom kívánságát ne teljesítsem? Meg-
nézem a virágos boltban, hátha már a viloját is úri virággá
léptették elõ és csak flancos pakkban árulják.

Tartozott az ördögnek egy úttal. A boltban sem árultak
viloját. 

– A féckes fene enné meg ezt  az egész várost, ahol egy
vacak viloját sem lehet kapni! 

Mérgében elutazott Miskócra. Azt hiszitek ott volt vilo-
ja? Egy féckes fenét. Fölutazott Pestre a gyorssal, de vilojá-
nak se híre, se pora!

– Én bolond – csapott a fejére. – Hogy eddig erre nem
gondoltam. Ha nálunk valami nincs az egyik városban, az
nincs az egész országban, mert az akkor hiánycikk. 

Nyakába szedte a lábát s indult vilojáért a nagyvilágba.
Vonattal, gyalog, szekéren, autóstoppal utazott, mikor hogy
jött ki a lépés. Már féléve kóborolt, de viloja még mindig
sehol. Hanem egyszercsak találkozott egy olyan vénséges
öregemberrel, akinek már tíz perc volt a fogai között. Kö-
szönti illendõen:

– Jó napot öregapám!

– Neked is fiam! Oszt nem unod még a viloja utáni sza-
ladgálást?

– Honnan tudja öregapám, hogy viloját szeretnék venni?
– Mit nem tudok én? Hajaj!!! Na, megállj! Segítek

neked, mert olyan becsületes kinézeted van. Innen, kelet felé
éppen három mérföldnyire találod a tengert. A partról is lát-
szik, hogy nagyon közel árválkodik egy sziget. Ott minden-
féle virág, gaz, gyógyító növény, még élesztõfû is terem, de
nem ám össze-vissza, hanem úgy, mint a legszebb virá-
goskertben. Megeszem a kalapomat, ha nem találsz ott vilo-
ját.

– Könnyen fogadkozik öregapám, hisz vagy talál-
kozunk még, vagy sem, de azért köszönöm a tanácsot. Meg-
fogadom a szavát, hátha igazat szólt. 

Azzal már indult is kelet felé. Hamarosan elérkezett a
tengerpartra. Megpillantotta a szigetet. Igen ám, de hogyan
jut oda? Úszni nem tud, csónak meg nincs.

– Ej, ha azok a nyavalyás teknõsök össze tudnak ütni
egy teknõt, miért ne tudnék én? 

Elõkapta a kisbaltát, kivágott egy közepes fát, kiszedte a
közepét. Két vastagabb ágat ragadott meg és már bele is ült
a teknõbe. Hát bizony az a csónak nem ment olyan könnyen,
mint elõször gondolta. Fél nap is beletelt, amikorra meg-
érkezett a sziget partjára. Üggyel-bajjal kikötött. Hanem
megérte a fáradságot, mert csodálatos helyre érkezett. Amer-
re csak nézett, mindenütt virág. Olyan csodálatos színeket
látott, úgy elgyönyörködött csak úgy magának, meg a
virágillat úgy elbódította, észre sem vette, hogy már hét nap,
hét éjszaka barangol pihenés nélkül. Hanem egyszercsak
egy estefelé megérkezett egy hatalmas hét tornyú kastély
bejáratához. Meggusztálta kívülrõl alaposan, aztán gondolta
ezt már csak megnézi belülrõl is. Amikor a lépcsõhöz ért, a
két vaskapu magától kitárult. Amint belépett becsukódott, de
nem úgy, mintha rabság várná, mert nem kattant rá a zár. Ha
akart, kimehetett volna. Megy a folyosón. Bíborvörös szü-
nyeg mindenfelé. Pepó végigjárta a 7 tornyú üvegkastélyt a
pincétõl a padlásig. 

– Ezt nevezem! Még a padlást is kigongyolázták. Ide
nem fügyül be a szél még télen sem!

A legutolsó szobában egy hatalmas asztal álldogált. Az
asztalon két tányér, meg eszcáig. Leül az asztalhoz. 

– Ej! Ha egyszer most szerencsém lenne s megkínálná-
nak egy tányér meleg levessel, bizony jól esne – gondolta. 

Mesemondó: 
Farkas Pál, 58 éves, Bogács, 

1977.
– folytatjuk –

Sáfár Sándor és Wuscher Anna gyûjtése

Bara Manusi 
a fellegember
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A rejtvényekhez kellemes idõtöltést kíván a Szerkesztõség!

FF EE JJ TT ÖÖ RR ÕÕ KK

A farsangi bálokat mindenki nagyon várja februárban. Ezeken a mulatságokon a cigányok
szívesen járják a hagyományos táncokat. Nézzük, milyen táncok ezek? A középsõ függõleges
sorok megadják a megfejtést!

A folklór zene, a dal a cigányság egyik legnagyobb értéke. Érzelmeik, vágyaik jelennek meg
ezekben a dalokban. Témájuk szerint igen sok félét ismerünk. Nézzünk meg néhányat!
Induljatok el a csigavonal közepétõl!

A rejtvényben néhány téli játékot lelhettek fel a nagy hóesésben, ha a betûket helyesen rakjátok össze.

A történelem folyamán a cigányság
életmódjával több király, uralkodó
foglalkozott. Ha a kihagyott más-
salhangzókat pótoljátok, megkapjátok
a kérdéses uralkodókat!

üreges vas

labda a kapuban

növényt nemesít

beszédünk része

betegség más néven

kezdetleges halfaj

,,és a többi” három elsõ betûje

hajít

ruhát tisztít

keleti fiúnév becézve

több szótoldalék

Szervusztok Gyerekek!
Szeretettel köszöntünk benneteket a hideg téli napokon! Bár csak már tavasz

lenne! Erre azonban még várni kell egy picit!

Á I A
E É l A

II. Ó     E 



2007. decemberLD34

Kati néni 67 éves kétegyházi
oláhcigány asszony. Míg
testét betegség emészti, nap-
jait a nincstelenség, éhezés,
fázás. Végsõ elkeseredésében
tollat ragadott, hogy megírja

szerkesztõségünknek sanyarú
sorsát.

Egyedül él depresszióban
szenvedõ lányával és annak 6
éves kisfiával, akik helyett
neki kell „gondolkozni”, mert

õk nem képesek rá. Egyetlen
fia, aki segíteni tudta a még
harmincezer forint nyugdíjat
sem kapó édesanyját, több-
mint egy éve váratlanul ösz-
szeesett és meghalt. „Inkább
engem vett vóna magához az
Úr!”, tör ki könnyekben a fáj-
dalma és értetlensége minden
percben, mert nem érti az
érthetetlent, hogy miért pont
az Õ fia, aki még beteg sem
volt soha.

Sorolja bajait, testén a has-
nyálmirigy gyulladástól a
trombózisig, mutatja a kivál-
tatlan receptek sokaságát,
hogy hát mibõl is váltaná ki,
mert azt a kis pénzét is elvin-
né, ami van. Dolgozni nem
tud, sem Õ, sem a lánya, aki
még a házból sem tud beteg-
sége miatt kimozdulni. Há-
zában 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. A he-
lyi önkormányzat néha egy-
kétezer forintos segéllyel tud
segíteni, de más lehetõsége
nincs. Sok a szegény cigány
a faluban, ha tudna segít-
séget 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, tenyérbõl,
szembõl látja a sorsot. De azt
soha nem mondja, mit
adjanak a szerencsének, csak
azt, hogy kedden, pénteken
és vasárnap jöjjenek, mert az
a sors napja… S hogy valós-
e, amit lát!? Számítson az én
szavam! Szemembõl, majd
az õsi kártyából arcomba zú-
dította az összes jelenlegi fé-
lelmemet és örömömet. A jö-
võt csak azért nem, mert nem
kértem belõle... Elmondja
mindenkinek, amit tudni
akar a sorsáról, életérõl, csak
kicsit  könnyebb legyen az
élete.

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

Felajánlásaikat a szerkesz-
tõségen keresztül is megte-
hetik, vagy közvetlenül Kati
néninek. Farkas Mihályné  

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

Lukács Ilona 

Segítsen, hogy segíthessünk!
FELHÍVÁS

A napokban meglátogattuk Kati nénit, akinek helyzete a fenti cikkben leírtakhoz képest sajnos semmit nem válto-
zott. Akkor már napok óta csak a 6 éves unokájának volt mit ennie a szomszédok jóvoltából. Natasa, Kati néni lánya
némi iróniával jegyezte meg, hogy mennyire alultáplált az egész család. És valóban! Összeszorul a szíve az embernek
látva azt a nagy szegénységet, a kilátástalanságot, a kicsit jobb élet utáni vágyat, amire a maguk erejébõl semmi esé-
lyük. 

Alapítványunk lehetõségeihez mérten megpróbált és megpróbál segíteni Kati néniéknek. Segített továbbá a Stabil-
Bau 21 Kft., valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Etnikai Érdekvédelmi Egyesület.

Lapunk fõszerkesztõje levélben kereste meg Kétegyháza polgármesterét, Kalcsó Istvánnét, hogy felhívja a figyel-
met Kati néni nehéz helyzetére. A Polgármester Asszony természetesen jól ismeri Kati néni helyzetét, lehetõségeikhez
mérten segítik is a családot. „Kati néniék házának hátsó fõfala veszélyes állapotba került. Ez ügyben elkezdtük a
megoldás megkeresését. Sajnos a fal teljes felújítását nem tudtuk felvállalni, de két pótkocsi bontott téglát adtunk a
családnak. A kollégák megkeresték a Vöröskeresztet (és több más szervezetet is), hogy segítséget kérjünk a családnak.
A Vöröskereszt a felújítást 15 ezer forinttal támogatta. A gyulai építési hatóság nagyon kedvezõen és segítõkészen állt
a problémához. Jelenleg 3 pillér kerülne kivitelezésre, ami a közvetlen veszélyt megszüntetné. Igaz, a teljes fal nem
kerülne felújításra. Azonban nem találtunk olyan vállalkozót, aki ezt a munkát elvégezné. Ebben kérnénk az Önök
segítségét. Ha tudnának olyan számlaképes építési vállalkozót, aki elvállalná a kivitelezést, kérem  keressenek meg.”
(Részlet a Polgármester Asszony levelébõl.)

Kérjük tehát mindazon építési vállalkozók jelentkezését, akik segíteni tudnának a családon.
Kérjük továbbá mindazokat, akik megtehetik, segítsenek a családon! Minden segítséget nagy örömmel fogadnak:

kinõtt ruhákat, cipõket, tartós élelmiszereket.                                                                                          A Szerkesztõség.
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Tisztelt Szerkesztõség!

Abonyban élünk nagy fájdalomban és bizonytalanság-
ban. Két gyermekünk volt. Kisfiunk most megy elsõ osz-
tályba. 2005. december 13-án született Mónika, akinél sajnos
2007. január 3-án diagnosztizálták a központi idegrendszer
rosszindulatú daganatot. Én gyed-en vagyok, illetve voltam, a
férjem betanított útépítõként dolgozik. Az elmúlt év õszén
nagyösszegû hitelt vettünk fel, melybõl lakásunkat szerettük
volna felújítani és bõvíteni, azonban sajnálatos módon a pénzt
kislányunk gyógyítására kellett fordítani, (speciális étrend,
sok utazás, stb.) A kislány rövidre szabott életét nagy részben
kórházban töltötte, mivel a mûtétek, kezelések, kemoterápia,
majd a transzplantáció után steril szoba lett volna szükséges a
gyógyulásához. Házunkat fel kellett volna újítani. A fel-
újítással terveztük egy szoba megépítését is, valamint a
meglévõ épület aláfalazását, mert vizes, a jelenlegi padló el

van korhadva, tetõcserét. Megmaradt pénzünkbõl elkezdtük a
felújítást, de sajnos folytatni, befejezni nem tudjuk és min-
dezek mellett a felvett hitel törlesztését is teljesíteni kell. 

Kislányunk sajnos augusztus 6-án meghalt. A ház fel-
újítását be kell fejeznünk, mert a munkákat elkezdtük. Sajnos
a pénzünk elfogyott. Hiába kerestünk nyilvánosságot
kérésünkkel. Egy pár helyi lakos segített rajtunk pénz-
adománnyal, de a kapott összeget sajnos a temetésre kellett
fordítanunk. Kislányunk halála elõtt 3 héttel az általunk gon-
dozott nagypapa is 54 évesen meghalt. Egy hónap alatt két
családtagot temettünk el. 

Kérem Önöket, próbáljanak segíteni anyagi helyze-
tünkön, vagy kérésünket tolmácsolják olyan ismerõsöknek,
akik tudnának rajtunk segíteni, hogy legalább a házat ne
árverezzék el a fejünk felõl. 

Tisztelettel: Tóth Mihályné
Abony, Telefon: 06-20/545-9824

Kérem, segítsen!
Laura 10 éves mezõberényi kislány. Normális lefolyású születése volt, de bal oldala görcsöt kapott.

Ennek ellenére egészséges csecsemõként adták ki a kórházból. Aszülõk nyolc hónapos korában vették észre,
hogy az elindulás gondot okozott neki, már a felállásra is képtelen volt. Ekkor megállapították, hogy ge-
rincvelõ sorvadásban szenved. Ma is súlyos mozgáskorlátozott, de szellemileg ép gyermek. Magántanu-
lóként kapja meg a korának megfelelõ iskolai oktatást. 

A kijevi klinikán Pichkur professzor véleménye szerint Laurának õssejt beültetésre lenne szüksége a
javuláshoz. A kijevi klinika 2007. decemberére tudna mûtéti idõpontot adni a kislánynak. A család azonban

nem rendelkezik a gyógykezelés finanszírozásának költségével. 
A Kijevbe való kiutazás lebonyolítását az S.O.S. Szolgálat Alapítvány Közhasznú Nemzetközi Társadalmi Szervezet vál-

lalta, amelynek célja a csak külföldön gyógykezelhetõ, gyógyítható beteg gyermekek segítése. 
Tisztelettel kérjük az Ön/Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz képest Lakatos Laura gyógykezelése költségeihez járul-

janak hozzá, ezzel segítve gyógyulását. 
Befizetésüket megtehetik folyamatosan az S.O.S. Alapítvány Bankszámlaszámára: 

Kereskedelmi és Hitelbank:  10403909-39023276-00000000 – Erste Bank Hungary Rt.: 11600006-00000000-07010055

FELHÍVÁS
MEGRENDELÕ

Megrendelem az LD címû roma lapot

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

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

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

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

Elõfizetési díj
egy évre: 3000,- Ft,
fél évre: 1500,- Ft,

negyedévre: 750,- 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.

A tiszaado-
nyi Rózsa Ro-
zália 7 gyer-
mek édes-
anyja, kettõ
közülük sú-
lyos beteg.
Nagyon ne-
héz anyagi
körülmények
között élnek,
sokat nélkü-
löznek. Kér-
jük mind-
azokat, akik
megtehetik,
segítsenek a
családon. Ró-
zsa Rozália

minden segítséget örömmel fogad: kinõtt ruhákat, cipõket,
megunt játékokat, tartós élelmiszereket. 

Cím: Rózsa Rozália, 
Tiszaadony, Petõfi út 4. 4833.  

Rózsa Rozália telefonszáma szerkesztõségünktõl elkérhetõ.
A Szerkesztõség

Fotó: 
Halász
Katalin

Lakatos Laura




