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Március 4.
– Patkány- s egérûzõ nap. A régi székelyek és dél-

alföldiek úgy hitték, hogy legeredményesebben Kázmér
napján lehet a házkörüli rágcsálókat eltávolítani, ezért e
napon mozgósították az összes ilyen praktikát.

– „Amely házból e napon kiseprik az egereket, oda soha
vissza nem térnek.” 

Március 9.
– „Amilyen Franciska napja, olyan lesz az egész

hónap.”
Március 12.
– „Gergely napján rossz idõ jár.” „Gergely napja ritka,

ha jó, hideg, szeles, sokszor van hó.”
– „Ha e napon csúnya az idõ, úgy elõjõ a róka a lyukából

és végleg künn marad, ha szép idõt lel két hétre még
visszabújik.” A Gergely-napi rossz idõ már másnapi ta-
vaszkezdést, a jó idõ még félhavi telet jelent. 

– „A Gergõ-napi szél Szent György-napig él.”
– Ha Gergely napján nagy pelyhekben hull a hó, három

napig havazni fog.
Március 18.
– A népi bölcselet elsõ általános meleghozó napnak te-

kinti. Ki ne ismerné a népi rigmust? „Sándor, József,
Benedek – zsákban hozza a meleget.” Vagy a másik
hasonlót? „Sándor, József, Benedek – jönnek a jó me-
legek.”

Március 19.
– Népi tavaszkezdõ nap. Sok helyen e nap engedték elõ-

ször a marhákat a legelõre, s ekkor engedték ki a
méheket is elõször.

– Ezen a napon kell a magyar néphagyomány szerint a
fokhagymát, a krumplit és a kaprot ültetni, ha bõ termést
remélünk.

– Ha e napon megdördül az ég – úgy tartották – nyáron,
Péter-Pálkor jég veri a határt.

– „Ha József napján derül – a bõség hozzánk beül.”
– „Ha József napján fúj a szél, hetekig át szél kísér.”
– Az Alföld egyes vidékein úgy tartják, hogy ha

József-napon széles aranysárga sávval mutatkozik
szivárvány az égen, akkor bõ búzatermés, ha a vörös
sávja széles, akkor bõ bortermés ígérkezik az
elkövetkezendõkben.

Március 21.
– A csillagászati tavasz elsõ napja. A Benedek-napon ül-

tetett fokhagyma termését nagy becsben tartották, mert
a boszorkányok rontása elleni védelmet jelentett. Ezért
március 21-én jól megjelölt kertrészben külön e célra
nevelték a fokhagymát, s betegség esetén mindig ezzel
fõztek-sütöttek, de ették nyersen is. 

– „Ha Benedek-nap dörög az ég, száraz nyár jön ránk.”
Március 24.
– Szlavóniából elterjedt szokásként, a hazai hagyomá-

nyok szerint is e napon kell ültetni a káposztát.
Március 25.
– Gyümölcsoltó Boldog Asszony napja. E napon kell a

Skolasztika napján (február 10.) metszett, s eddig a
pincében tartott oltóágakat elhelyezni. E napon kell kez-
deni a szõlõben a metszést is.

– Fecskehajtónak is mondták e napot, mert a jó idõ ekkor-
tól már hazafele hajtja a vándormadarakat, többnyire
már meg is érkeznek.

– Irén napja egyébként egyike az úgynevezett negyvenes
napoknak, amelyek idõjárása megegyezik a rákö-
vetkezõ negyven napéval.

– Amit e napon vetnek, az biztosan kikel – tartja a néphit.
– Ha e nap estéjén brekegnek a békák, még májusban is

fagy jöhet.

háes

MÁRCIUS KÖVETKEZIK

Népi megfigyelések,
babonák és idõjósló

napok az év 
harmadik havában
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Horváth Gyula versei

Gyönyörû halál szép születés

Felesleges ily súlyosan sírnod éveken át,
én megszoktam naponta a gyönyörû halált,
és megszoktam naponta a szép születést.
nem jár a végtisztesség...

Várlak

Talpam alatt
kisorvadtak az utak,
hát várlak a kavicsok
hasa alatt,
várlak a didergõ
téli temetõben,
várlak földzivatarban,
várlak, akkor is
várlak,
ha deszkával szögezték be
megárvult számat.

Ha járnék a föld alatt, 
ne sírj értem kedves, 
öltözz patyolat ruhába,
s ha viharokkal ordító
farkastél járna ajtód elõtt: 
fészekszemedbõl kiröppenõ
madárkönnyeid
ne szálljanak utánam,
mert messze vagyok,
mint a Földtõl a Nap:
útközben megfagynának.

Ha járnék a föld alatt,
ne sírj értem kedves, 
öltözz patyolat ruhába,
ha ablakodon
harangszó kopog be,
ha tányérodban lenne még
leves: gondolj rám, 
de ne írj, ne üzenj,
mert jól lezárt 
koporsóházamhoz
nem jár a postás.

Ha járnék a föld alatt,
ne sírj értem kedves,
öltözz patyolat ruhába,
ha járnál
gombáktól gyöngyös réteken,
gondolj rám:
én is ott leszek egy
harmatokkal zokogó fûszál
képiben, könnyen rám ismersz:
a leghervadóbb leszek,
ülj le mellém, de ne sokáig
üldögélj, mert a halálos hideg
beszivárog csontjaidba,
s a földön át,
holtan zuhansz a karomba.

Ha járnék a föld alatt
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PARLAMENT ELÉ 
AKARJÁK VINNI 
A KONCEPCIÓT

 Dr. Kállai Ernõt, a nemzeti
és etnikai kisebbségi jogok
országgyûlési biztosát, mint a
kisebbségi közösségek szószó-
lóját, felkérték az országos ki-
sebbségi önkormányzatok el-
nökei, hogy a velük közösen
kidolgozott, a kisebbségek par-
lamenti képviseletérõl szóló
koncepciót adja át a kormány
képviselõjének. A kisebbségi
ombudsman az idén elsõ alka-
lommal hívta össze a II. Ki-
sebbségi Kerekasztalt, amelyre
meghívást kapott Gémesi Fe-

renc, a Miniszterelnöki Hivatal
kisebbségpolitikáért felelõs
szakállamtitkára is. A találko-
zón a kisebbségi közösségek
arra kérték a kormányt, hogy
kezdje el a több mint másfél év-
tizede fennálló mulasztásos al-
kotmánysértést orvosló tör-
vényjavaslat kidolgozásához
szükséges egyeztetõ tárgyalá-
sokat.

KÁLLAI ERNÕ 
ÜZENT 
TABAJDINAK

 Elõbb Magyarországon kell
megoldani a kisebbségek par-
lamenti képviseletének helyze-

tét, és csak ezt követõen lehetne
európai szinten gondolkodni –
mondta a kisebbségi ombuds-
man, akit az MTI szerdán an-
nak kapcsán keresett meg, hogy
az MSZP európai parlamenti
delegációjának vezetõje egy
összeurópai kisebbségi parla-
ment megteremtését szorgal-
mazta. Tabajdi Csaba Brüsz-
szelben, a ,,Kisebbségek a bõ-
vülõ Európában” címû konfe-
rencián arról beszélt, hogy jó
lenne végre összehangolni a
különbözõ európai szervezetek
kisebbségvédelmi tevékenysé-
gét, mert jelenleg feleslegesen
folyik párhuzamos munka az
Európa Tanácsban, az EBESZ-

ben és az uniós intézmények-
ben, ezért egy összeurópai ki-
sebbségi parlament megterem-
tését sürgeti. 

A magyar szocialista képvi-
selõ szerint az európai kisebb-
ségvédelem új tennivalója,
hogy normatív szabályozást te-
remtsen a nemzeti kisebbségek,
a romák és az új, vagy migráns
kisebbségek számára. 

HATÁROZOTT TÖREKVÉS
A ROMA FIATALOK
BEKERÜLÉSÉNEK
ELÕSEGÍTÉSE
A TÛZOLTÓSÁGOKHOZ

 A ,,Romák esélyegyen-
lõsége a foglalkoztatásban a
katasztrófavédelem és a tûz-
oltóság területén” címmel ne-
gyedik alkalommal tartott
tanácskozást az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium (ÖTM) és az Or-
szágos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság (OKF) ezúttal
Pest megyei cigány kisebbségi
önkormányzati vezetõknek és
tûzoltójelölteknek Budapes-
ten.

A résztvevõ Pest megyei
ckö vezetõket és az érdeklõdõ
fiatalokat az OKF szakem-
berei tájékoztatták a hivatá-
sos önkormányzati tûzoltósá-
gok létszámbõvítési lehetõsé-
geirõl, a felvétel elõképzettsé-
gi, egészségügyi, pszichikai
követelményeirõl, a tûzoltók
képzésérõl, az elérhetõ kar-
rierrõl. Ez a tanácskozás is
része annak a kampánynak,
melyet az ÖTM és az OKF
indított el annak érdekében,
hogy minél több roma fiatal
kerüljön be a tûzoltóságok-
hoz. Dr. Csire Péter a minisz-
térium humánpolitikai ve-
zetõje hangsúlyozta: a tárca
határozott törekvése elõse-
gíteni a roma fiatalok beke-
rülését a tûzoltóságokhoz.

A felhívás óta eltelt mind-
össze egy hónap alatt a mi-
nisztériumba több mint 70
roma származású tûzoltó-
jelölt küldte be a jelentkezési
lapját azokon felül, akik köz-
vetlenül a különbözõ önkor-
mányzati tûzoltóságokhoz
jelentkeztek. A jelentkezési
határidõ lejárta – 2008. feb-

ARCUSFEST A KULTÚRÁK PÁRBESZÉDÉNEK ÉVÉBEN

 Hatodik alkalommal rendezik meg február 23. és március 2. között a Magyarországi
Nemzetiségi Színházi Találkozót a budapesti Thália Színházban és Bábszínházban a Ma-
gyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány szervezésében. Az Arcusfest
2008-on 19 nemzetiségi színházi mûhely vesz részt 22 elõadással. Az Arcusfest célja, hogy
ösztönözze, támogassa, fejlessze a magyarországi nemzetiségek anyanyelvû színjátszását,
elõsegítse kapcsolataik építését: egymás között, a magyar színházi szakmával és nemzetközi
téren is. A rendezvény egyben lehetõséget nyújt arra is, hogy a nemzetiségi színjátszás a
,,saját” nemzetiségi közönségen túl a nagyobb nyilvánosság elõtt is bemutatkozzon, elfo-
gadottá váljon. A találkozó fõ üzenete, hogy a veszélyeztetett kisebbségi kultúrák, nyelvek és
az õket képviselõ nemzetiségi színházak rendelkeznek belsõ megújulási, innovatív erõvel,
hagyományos értékeket hordoznak a többség számára is, és kapcsolatot jelentenek az
anyanemzetek és Európa más kultúrái felé. Kölcsönhatásuk új értékeket teremthet. Az
Arcusfest a sokszínûség, az interetnicitás, a párbeszéd, a kommunikáció, a nyitottság és az
együttmûködés értékeit üzeni.

Idén 11 nemzetiség képviselteti magát, köztük négy roma színházi formáció – Duende
Színházi Társulás; Karaván Színház; Reneszánsz Roma Mûhely; Hókirálynõ Meseszínpad
– is szerepel majd a találkozón.

Csemer Géza: 
Csulanó, a vitéz cigány címû mesedarabja 

a Hókirálynõ Meseszínpad elõadásában.
Fotó: Halász Katalin
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ruár 15. – után minden jelent-
kezõ értesítést kap arról,
hogy megfelel-e az elõzetes
feltételeknek, valamint arról,
mikor kell az egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton meg-
jelennie.

MOHÁCSI VIKTÓRIA:
SZÉGYENTELJESEK
BERLUSCONI SZAVAI

 Mohácsi Viktória azonnali,
nyilvános bocsánatkérésre szó-
lította fel az olasz jobboldali
politikust, Silvio Berlusconit.
Mohácsi Viktória liberális euró-
pai parlamenti képviselõ, vala-
mint több tucat, zömmel euró-
pai roma civil szervezet felhá-
borodásának adott hangot ami-
att, hogy Silvio Berlusconi –
mint közleményükben írták –
kijelentette: miniszterelnökként
,,zéró toleranciát” hirdetne ,,a
romákkal, az illegális beván-
dorlókkal és bûnözõkkel szem-
ben”. 

,,Alulírottak, mint e nyilat-
kozat támogatói hisszük, hogy
egy európai uniós tagállam volt
miniszterelnökének a szájából
elhangzott szavak nem csak
elfogadhatatlanok, de szégyen-
teljesek is. Felhívjuk minden
közszereplõ figyelmét, hogy
határolódjanak el – különösen
egy választási kampányban –
mindennemû kijelentéstõl,
amely a romákkal szembeni
gyûlöletet gerjeszti, amely
megbélyegez egy embercso-
portot a hovatartozása miatt” –
áll a tiltakozó közleményben. 

Mohácsi mellett 19 olasz-
országi, 12 magyarországi, ki-
lenc macedóniai, négy romá-
niai, három törökországi, két
moldovai, két bulgáriai, két
franciaországi, egy belgiumi és
egy izraeli roma szervezõdés
csatlakozott a tiltakozó nyilat-
kozathoz.

RASSZISTA 
MEGJEGYZÉSEK
EGY FÓRUMON 
– EGY ÜGYÉSZ VOLT
A TETTES

 Feladta magát csütörtö-
kön délben az az ügyész, aki
egy internetes fórumra egy
ügyészségi géprõl rasszista

megjegyzéseket tett. Borbély
Zoltán, a Legfõbb Ügyészség
szóvivõje a Független Hír-
ügynökségnek elmondta,
hogy a fedõnéven bloggoló
ügyész csütörtökön önként
jelentkezett, majd bejelen-
tette, hogy lemond ügyészi
állásáról. Hozzátette, hogy az
ügyben a Fõvárosi Fõügyész-
ség és a Legfõbb Ügyészség
fõosztályvezetõje is azonnali
vizsgálatot indított és már
csak néhány óra kellett volna
ahhoz, hogy lefüleljék. A szó-
vivõ elmondta, hogy ha nem
adja fel magát, akkor is azo-
nosították volna, és minden
bizonnyal megszûnt volna a
szolgálati viszonya. 

Az ügyben kedden indult
vizsgálat. Elõször a Legfõbb
Ügyészség egyik osztályveze-
tõje jelezte, hogy ügyészségi
számítógépes azonosító cím-
rõl ír valaki rasszista bejegy-
zéseket egy internetes fórum-
ra, majd a Hír TV is jelezte az
esetet. 

OLCSÓBB KÉPEZNI 
EGY ROMÁT,
MINT 
SEGÉLYEZNI

 A magyarországi jobbközép
erõknek nagyon fontos, hogy a
romák és nem romák együtt-
élését ne terheljék konfliktusok,
és segítséget kívánnak nyújtani
a roma közösségeknek az euró-
pai uniós szervezetekkel való
kapcsolatfelvételre is – hangoz-
tatta Balog Zoltán, az Ország-
gyûlés emberi jogi bizottságá-
nak elnöke csütörtökön Brüsz-
szelben azon a tanácskozáson,
amelyet a Fidesz roma integrá-
ciós munkacsoportjának láto-
gatása részeként rendeztek.
Járóka Lívia (Fidesz-MPSZ)
európai parlamenti képviselõ
egyebek között azt hangsúlyoz-
ta: szemléletváltásra lenne
szükség, a kormányokhoz és az
állampolgárokhoz el kellene
érkeznie annak az üzenetnek,
miszerint az országok gazdasá-
gi érdeke, hogy a romákat in-
tegrálják a munkaerõpiacra.
Kutatások mutatják, hogy sok-
kal olcsóbb képezni egy romát,
mint nem képezni, és aztán
segélyekkel vagy egyéb módon

támogatni – szögezte le. A kon-
ferencián Magyarországról
több mint 30 roma önkormány-
zati vezetõ és civil aktivista vett
részt. A tanácskozáson elõadók
is hangoztatták, hogy az uniós
pénzek nem jutnak el a célré-
teghez, illetve a roma közössé-
gek nem tudják, hogyan juthat-
nak hozzájuk.

MEGBUKOTT
A KIREKESZTÕ ISKOLA:
MILLIÓS BÍRSÁGOT
KAPOTT AZ INTÉZMÉNY

 Egymillió forint felügyeleti
bírsággal sújtotta az Oktatási
Hivatal a kerepesi iskola fenn-
tartóját, e mellett szabálysértési
eljárást is indítanak a személyi
felelõsség megállapítására –
közölte a hivatal elnöke. Az
Oktatási Hivatal január végén
azt követõen indított vizsgála-
tot, hogy a sajtóban megjelent
hírek szerint a kerepesi önkor-
mányzat iskolájában hat diák-
nak megtiltották, hogy iskolába
járjanak. Délutáni foglalkozá-
sokon, hetente kétszer tartóz-
kodhattak az épületben. Az el-
járást fegyelmi okokkal indo-
kolták. Bakonyi László, az
Oktatási Hivatal elnöke arról
tájékoztatta az MTI-t, hogy a
kerepesi Széchenyi István
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény-
ben folytatott vizsgálatuk lezár-
tával több súlyos szabálytalan-
ságra derült fény. Bizonyítást
nyert, hogy az intézmény mû-
ködésében komoly szabályta-
lanságok vannak, és több szem-
pontból is megállapították az
egyenlõ bánásmód követelmé-
nyének megsértését, valamint
több tanügy-igazgatási szabály-
sértés is bebizonyosodott.

ELÍTÉLJÜK AZOKAT,
AKIK A MAGYAR
KÖZÉLETBEN 
ZSIDÓZNAK
ÉS CIGÁNYOZNAK

 Belváros-Lipótváros Kép-
viselõ-testülete elítél minden,
a rendteremtés ürügyén erõ-
vel és fenyegetéssel fellépõ
csoportot. Elítél minden
olyan félelemkeltõ cselekede-

tet, melynek célja a kisebb-
ségek megfélemlítése és el-
utasít minden olyan személyt,
akik azokban részt vesznek -
fejtette ki véleményét a Bel-
város-Lipótváros Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2008. február 14-én
elfogadott nyilatkozatában.
,,A Képviselõ-testület kife-
jezésre juttatja azt a meg-
gyõzõdését, hogy minden
honfitársunknak, így zsidó és
cigány embertársainknak,
mint minden kisebbséghez
tartozónak, joga van a békés,
nyugalmas életre. Bármely
etnikai kisebbséghez, vagy
vallási felekezethez tartozó
embertársaink az egységes
magyar nemzet részei, mun-
kájukkal, kultúrájukkal gaz-
dagítják hazánkat, Budapes-
tet és annak belvárosát.  Kü-
lönös hangsúllyal ítélünk el
mindenkit, aki a kisebbsé-
gekkel szembeni erõszakos és
sértõ megnyilvánulásokat po-
litikai célzattal fogalmazza
meg. Elítéljük azokat, akik a
magyar közéletben zsidóz-
nak, díszzsidóznak és cigá-
nyoznak. Meggyõzõdésünk,
hogy azon személyeknek és
politikai csoportosulásoknak,
akik ezt teszik, nincs helyük a
demokratikus magyar köz-
életben. Belváros-Lipótváros
Képviselõ-testülete kifejezés-
re juttatja azon meggyõzõ-
dését, hogy országunk és tár-
sadalmunk problémái, vitá-
ink, nézetkülönbségeink nem
oldhatóak meg erõvel, fenye-
getéssel. Csak szeretettel, tü-
relemmel, megértéssel és elfo-
gadással.” A Képviselõ-tes-
tület határozatában nem ne-
vesítette a Magyar Gárdát, de
Rogán Antal polgármester a
testületi ülés során szóban
kifejtette, hogy személyesen a
Testület által általánosságban
elítélt csoportok közé sorolja
a Magyar Gárdát is. 

A Romaweb,
az MTI, a RomNet,

a hírszerzõ 
és a saját forrásai alapján

összeállította: Paksi Éva 
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OKTATÁS

Halmozottan hátrányos
helyzetben

a cigány oktatási programok
Nem hogy második esé-

lye nincs a legtöbb cigány
középiskolásnak, de még
elsõ sem. Az állami finan-
szírozású, önkormányzati
fenntartású iskolarendszer
képtelen megbirkózni a
feladattal – állapította meg
egy a cigány fiatalok kö-
zépfokú oktatásáról szóló
konferencia. Az uniós
pénzek sem segítenek, ha

nincs mögöttük színvona-
las oktatáspolitika. 

Bár általános iskola be-
fejezése után a roma gye-
rekek közül a legtöbben
megkezdik középfokú ta-
nulmányaikat, de a leg-
többen a parkoló pályának
számító szakiskolákba és
speciális szakiskolákba
kerülnek, nem pedig az
érettségit adó középis-

kolákba, gimnáziumokba
és szakközépiskolákba.
Utóbbiakba a romák csak
egyötödét iskolázzák be,
míg a többségi korosz-
tályban kétharmad feletti
az arány. Óriási gondot
jelent még a cigány ti-
zenévesek tömeges le-
morzsolódása – mondta
Liskó Ilona oktatáskutató
a Közép-európai Egye-

temen (CEU) tartott mû-
helybeszélgetésen. A be-
iratkozottak közül minden
harmadik már az elsõ nap
se megy be iskolájába. A
lemorzsolódást családi és
iskolai tényezõk egyaránt
magyarázzák. A gyerekek
pályaválasztását a kény-
szerek irányítják; bár az
utóbbi idõben javult, de
még mindig gyenge a

,,A legtöbben 
a parkoló pályának 

számító szakiskolákba 
és speciális szakiskolákba kerülnek.”

Illusztráció: LD  archívum
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cigány családokban a ta-
nulás presztízse; kevés a
környezetben a pozitív
továbbtanulási minta; a
szegénység, illetve a korai
felnõtté válás pedig to-
vábbnehezíti a cigány fia-
talok dolgát. Ráadásul a
középfokú intézmény
képtelen az általános
iskolából hozott hátrá-
nyok mérséklésére, maga-
sabb tanulási és magatar-
tási követelményeket tá-
maszt, gyakorlatilag alig
van személyes törõdés,
nincsenek a nehezen hala-
dókat segítõ pedagógiai
eljárások, és sokszor a
cigány tinédzsereket elõ-
ítéletes környezet fogadja,
nem elsõsorban a tanárok,
hanem a gyerekek részé-
rõl. 

A kutató arra is figyel-
meztetett, hogy nem csak
az általános iskolákban,
hanem a középfokú ok-
tatásban is jelen van a
szegregáció. Azokban az
intézményekben például,
amelyekben sok a roma
tanuló, hetven százalék
felett van a hátrányos
helyzetûek aránya. 

Liskó eredményként
könyvelte el, hogy az ál-
talános iskolákból tovább
nem tanulók aránya az
utóbbi tíz évben a ha-
todára csökkent, és most
már nem éri el a tíz száza-
lékot. De ezzel együtt sem
sikerült az oktatási hát-
rányokat mérsékelni, ma-
radt a szakadék, mert a
többségi lakosság képzési
szintje is megugrott, és a
munkaadók által meg-
követelt képzési szint is
megemelkedett. Ezt ma-
guk a romák is érzékelik,
mint kiderült, a szakis-
kolákban végzettek egy-
harmada késõbb leérettsé-
gizett. Éppen ezért a
kutató kulcskérdésnek te-
kinti, hogy sikerül-e jelen-

tõsen növelni az érettsé-
gizõ cigány gyerekek
arányát. 

A jelenlegi finan-
szírozási rendszer mellett
az önkormányzati isko-
lákra aligha számíthatunk
a hátrányok felszámo-
lásánál – állította Derdák
Tibor, az alapítványi fenn-
tartású Dr. Ámbédkar
Gimnázium és Szakképzõ
Iskola igazgatója. Elgon-
dolkodtatónak tartja, hogy
az állam által az egyhá-
zaknak biztosított kiegé-
szítõ normatívák verseny-
elõnybe hozzák az egy-
házi fenntartású intézmé-
nyeket. Havas Gábor szo-
ciológus szerint a kisegy-
házak ebben komoly le-
hetõséget látnak, amely
sok esetben hasznos a
cigány közösségeknek is,
de elõfordul, hogy ezek az
iskolák a maguk sajátsá-
gos pedagógiájukkal és
ideológiájukkal a jelenlegi
viszonyokba való beletö-
rõdést sugallják. 

Mire jó az Unió?

A felszólalók mindegyike
elégedetlen volt az állami
oktatáspolitika teljesít-
ményével. Strukturális,
szemléleti, bürokratikus
problémák egyaránt fel-
vetõdtek. Újlaky András,
a cigány tanulókat el-
különítõ iskolákat és
önkormányzatokat perelõ
Esélyt a Hátrányos Hely-
zetû Gyerekeknek Ala-
pítvány képviselõje sze-
rint nem kell az államra
várni, már most is megvan
a lehetõség arra, hogy a
szegény és a cigány gye-
rekek esélyeit növelõ is-
kolák alakuljanak. – A
briteknek és az ameri-
kaiaknak ezért küzdeniük
kellett, de a laza magyar
tanügyi szabályozás mel-

lett pofonegyszerû ok-
tatási intézményeket grün-
dolni – vélte az emberi
jogi aktivista. Többen vi-
szont felvetették, hogy a
civil társadalom hiánya
megnehezíti az efféle –
charter-iskolák – mûkö-
dését. Sõt, felhívták a fi-
gyelmet arra is, hogy a
jelenleg magyarországi
gyakorlat inkább az
oktatási elkülönülést szol-
gálja, és példaként hozták
fel a cigány gyerekek
kiszorítására életre hívott
jászladányi – alapítványi
– iskolát. Orsós János
szerint – aki a borsodi,
gyakorlatilag analfabéta
fiatalokat oktató Ámbéd-
kar-iskola alapítványának
vezetõje – nem kellene ott
is szegregációtól rettegni,
ahol a cigány fiatalok
valóban esélyt kapnak. Az
õ sajókazai iskolájukba
olyan cigány fiatalok
kerültek be, akiket az álla-
mi-önkormányzati iskolák
kivetettek magukból, s
tanulóiknak nincs más
lehetõségük csak az –
elkülönített oktatás? Eh-
hez képest az oktatási ha-
tóság megbüntette õket
négyszázezer forintra,
mondván iskolájuk szeg-
regál. 

Zolnay János szocioló-
gus szerint az esélyegyen-
lõség megteremtése emi-
nensen állami feladat, de a
civil kezdeményezéseket,
modellkísérleteket addig
biztosan támogatni kell,
amíg az állam képtelen
feladata ellátására. Ehhez
képest, mint kiderült, a
normál iskolai oktatáshoz
kapcsolódó, kortárs- és
szaktanári segítséget adó
délutáni tanodai progra-
mok nem kapnak ter-
vezhetõ állami támo-
gatást. Orsós beszámolt
arról, hogy a kormány
négy év alatt kétszer hir-

detett meg tanodai
pályázatot, de még ma is
vannak olyan intézmé-
nyek, amelyek nem kap-
tak egy fillért sem az
odaítélt összegbõl. A tan-
odai program kifulladt, és
csak azok az oktatási
innovációk nem csõdöltek
be, amelyek több lábon
állnak. Orsós nagyon
veszélyesnek tartja, ha a
cigány oktatási pro-
gramokat uniós pénzbõl, a
Nemzeti fejlesztési terv-
bõl (NFT II.) finanszíroz-
zák. – Ha elfogy az euró-
pai pénz, vége mindennek
– mondta. 

De akkor sincs minden
rendjén, amikor még tart a
pénz. Ezt már Heindl
Péter oktatáskutató mond-
ta, aki maga is az egyik
baranyai tanodát igazgatta
nyolc évig. Szerinte a mai
magyarországi uniós bü-
rokrácia döbbenetesen
rossz, senkit nem lehet
megtalálni, a döntések ál-
landó késésben vannak,
tehát az európai támogatás
egyáltalán nem hasznosul
a közoktatásban. Heindl
elõadásában a szegény és
cigány gyerekek tehet-
séggondozásáról beszélt.
A 2000-ben indított Arany
János Tehetséggondozó
Program elejétõl fogva
nem a hátrányokkal küz-
dõk esélyteremtését szol-
gálta, hanem a vidéki
középosztály gyerekeinek
adott lehetõséget. Ezen
próbáltak késõbb változ-
tatni, egyebek mellett
azzal, hogy kollégiumi
rendszert hoztak létre,
amelybe csak halmozot-
tan hátrányos helyzetûek
járhatnak. Ehhez képest
egy friss kutatás megál-
lapította, hogy legalább a
fele a gyerekeknek nem
ilyen. 

(HVG) 
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RIPORT

Amikor elõször találkoztam Jónás Judittal – talán 10 éve – megragadott a nyílt, póz és manír
nélküli közvetlensége. Olyan természetességgel köszöntött, mintha már évek óta ismerném.
Aztán nyaranta találkoztunk az általam szervezett országos olvasótáborban Szolnokon, majd
hosszú évekig csak a sajtóban figyeltem  színháza sorsának alakulását.  Jó volt vele újra
találkozni, beszélgetni csak úgy: a múltról, a jelenrõl, a jövõrõl, fontos és egyáltalán nem fontos
dolgokról. 

,,Amire szívesen emlékszem
vissza az életembõl,
csak morzsák.
A galambok nem laknának jól
velük egy 2x2-es parkban...”

Paksi Éva

Beszélgetés Jónás Judit színmûvésszel

ónás Judit a Nógrád
megyei Bercelen
született 1964. ja-

nuár 8-án. Négyen vannak
testvérek, õ harmadikként jött
a világra. Nagyszülei és szü-
lei is kereskedõk voltak, vá-
sárokra és a tanyavilágba
hordták az árut. Az emberek
beírták a kalendáriumba,
hogy mikor jönnek Jónásék.
A jobb élet reményében Érd-
re költöztek, a gyerekek ott
jártak iskolába. „Nehéz volt
– mondja Judit –,  mert úgy
éreztem, hogy nekem mindig
többet kell teljesítenem, és
ezt nem csak a tanáraim
éreztették velem, velünk, ha-
nem a diáktársaim is . Ezt az
érzést, ezt az állapotot bár
azóta is többször megéltem,
de soha nem vált természe-
tessé számomra. Késõbb a
budapesti Szinyei Merse Pál
Gimnáziumba jártam, de vé-
gül Érden érettségiztem. A
középiskolában sem volt egy-
szerû dolgom. Meg kellett
küzdenem az új közeggel, az
újabb elõítéletekkel. 

Ekkor keresett a Magyar
Rádió gyermekriportereket.
Jónás Judit felnõttes hangja,

temperamentuma megtet-
szett a rendezõknek. Judit
mikrofonengedélyt kapott, s
ezzel elkezdõdött az érdekes
emberportrék, különös sor-
sok mikrofonba „gyûjtése”.
Judit közben tanult: beszéd-
technikát, szerkesztést, vá-
gást, s mindazt, ami a rádiós
riporteri munkával együtt
járt. „Szép idõszak volt, na-

gyon élveztem a rádiós mun-
kát.”

1983 sorsfordító volt Judit
számára. Felvételt nyert a
Színmûvészeti Fõiskolára, s
mellette párhuzamosan sze-
repelt a televíziós Ki mit tud?
vetélkedõn, ahol vers- és
prózamondó kategóriában
megnyerte az elsõ díjat.
József Attila: Kései sirató cí-

mû versével az elérhetõ leg-
magasabb pontszámot kapta
meg a zsûritõl.

– A fõiskolán sok új hatás
ért. Remek tanáraim voltak,
Marton László osztályába
kerültem. Furcsa volt, mert
én elõtte inkább csak szaval-
tam, de hamar belejöttem a
színjátékba is. Már fõiskolás-
ként kaptam filmfõszerepet.

J
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Lojkó Lakatos József ren-
dezte képernyõre García
Lorca híres színmûvét, a
Bernarda Alba házát, mely-
ben Adelát játszottam, amiért
MTV-nívódíjjal jutalmaztak.

1985-tõl 1987-ig a Víg-
színházban gyakornokként
szerepel, majd Pécsre szer-
zõdik. Judit nagy szeretettel
beszél Pécsrõl, amely befo-
gadta, otthont és szerepeket
adott. Olyanokat, mint pél-
dául: Márton László: Szép-
ség és szörnyeteg,  Mrozek:
Tangó, Madách: Hyppia
szerepe, Tenesse Williams:
Tetovált rózsák (Róza), Loj-
kó Lakatos József: Tizen-
kilenc kézszúrás, Utolsó tál-
tos, Ruszt József: Salome,
Fazekas Mihály: Hat perc,
Bacsó Péter: Rómaiak, Hel-
ló doki!

Csodálatos szerepek, mely-
ben alakításait a szenvedé-
lyes drámaiság jellemzi. 

1992-ben elsõként kapta
meg a Domján Edit-díjat. 

– Ez a legjobb vidéki szí-
nésznõnek járó díj.  A vidéki
társulatok és a vidéki szín-
házak rendezõi, igazgatói
kell, hogy fölterjesszék a je-
löltet. Tehát ez egy abszolút
szakmai díj: akik megkapták
késõbb, mind nagyon boldo-
gok voltak. Nagyon sokat je-
lent számukra, mert vidéki
színésznõként díjat kapni,
fõleg manapság, ez egy na-
gyon-nagyon nagy dolog.

1993-ban Werner József
díszlettervezõvel arra gon-
doltunk, hogy megalapítjuk a

Cigány Színházat. Csemer
Géza darabot írt számunkra,
Mészáros Márta a Dankó
Pista élete címû darabot sze-
rette volna velünk megren-
dezni Gáspár Sándor fõ-
szereplésével, valamint ked-
ves osztályfõnököm, Marton
László, a Vígszínház igaz-
gatója is felajánlotta, hogy a
színészeivel grátisz fellépnek
a színházunkban, hogy ezzel
is segítsék az új színház is-
mertté válását, elfogadását,
hogy felhívják ránk a sajtó
figyelmét.  Sajnos emiatt Pé-
csett felbontottam a szerzõ-
désemet. Ez egy rossz döntés
volt, mert úgy jöttem el, hogy
még nem volt meg a cigány
színház, amit elterveztünk,
ami Érden lett volna. Nem is
lett meg soha, tehát tulaj-
donképpen onnantól kezdve
nekem egy Canossa-járás az
életem. A polgármester
négyszemközt közölte velem,
hogy addig, ameddig õ itt
polgármester lesz, addig
nem lesz a városban cigány
színház. 12 évig volt pol-
gármester. Nem volt sem
erõnk, sem idõnk kivárni...

Judit Moszkvában látta
meg a nagy sikerû helyi ci-
gány színház, a Romen pla-
kátjait. – Miért ne mûködhet-
ne Magyarországon is ilyen
színház? – gondolta. 1995-
ben szabadúszóként hozta
létre a roma Duende Szín-
házi Társulást élettársával,
Werner József díszletterve-
zõvel. Az alapítók mûvészi
hitvallása a színház, mint

kultúrateremtõ intézmény
mind szélesebb közönséggel
történõ megismertetése. Elõ-
adásaikkal az ország legkü-
lönbözõbb részein lépnek fel
nem titkolt küldetéstudattal.
A Társulás rendszeresen sze-
repel többek között a Roma
Parlamentben, a Merlin Szín-
házban, vidéki nagyvárosok-
ban, a Múzeumok Éjszakája,
a Pécsi Kulturális és Mûvé-
szeti Napok, a Mûvészetek
Völgye, a Zsámbéki Nyári
Játékok, a Budapesti Cigány
Fesztivál rendezvényein.

– Elõször Lorca Cigány-
románcok címû mûveibõl ál-
lítottunk egy válogatást a
színpadra, aztán Weöres
Sándor Psychéje következett,
aminek pesti bemutatója a
Vigadóban volt. Károlyi
Amy, a költõ özvegye ott ült
az elsõ sorban. A végén
felállt, és azt mondta nekem:
„Te vagy Psyshé!”

Judit színháza pályázati
pénzekbõl él. 

– Nincs kiszámítható jövõ,
folyamatosan veszélyben van
a Duende léte. Nem azt mon-
dom, hogy nincs igény az
elõadásainkra, mert naponta
akár többet is tarthatnánk,
de sajnos azoknak az intéz-
ményeknek sincs rá kerete,
ahol igazán szükség lenne
ránk. A díszletet és a tech-
nikát is mi biztosítjuk, autó-
val és utánfutóval járjuk az
országot. Nagyon sokszor
találkozunk olyan gyerekek-
kel, akik még soha nem láttak
színházi elõadást, de még

csak a falujukat sem hagyták
el. Miskolctól 15-km-re egy
kis falucskából hozták el a
gyerekeket egy gyerekda-
rabunkra: az elsõ 15 perc
azzal telt el, hogy nem értet-
ték, mi történik velük. Féltek
a jelmezünktõl, elbújtak a
tanárok háta mögé, belebúj-
tak az ölükbe. Alig mertünk
moccanni, a szöveget is hal-
kabban mondtuk, mint aho-
gyan szoktuk. És szép lassan
el kezdtek együtt „létezni”
velünk. A darab végén oda
mentünk hozzájuk, és akkor
mondták el a tanárok,  hogy
ezek a gyerekek nem hogy
nem voltak még színházban,
de nem is hallottak ilyesmi-
rõl. Az otthonukban se tévé,
se rádió.  De olyan gyerekek-
kel is sokszor találkozunk,
akik intenzíven élik meg az
elõadás minden percét. Akár
elõadás közben is odajönnek
hozzánk, elmondják érzé-
seiket, gondolataikat. Ilyen-
kor mindig azt gondolom,
hogy jó úton járok és fontos
misszió ez a munka.

A színházunknak 16 állan-
dó tagja van, de senki nem
ebbõl él. Mindenkinek van
minden egyéb más munkája,
amit csak el tudsz képzelni: a
zenésztõl a biztonsági õrig, a
Nemzeti Színház tagjáig.

A Duende Színház és a
család mellett Juditnak sem-
mi másra nem jut ideje.

– Mind a két szülõm rok-
kant.  Édesapám a cukorbe-
tegségébõl kifolyólag meg-
vakult, fél lábát amputálták,
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tolószékben él, és hetente há-
romszor viszik mûvese ke-
zelésre. Édesanyámnak az
egyéb betegségei mellett, ami
miatt rokkant, a térdét mûtöt-
ték és protézist kellett
berakni, de nem sikerült a
mûtét, ezért járóképtelen lett.
És akkor mindehhez még
hozzájön az autista kisfiam,
aki tulajdonképpen 24 órás
odafigyelést igényel.  Valen-
tin, a szépséges nagy fiam
már 18 éves, középiskolás.
Szakácsnak tanul. Csöndes,
alázatos. 

Judit mindig vállalta ci-
gány identitását, még akkor
is, amikor figyelmeztették
ennek hátrányára. A színmû-
vészetin a tanárai, késõbb a
rendezõk is biztatták, mond-
ja azt, hogy kubai, görög,
olasz, vagy spanyol az édes-
apja. Õk tudták,  ha valaki
ennyire maga elõtt tolja a
származását, akkor az nem
sokra viszi. És igazuk lett.

1995-óta egyetlen színház-
tól sem érkezett számára
megkeresés. – Sokáig jártam
próbafelvételekre, meghall-
gatásokra, de egyetlen lehe-
tõséget sem kaptam. Egy vá-
logatáson találkoztam egy
dramaturggal, akit még a
fõiskoláról ismertem. Kér-

deztem, hogy a meghallgatá-
sok ellenére miért nem kapok
soha egyetlen szerepet sem.
„Téged foglalkoztatni már
politikai ügy” – felelte.
Persze voltak olyan helyze-
tek, amelyekben kifejezetten
elõny volt a cigányságom. A
Nyócker címû animációs
filmben és a Dallas Pasha-
mendében remek volt, hogy
cigány színészekkel is dol-
goztam együtt.  

Judittal nehéz helyzetben
lenne/van az a bizonyos jó
tündér. – Ha lenne egy jó
tündér, mit kívánnék? Inkább
nem kívánok.  Nem szoktam
ilyenen gondolkodni, nem
engedhetem meg magamnak
ezt a luxust. Ha mégis kíván-
nék, akkor elsõsorban egész-
séget a kisfiamnak. Nagyon
megdolgozott engem az
élet... A második az minden-
képpen az lenne, hogy vala-
hogy a színház jöjjön létre,
tehát hogy kikerüljünk ebbõl
a mókuskerékbõl. Mert most
nem jutok egyrõl a kettõre.
Minden évben ugyanaz tör-
ténik: ide kell pályázni, most
oda kell pályázni. Az elõ-
adást nem lehet eladni, mert
év eleje van, és senki nem
tudja, hogy mi lesz a költség-
vetéssel.  Szeretném, ha  nem

úgy kellene meghalnom,
hogy minden évben ugyanazt
csinálom. Ha minél többet
látnék a világból, mert minél
több évet töltök el ezen a
bolygón, annál inkább rá-
jövök, hogy milyen keveset
láttam belõle. Nagy vágyam
Afrikába, Indiába eljut-
ni...10 éve, mióta a kisfiam
megszületett, csak a Duna-
kanyarba tudtunk egyszer
elmenni...

1997 óta a Roma Parla-
ment adott helyett a Szín-

háznak, ma már egy új
fejezet veszi kezdetét a
színház életében. És Judit
a meglévõ színháza mel-
lett változatlanul arról
álmodik, hogy a többi
kisebbséghez hasonlóan, a
cigányoknak is lesz igazi,
kõszínháza. Mert egyetlen
egy nép sem lépheti át a
fejlõdés ama követelmé-
nyét, amelyet csak a
kultúra adhat... Színház
nélkül vak és süket a nem-
zet és a nyelve elsorvad....

ónapokig lehetett lát-
ni a fõvárosi mozik
mûsorán, és most a

39. Magyar Filmszemlén
elhozta a legjobb rendezésért
járó díjat is Magyar Elemér

és Ragályi Elemér ,,Nincs
kegyelem” címû filmje. A
Pusoma Dénes tragédiájáról
szóló alkotás egy Isten háta
mögötti faluban történt gyil-
kosság ártatlanul lecsukott

gyanúsítottjának igaz törté-
netét meséli el. Magyar Ele-
mér, Pusoma Dénes hajdani
védõje drámát írt védence
szörnyû haláláról és még
szörnyûbb életérõl. A dráma

alapján a világhírû filmren-
dezõvel és operatõrrel, Ra-
gályi Elemérrel együtt, fil-
met is készített Pusomáról.

Országos figyelmet azzal
keltett Pusoma Dénes esete,

FILMSZEMLE

Már javában ült a börtönben, amikor véletlenül meglett az a tettes, aki helyett lecsukták, így
– a magyar igazságszolgáltatás ,,gondos eljárása” ellenére – szabadulhatott. Ugyanolyan
váratlanul lett szabad, amilyen meglepetés volt számára korábbi letartóztatása, és rejtélyes
elõtte az egész eljárás, aminek alávetették... 

Pusoma végzete:
belehalt a szabadulásba

H

Vélemények  Jónás Juditról:

,,Nagyon-nagyon szeret(t)em õt én is, de már nagyon
régen nem hallottam felõle. Utoljára mintha a Barátok
közt-ben tûnt volna fel egymondatos szerepben (mármint
ahol én láttam). Igen, a Ki mit tud! Akkor én még gyerek
voltam, de bennem is megragadt az emlék. A Bernarda
Alba háza szintén. És a fõiskolán! Láttam a Francia for-
radalomban nemeslányként (ez egy rockopera volt,
sajnos azóta sem találtam a darabról semmi informá-
ciót)! A Godspellben nekem azóta is etalon, ahogy a
Megállj, Nagyúr-t énekelte. Az énekhangja is gyö-
nyörû, mélyen zengõ, árnyalt... és bolondozott Erzsiként a
Liliomfiban.”

,,Jaj, de nagyon szeretem! Soha, de soha nem fogom
elfelejteni azt a Kései siratót ott a Ki mit tud?-on. Sajnos,
a  rendezõk és a színházak nagyon mostohán bánnak
vele. Az ország legnagyobb tragikája lehetne!”

,,Én még láttam valaha, amikor készültek tv filmek a
Bernarda Alba házát, benne Jónás Judittal. Nehezen
feledhetõ film volt.”
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hogy kiderült: ártatlanul hur-
colta meg a magyar igazság-
szolgáltatás. A mindenáron
gyors eredményt produkálni
törekvõ nyomozók, akik már
az elején ,,tudták”, hogy a
magányosan élõ falubeli öre-
get Pusoma Dénes gyilkolta
meg, mindvégig úgy is ,,nyo-
moztak”, hogy ez az elõíté-
letük igazolódjon. Ezt kö-
vette egy több ponton már-
már bohózatszerû bírói el-
járás, amelyet Pusoma Dé-
nes maga nem is nagyon ér-
tett. Jogi segítség híján csak
súlyos szabadságvesztés le-
hetett az ítélete.

Már javában ült a börtön-
ben, amikor véletlenül meg-
lett az a tettes, aki helyett le-
csukták, így – a magyar
igazságszolgáltatás ,,gondos
eljárása” ellenére – szabadul-
hatott. 

Ugyanolyan váratlanul lett
szabad, amilyen meglepetés
volt számára korábbi letar-
tóztatása, és rejtélyes elõtte
az egész eljárás, aminek alá-
vetették. 

Ebbõl az esetbõl akkor az
oszágos sajtóban is ,,hír” lett.
Aki figyelt, arról is értesült,
hogy Pusoma Dénes kárté-
rítést kért meghurcolásáért az
államtól. A kártérítési ügyet
felvállaló jogi képviselõje,
Magyar Elemér szerint esé-
lye volt, hogy megkapja. 

,,Heppiend” azonban nem
lett a történetbõl. Két okból
is elmaradt az örömteli vég-
kifejlet: Pusoma Dénes nem
érte meg az eljárás befejezõ-
dését. Öngyilkos lett. Mi, túl-
élõk pedig nemrég arról is ér-
tesülhettünk, hogy a bíróság
a Pusoma Dénes halála után
megszületett ítéletben elu-
tasította a kártérítési igényt,
azzal indokolva, hogy az
ártatlannak bizonyult ember
felelõs a téves bírói ítéletért
(lásd errõl Magyar Elemér és
Ragályi Elemér cikkét: ,,A
bíróság felmentette önma-
gát”). A megyei bíróság erre
még rá is tett egy lapáttal,
amikor ,,szakmai szempont-
ból” nem talált hibát a Puso-
ma Dénes meghurcolásához
vezetõ eljárásban. 

Pusoma Dénes öngyilkos-
ságát annak idején, a napi
hírek között értesülve a tra-
gikus végrõl, ,,érthetõnek
véltem, de legalábbis nem
tartottam meglepõnek. Egy
zavart, szerencsétlen sorsú
ember végzett magával –
sajnos mindennapos eset... A
Nincs kegyelem címû film
döbbentett rá, hogy milyen
szégyellni valóan felületes
voltam, amikor ilyen köny-
nyen napirendre tértem Pu-
soma Dénes végzete felett.
Ez az öngyilkosság nagyon
komoly figyelmet érdemel.
Szélsõséges formában fe-
jezte ki ugyanis, hogy mi-
csoda rombolást visz véghez
ártatlan áldozata életében az
igazságszolgáltatás, amikor
ennyire mellényúl. 

Pusoma Dénes nem volt a
szerencse fia letartóztatása
elõtt sem. Nagyon szegény,
alkalmi munkákból tengõdõ
cigány férfi egy falu tár-
sadalmának perifériáján, akit
,,furcsa”, idõnként agresszív,
máskor érthetetlen viselke-
dése miatt sokan kerültek a
faluban. Teljesen tudatlan,
írni-olvasni alig tudó ember,
akit azonban ,,belülrõl”
ûzött-hajtott valami. Talán ha
máshová születik, tehetség-
nek minõsült volna ez a
,,különcség”, és ki tudott vol-
na bontakozni valamilyen
formában. Feje megformá-
latlan gondolatokkal, álmok-
kal, képekkel volt tele. Nem

voltak eszközei a kifejezés-
hez, ezért az átlagtól eltérõ
képességei csapást jelentet-
tek számára. Környezete
csak azt látta, hogy ,,magá-
ban beszél”, szóval ,,gya-
nús”. 

Késõbb a nyomozók és a
bíróság is csak gyanakvásá-
nak alapját látta megerõsödni
Pusoma Dénes fura visel-
kedésében. 

Amikor letartóztatták, és
eltûnt a faluból, a helyiek
megkönnyebbültek. Minden-
ki készpénznek vette, hogy
Pusoma Dénes gyilkolni is
képes, ezért távollétében is
csak a félelem erõsödött vele
szemben. Az egyik helyi
lakos a tárgyaláson elmon-
dott tanúvallomásában
(amely Pusoma ,,gyilkos tet-
térõl” nem tartalmazott sem-
milyen tényt, a nyomozók
hanyagságáról annál inkább),
nem mulasztotta el kijelen-
teni, hogy õk bizony félnek,
és nagyon szeretnék, ha Pu-
soma hoszszú idõre nem
kerülne szabadlábra.

Kellemetlen meglepetés
volt ezek után, hogy hóna-
pok múlva a ,,gyilkos” hirte-
len kiszabadult. A hamis vád
bélyege azonban ott maradt
Pusoma homlokán. Alkalmi
munkát sem kapott többé
senkitõl. Anyja a fiú ellen
folyó eljárás idején meghalt.
A felkavart életû ember a
legsötétebb nyomorba, az
üres házba került vissza a

börtönbõl. Nem tudta folytat-
ni még ott sem, ahol abba-
hagyatták vele. A lehetõ leg-
mélyebbre csúszott a helyi
társadalomban. 

Talán mindez együtt sem
lett volna elég az öngyil-
kossághoz. Kellett még vala-
mi: a csalóka remény. Ügy-
védje a legteljesebb jószán-
dékkal, meghurcolt védence
emberi értékeit felismerve
indította el a kártérítési pert.
Tudta, hogy Pusoma Dénes
tisztességes fájdalomdíjat
érdemel, bár nyilván nem
voltak kétségei, hogy ha
egyáltalán megkapja, meny-
nyit kell erre várnia. 

A magányosan, emberi,
anyagi tartalékok híján ful-
ladozó Pusoma Dénes szá-
mára azonban nem létezett
más, mint az azonnali segít-
ség. Teljes erejével beleka-
paszkodott a ,,várható” kár-
térítés gondolatába. Szeren-
csétlenségére még a helyi
szegényeket markukban tar-
tó ,,briftasnis” uzsorások is
hajlandók voltak hitelezni a
hamarosan ,,bejövõ” tízez-
rekre. Ezzel pedig Pusoma
Dénes végképp idõzavarba
került. A felvett hitel gyorsan
elfogyott. A teljes nincstelen-
ség mellett már az uzsorások
fenyegetése is hajszolni
kezdte. 

Az öngyilkosságig.

Tamás Tibor
(Népszabadság)
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PREVENCIÓ

„Pszichológusként fontosnak tartom, hogy a szenvedés bilincsébõl megszabadítsuk az élet
perifériájára szorult egyéneket. Könyvemmel az a célom, hogy a szenvedélybetegség lélek-
tani problémáit közelítsem meg különbözõ szempontokból” – mondta lapunk érdeklõdésére
Dr. Péter Mária, a „Szenved-éj” címû megjelenésre váró kiadvány szerzõje, az ózdi Almási
Balogh Pál Kórház pszichológusa.

A megbeszélt idõpontban
ültem le beszélgetni a szak-
emberrel a kórházi rendelõ-
jében. A35 éves Péter Mári-
ának kisugárzása van, a jó-
indulat kisugárzása. Mély
együttérzéssel és felelõsség-
gel törõdik a sok problémá-
val küszködõ emberekkel.
Ezt csak úgy lehet végezni,

ha nagyon erõs az emberi
eszménybe vetett hitünk. Az
ózdi pszichológust ebben
hite és természetébõl fakadó
emberszeretete is segíti. A
„Szenved-éj” címû mûve
azzal a céllal íródott, hogy
szakmai és emberi iránytû
legyen. De még kiadásra
vár...

Mint a szerzõ elmondta, a
könyvet nem csupán az
egészségügyben tevékeny-
kedõ szakemberek használ-
hatják, hanem haszonnal for-
gathatják pedagógusok és a
segítõ hivatások más képvi-
selõi is. Erõt meríthetnek be-
lõle mindazok, akik szenve-
délybetegséggel és lelki

problémákkal küszködnek,
és nem találnak megoldást.
És nem utolsó sorban azok a
hozzátartozók, akik sokszor
jobban szenvednek, mint
maguk az érintettek. Tehát
nagyon fontos, hogy ez a
szellemi munka minél ha-
marabb nyomtatott formá-
ban megjelenhessen, és a

A szenvedés kínzó
bilincsében

Csak egészséges lelkületû ember képes a mai kor
kihívásainak megfelelni

Dr. Péter Mária pszichológusnõ

Józsa Zoltán
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szakemberek és az érintettek
is olvashassák. Mert a szak-
ember véleménye szerint
napjaink rohanásában nem
mehetünk el behunyt szem-
mel a szenvedélybetegségek
ténye mellett. Mi sem iga-
zolja ezt jobban, mint azon
tények, hogy országosan és
Ózd városában is az eltere-
lésen résztvevõ fiatalok szá-
ma egyre nõ.

Szembe kell nézni

– Édesanyám egyedül ne-
velt, mert az édesapám 2
éves koromban elhunyt, s azt
gondolom, hogy ez eleve
érzékenyebbé teszi az ember
lelkét mások problémái
iránt. Debrecenben egész-
ségügyi technikumba jár-
tam, majd a debreceni klini-
ka általános hasi sebészetén
voltam mûtõsnõ. Nagy ala-
pot teremtett számomra,
hogy az emberi test megis-
merését belülrõl kezdtem,
így az emberi test mûködé-
sérõl részletes, megalapozó
információkat kaphattam.

A mûtõsnõi munkám után
hajléktalan emberekkel is
foglalkoztam. Az önismeret
olyan fokára jutottam, hogy
sokkal jobban szeretném
megismerni, hogy mi is zaj-
lik az emberi lélekben, ami
sokszor nem annyira meg-
fogható. Így kezdtem el a
pszichológiai tanulmányai-
mat. 1998-tól az ózdi Almási
Balogh Pál Kórház pszicho-
lógusa vagyok. 

Ózdon születtem és az is-
koláim befejeztével tudáso-
mat is Ózdon kamatoztatom.
Tanulmányaim a pszicholó-
gusi végzettséggel nem le-
zárultak, hanem egy folya-
matos építkezés kezdetét
jelentette. Hivatásom során
szükségesnek éreztem, hogy
látókörömet és ismereteimet
folyamatosan bõvítsem. En-
nek tükrében végeztem el az
addiktológiát, mentálhigié-
nét, fülakupunktúrát és csa-

ládterápiát, valamint a teoló-
giát. A 10 éves szakmai gya-
korlat és a folyamatos tanul-
mányaim elvégzése során
megérett bennem az elhatá-
rozás, hogy azt a tudást, amit
magamba szívtam, ideje vol-
na kisugározni magamból,
hogy mások épülésére is
szolgáljon. A szívem csücs-
ke a hajléktalanság témakö-
re, majd errõl is szeretnék
könyvet írni. A következõ,
második könyvem témája
Rembrandt emberábrázolása
a Biblia tükrében, mert azt a
tudást, amit megszereztem,
szeretném ötvözni.

Nagyon fontos az öntudat
és a magyarságtudat is, s
maga a nyelvnek a kifejezõ
ereje és kifejezõ eszköze.
Nagyon jól kifejezi a nyel-
vünk, hogy mit jelent a
szenvedélybetegség egyszó-
val, hiszen szenved a hozzá-
tartozó, és szenved az, aki
benne van.

A szakembereknek az a
feladata, hogy ebbõl az éj-
szakából, a sötétségbõl, a
szenvedésbõl kivezetõ utat
tudjanak mutatni az arra rá-
szorulóknak. Ha egy picike
kis reménysugarat tudok
nyújtani a könyvemmel,
akkor már nem volt hiába,
hogy megíródott. A szenve-
délybetegség az a terület,
ahol nap, mint nap szembe
kell nézni az emberi szen-
vedés, elkeseredés, remény-
vesztettség helyzetével.
Könyvemben arra vállalko-
zom, hogy feltárjam a szen-
vedélybetegség lélektani és
egészségi problémáit. Szinte
nincs olyan család, ahol a
szenvedélybetegség ne len-
ne probléma. Ezért foglal-
kozni kell vele. Hogy a meg-
elõzés érdekében a szakem-
berek össze tudjanak fogni,
szükséges egy szakmai
irányelv. 

Könyvemben bemutatom
a serdülõkort jellemezve az
életkori kríziseket. Ez átve-
zet a szenvedélybetegségek
ismertetésével, hangsúlyt

helyezve a drog és az alko-
holbetegségre.

Bemutatom és integrálom
a különbözõ terápiás és szo-
ciális segítési formákat a
szenvedélybetegségek ke-
zelésében. Azt gondolom,
hogy a prevenció mindnyá-
junk feladata, és ez közös
célunk. Fontosnak tartom,
hogy a fiatalok minél keve-
sebb számban legyenek érin-
tettek a drog és az alkohol-
probléma területén. Csak
egészséges lelkületû és fizi-
kumú ember képes örömére
szolgálni környezetének, ha-
tékonyan és pontosan elvé-
gezni a munkahelyén a rábí-
zott feladatokat, és a mai kor
kihívásának megfelelni.
Ezért is fontos, hogy az
egyén szenvedélyektõl men-
tes életet éljen – mondta Dr.
Péter Mária.

Esélyt az újrakezdésre

Az ózdi pszichológus arra is
felhívta a figyelmet, hogy a
mai társadalmunkban az
egészségünk érték, hiszen a
társadalom számára is az a
legkifizetõdõbb, ha egészsé-
ges felnõttek és fiatalok épí-
tik fel a társadalmat. Sokkal
olcsóbb és gazdaságosabb,
ha a megelõzésre helyezzük
a hangsúlyt.

– A „Szenved-éj” címû
munkám szakembernek és
laikusnak is élvezhetõ, izgal-
mas témakört tartalmaz. Ko-
runk eddig agyonhallgatott
témáiról vonja le a leplet.
Részletesen foglalkozik
azon anyagokkal, szerekkel,
amelyek a kábítószerek
megismeréséhez vezetnek.
Nemcsak felosztásuk, de az
érdeklõdést kielégítõ törté-
nete, hatásmechanizmusa
szerint részletesen taglalja
annak hatását, annak követ-
kezményeit, s ami érdekessé
teszi, annak gyógyítását. Ez
utóbbi azért érdekes, mert
ezt nem minden esetben kí-
séri sikerélmény.

Nagyon lényeges a pre-
venció, mely nem kíván
minden esetben kórházi, or-
vosi beavatkozást, rámutat a
család, a környezet fontos
szerepére. Foglalkozik az
akupunktúra történetével,
annak fejlõdésével, évezre-
dek útját bemutatva egészen
a mai napig alkalmazott mo-
dern eszközökig. Lépésrõl
lépésre betekintést nyerhet
az olvasó, hogy milyen meg-
oldási és terápiás lehetõ-
ségek léteznek a szenvedély-
betegségek kezelésében. Ez-
zel az egyén számára az em-
beri létet tisztelve adni esélyt
az újrakezdésre, hogy ismét
megtalálja élete értelmét. A
megjelenésre váró köny-
vemmel, amit én nyújtani
tudok az a szellemi tõke, s
ezzel egy értéket szeretnék
közvetíteni. Ez belsõ köte-
lesség is, alázat a tudomá-
nyok és az emberek felé.

Szeretném kérni szponzo-
rok támogatását a már megírt
könyvem kiadásához, hogy
könyvem széles körben ol-
vashatóvá váljon mind a
szakemberek, a szenvedély-
betegek, a hozzátartozók, és
a serdülõ fiatalok épülésére
szolgáljon. Amennyiben
Önök is fontosnak tartják
ezen célkitûzést, nagyon szí-
vesen fogadom támogatásu-
kat, felajánlom együttmûkö-
désemet. A könyvem végén
ingyenes reklámlehetõséget
biztosítok a szponzorálás
részére, valamint ingyen
vállalom prevenciós elõadá-
sok megtartását – hangsú-
lyozta az ózdi városi kórház
pszichológusa.

A szerzõ elérhetõségei:
Dr. Péter Mária Almási Ba-
logh Pál Kórház Pszicho-
lógiai-Járóbeteg szakellátás
3601 Ózd, Béke út 1. 

Tel: 06-48-574-400/225
mellék

Mobil: 06-20-669-1145
E-mail:

pmara@hosp.ozd.hu
drmara@citromail.hu
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Kortárs roma
mûvészeti gyûjteményre

költi a Kairos-díjat
Junghaus Tímea 

Egyértelmû politikai üze-
netrõl van szó, s annak felis-
merésérõl, hogy a kortárs
roma kultúra képes lerom-
bolni a cigánysággal kapcso-
latos elõítéleteket és sztere-
otípiákat – mondta lapunk-
nak Magyarország elsõ ro-
ma származású mûvészet-
történésze, aki a hétvégén
Hamburgban, egy nagy-
szabású ünnepség keretében
vehette át a Kairos Európai
Kulturális Díjat. 

A 75 ezer euróval, közel
19,5 millió forinttal járó díj a
legmagasabb összeggel do-

tált európai kulturális elis-
merés. Adományozója a
hamburgi Alfred Toepfer
Alapítvány, amelyet név-
adója, egy filantróp dúsgaz-
dag hamburgi kereskedõ
még 1931-ben hozott létre.
A Kairos-díjat elõször tavaly
ítélték oda Albrecht Düm-
ling berlini zenetudósnak. 

Az idei kitüntetett számára
rejtély, hogy miként esett rá
a választás. A Kairos-díj
kuratóriumának elnöke,
Christoph Stölzl történész-
professzor és keresztényde-
mokrata politikus azt fejte-
gette, hogy a 33 éves Jung-
haus Tímeát és eddigi pá-
lyafutását nemcsak a fiatal
roma értelmiségiek példaké-
pének tekintik. Olyan kincs-
keresõnek is, aki képes fel-
tárni és megmutatni a roma
kultúra sokszínûségét, egy-
ben nemzetközileg verseny-
képes cigány kortárs-, és
magaskultúrát létrehozni –
mondta laudációjában Ber-
lin tartomány volt kulturális
szenátora, aki a roma elit és
a kortárs mûvészetek talál-
kozását – a Casablanca címû
film legendás zárószavait
idézve – ,,egy csodálatos
barátság” kezdetének nevez-
te.

A magas összegû díjat
Junghaus Tímea egy kortárs

roma mûvészeti
gyûjtemény, a
New York-i Mu-
seum of Modern
Art mintáját követõ ,,Ro-
maMoMA” létrehozására
kívánja elkölteni. Ennek
székhelye Kelet-Közép-Eu-
rópában, de nem feltétlenül
Budapesten lenne. A kitün-
tetett most a legkedvezõbb
jogi kereteket keresi, egy
éven belül viszont döntésre
akar jutni az alapítványként,
magángyûjteményként vagy
más formában mûködõ pro-
jekt végleges sorsáról. 

A német elismerésben az
is szerepet játszott, hogy
Junghaus Tímea volt a tava-
lyi Velencei Biennálé nyolc
ország mûvészeit felvonul-
tató, a maga nemében elsõ
Roma Pavilonjának kuráto-
ra. Három évvel korábban
pedig társkurátorként dolgo-
zott a Mûcsarnokban meg-
rendezett Elhallgatott holo-
kauszt címû kiállításnak, itt
mutatták be elõször a II.
világháború alatt elpusztított
cigányokról szóló dokumen-
tumokat. 

Az ELTE Bölcsészkarán
2003-ban mûvészettörténé-
szi diplomát szerzõ elsõ ge-
nerációs értelmiségi még
tinédzserként szerelmesedett
bele a kortárs mûvészetekbe.

Mint mondta, rendkívül há-
lás az õt egyedül nevelõ
édesanyjának, aki nem nyu-
godott, s ,,végighajszolta”
tehetséges lányát a diplo-
máig. Édesanyja egyébként
muzsikus cigány családból
származik. Édesapja Jung-
haus Gusztáv szinti vándor-
cirkuszos família szülöttje,
aki bokszolóként vált híres-
sé. 

Míg a roma értelmiségiek
döntõ többsége – a közösség
elvárásai szerint – ,,genera-
listák”, azaz egy személyben
politikai, emberi jogi és kul-
turális aktivisták, Junghaus
Tímea ,,specialistaként” a
maga útját járja. Egy kicsit
szeretne az õt mindenben
támogató családjával lenni, a
másik terve a doktori cím el-
érése. Az angolul jól beszélõ
mûvészettörténész végül be-
vallotta: a hamburgi ünnep-
ségen igyekezett uralkodni
érzelmein. Snétberger Fe-
renc gitárjátékát hallva azon-
ban elsírta magát, ami ért-
hetõ egy nagy utazás szép ál-
lomásán. 

Dési András
(NOL) 

Elsõ kincskeresõ

Kairosz 
a tökéletes idõzítés

istene,
s a görög mitológia

alakja a legjobb
idõben érkezett

meg
Junghaus Tímea

életébe.
S a cigány

származására
büszke fiatal nõn

és háromgyerekes
családanyán

keresztül
az Európában

élõ tízmillió roma
és szinti 

számára.
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Bizsu – akit nagyapja ne-
vezett el így – nagybátya
mûhelyében besegített a
szegkovácsoknak elõször
kokszot törni, majd fújtatni.
A gödörben való kovácsolás
helyett, Gábor inkább a piaci
kereskedelembe vágyott és
az Attila utcai elemi iskola
után egyre többször lehetett
õt megtalálni a libásoknál
vagy a zöldségeseknél. Sze-
retett pakolni, árut feltölteni
és a kedves vevõ kérésére
hazasegíteni a nehéz kosarat.
Amolyan utcagyerekként így
minden zugot ismert a régi
Újpesten. A folyamatos
munkától bivalyerõs, az ut-
cákon való bunyóban kikép-
zett kamasz lett. 

A háború utolsó napjaiban
a nyilasok, mint cigányt po-
fozták, ezért a zûrzavaros na-
pokban szerzett magának
egy katonai kabátot, amely-
ért tévedésbõl az oroszok is
jól elverték. Édesanyja korai
halálakor teljesen elárvult,
rokonoknál húzta meg ma-
gát. A katonaság után a bõr-
gyárban dolgozott. 

Egyik este az Árpád Kávé-
házban lecigányozták, amiért
úgy leütötte az illetõt, hogy
menekülnie kellett Újpestrõl.
A Keletinél csavargott, amíg
Ilona nevû barátnõje be nem
fogadta. Négy hónapra rá
kitört a forradalom. Huszon-
negyedikén a kutyasétál-
tatásból csak a kutya jött ha-
za, Ilonát, pedig a Corvin
közben találta meg Gábor.
Mindketten ott ragadtak és
Kovács Iván irányításával,
benzines üvegekkel dobálták
az orosz tankokat. Ilona, Kó-

cos becenév alatt vált a for-
radalom mártírjává. Gábor,
56 Cigány Bizsuja, – akit
Maléter õrnaggyá nevezett
ki – pedig az államrend meg-
döntéséért állt a bíróság elõtt.

A fegyveres felkelésben való
részvételéért halálbüntetéssel
került a siralomházba. 

Hajnalban, a zárkában nagy
kopogásra ébredtek. Nem
tudjátok mi ez? – kérdezte
Gábor. Rabtársa világosította
fel, hogy ácsolják a bitófát.
Minden ékre hármat ütnek.
Ahogy abbamaradt a kopogás
társa megjegyezte: Közülünk
ma négyet akasztanak.

Kegyelmi kérvényét fél év
multán módosították tizenhét
év letöltendõ börtönre. Az el-
sõ hónapokban minden hé-
ten ájulásig vertek, többször
felvágtam az ereimet, mert
úgy gondoltam, hogy jobb ha
meghalok! – emlékezett
vissza. 1966-os kedvezmé-
nyes szabadulása után mun-
kát nem kapott. Ahol pedig
letagadta 56-os múltját, ott

három munkanapon belül
kiderült és kirúgták. Leg-
többször sajnálatból jutott
élelemhez, és amikor már
szégyellt kérni a kukákból
evett. Több tucat próbálko-

zás után az IKV-nál, mint
háztakarító tudott megma-
radni. A hetvenes években
rendezõdött az élete, megnõ-
sült. 

75-ben elütötte az autó-
busz, és a tizenegy hónapos
betegállomány alatt elkezdett
festeni. Környezete azt hitte
megbolondult, mert a feje is
megsérült – érveltek. Fele-
sége, akit miatta kirúgtak a
párból – bízott benne. A bör-
tönben összetört ujjai közül,
az apró ecset egyfolytában
kiesett a kezébõl, ezért az
ujjával és rongyokkal vitte
fel az olajfestéket a farostle-
mezre. Az autodidakta fes-
tõmûvészre többen felfigyel-
tek és kiállításokra vitték a
képeit. Befutott. Alkotásait
Franciaországban, Ameriká-
ban is bemutatták. Mun-

kásságát az MTV Stúdió 86.
filmen mutatta be. ,,A belsõ
látás, az expresszivitás hatá-
rozza meg Dilinkó mûvésze-
tét. Érzelmi, indulati kife-
jezés szerint formálja át a ter-
mészeti és figurális motívu-
mokat, és bizonyos fokig
belsõ látásától vezérelve át-
értelmezi azokat. Hóvihar-
ban címû képén egymás nyo-
mába lépve, a viharnak neki-
feszülve halad a hideg, havas
télben egy kis csapat. A kép
nem csak a természettel való
küzdelmet idézi, hanem
tragikus sorsszerûséget is
sugall, a cigányságnak a lét-
tel való szakadatlan küzdel-
mét, kiszolgáltatottságát.” –
írta róla Kerékgyártó István
mûvészettörténész. Festmé-
nyei jelentõs hányadát jóté-
kony célra ajánlotta fel, a
megmaradtak árából pedig
elhunyt feleségének sírem-
léket állítatott. u

Dilinkó Gábort a rend-
szerváltáskor rehabilitálták, a
Corvin Bajtársi Közösség
tagjává választották, nyugal-
mazott Nemzetõr tábornok-
nak nevezték ki. ,,Hûséges
helytállásért” kitüntetést, a
Szabadság Hõse – díjat, a
Magyar Köztársaság Érdem-
rend Keresztje kitüntetést
kapott. Bizsu, ma szerény
körülmények között Mátyás-
földön, egy otthonban él. Pár
nappal ezelõtt, ezt mondta
nekem: Hogy lehetek ma-
gyar hõs, amikor többek sze-
mében csak egy koszos ci-
gány vagyok? Még az a jó,
hogy beszólni nem mernek!
Mert, van itt még izom. 

Molnár István Gábor

OLLÓVAL ÍRTUK

Híres újpesti cigányok
Bizsu a festõmûvész

Dilinkó Gábor 1929. február 8-án született a Tél utcában. Édesapja, Dilinkó Mihály ló-
kereskedõ családból származó, vándorló cigány volt, míg el nem érte õt az újpesti barakk-
telepen, a szerelem. Édesanyjának, Kantó Annának felmenõi közül, többen szegkovácsok és
muzsikusok voltak. (Újpesti Napló)
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étszáz éve született
a híres debreceni
prímás, akiéhez
hasonló mértékû
köztiszteletet Bi-

hari Jánostól Dankó Pista
színre lépéséig cigány mu-
zsikus – s egyáltalán: cigány
ember – Magyarországon
sohasem tudott elérni. (An-
nál meglepõbb, hogy a
Magyar Életrajzi Lexikon
mindössze három mondattal
intézi el életét és sorsát.)

Boka Károly – Jókai Mór-
tól kapott címén: „a Zene-
vajda” – 1808. február 26-án
született Debrecenben egy
nemzedékek óta a városban
élt zenész cigány családban.
Egyik nagybátyja, Boka
András – a Napóleon elleni
hadra kelt magyar sereg
trombitása, késõbb cigány-
karmester volt. (Az I. Ferenc
császár koronázását követõ
bécsi bálokra Bihari zeneka-
ra mellett az övét is felren-
delték muzsikálni.) Édesap-
ja, Boka Sámuel maga is ze-
nekarvezetõként szolgálta a
vármegye urait és a város
mulatni vágyó népét. Fiát is
korán muzsikára fogta, de
más irányú kimûvelését leg-
alább ennyire fontosnak tar-
totta, kijáratta vele az elemi
iskolát.

Diákévei végén már prí-
mást játszott egy alkalmi
gyerekzenekar élén, ám
nemsokára, tizenhat évesen
már az apai bandában he-
gedült. Tehetsége lassan tört
utat magának, de egy-két év
elég volt rá, hogy saját ze-
nekart alapítson. Nem is
akármilyet! Sárosi Bálint Ci-
gányzene címû monográ-
fiájában leírja: „Boka bandá-
ja gyakran 20–24 tagú volt”.
A környék fõurainak mulat-
ságairól el nem maradhattak,
vadászatokra, bálokra, esté-
lyekre, éji zenékre, kerti mu-
latságokba hívták õket, s bu-

sásan meg is fizettek a zenei
élvezetekért. Állandó fellépõ
helyük is volt, a „Fejér ló-
hoz” címzett debreceni ven-
dégfogadó, amit éppen õk
tettek országos hírû hellyé. A
Pesten megjelenõ folyóirat, a
Honmûvész a debreceni bá-
lokról tudósítva, azt is ismer-
teti, hogy a Fehér Lóba igen
komoly belépti díjért, egy
váltóforint „bemeneteli
áron” lehet csak bejutni, de
ezen senki nem ütközik meg,
mert a rendezvényen a híres
Boka Károly zenekara „ér-
zéssel játszva ingerlé és csil-
lapítá a táncosok talpvisz-
ketegségét”. 

Évrõl-évre elzarándokol-
tak hozzá az igaz zeneélve-
zõk. Az idõsebb Ábrányi
Kornél – Sárosi õt is idézi –
így emlékezett erre vissza:
„…Annyira vonzódtam a
játékához, hogy (õ ritkán
mozdulván ki Debrecenbõl)
évenkint egy párszor lerán-
dultam oda – pedig nagy
távolság volt az akkor Pestrõl
– csak, hogy hallhassam s te-
leszívjam lelkemet a szebb-
nél szebb régi és akkor ter-
mett új magyar nótákkal,
melyeket mintaszerûen tu-
dott értelmezni.”  

Nemcsak a „Boka keser-
gõje” címen elhíresült zene-
mû, vagy a Zrínyi-emlék, s a
„Nagy György uram csár-
dása” szerzõje volt. Õ kom-
ponálta a „Bíró uram, bíró
uram”, a „Káka tövén költ a
ruca”, a „Csitt csak rózsám”,
vagy a mindannyiunk által
mindmáig jól ismert „Deb-
recenbe kéne menni…” kez-
detû nótákat is.  

Példás családi életet élt.
Hét gyermeke (öt lány, két
fiú) született a házasságából.
Feleségének (Vékony Anná-
nak) döntõ szerepe volt ab-
ban, hogy a megszerzett nem
kevés keresményét okosan
fektette be, s boldog, ki-

egyensú-
lyozott éle-
tet élhetett.
C s e m e r
Géza említi
meg (a Ha-
bisztiben),
hogy Deb-
recenben
B o k á n a k
egy nagy
tábla szõ-
lõje és ér-
tékes háza
volt a
Nagyváradi
u t c á b a n ,
amelyben
e g y ú t t a l
bormérést
is tartott.

M a r k ó
Miklós, a
C i g á n y -
zenészek
a l b u m a
szerzõje azt
is különle-
gességként
említi meg
róla, hogy õ
volt talán
az egyetlen
cigány Ma-
gyarorszá-
gon, akit tiszteletbõl még a
legnagyobb urak is magáz-
tak. Debrecen városa –
mûvészete, életvitele, gaz-
dálkodása és nyilván vagyo-
na elismerésként is – 1845-
ben (más források szerint
1846-ban) a polgárai közé
iktatta. Ma úgy fejeznénk ki
az eseményt, hogy díszpol-
gárrá avatta. Akkor azonban
még a lakók többsége nem
volt feltétlenül polgára is a
lakóhelyének.

Minden ráemlékezõ írás
kötelességszerûen megem-
líti, hogy Boka Kossuth La-
jos kedvenc zenésze volt.
Sokszor merengett a muzsi-
kája mellett a magyar nem-
zeti eszme legnagyobb alak-

ja, de a haza miniszterei is.
(A szabadságharc idején, a
kormány Budáról Debre-
cenbe költözött. Az ország-
nagyok, képviselõk, táborno-
kok legtöbbje idõtöltésként,
érdeklõdéssel hallgatta meg
játékát, hisz annak ellenére is
a város nevezetessége ma-
radt, hogy zenekara hatfõsre
apadt.) Kossuth többször
megfordult Bokáék házában
is, ahol – a helyi szájhagyo-
mány szerint – még bizalmas
politikai értekezleteket is tar-
tott.

A harcok nem kerülték el
Debrecent sem. A környéken
zajló hadmozgások idején a
honvédtáborban is járt a ze-
nészeivel, hogy lelkesítse a

A zenevajda – Boka Károly

ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

K
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fegyverforgatókat. (Kiss Er-
nõ altábornagynak – a késõb-
bi aradi vértanúnak – és
vezérkarának is muzsikált.)
Ezért aztán néhány forrás
még a tábori muzsikusok kö-
zé is besorolja, noha nem
volt az, s ezt maga sem állí-
totta soha. 1849 augusztu-
sában az osztrák császár által
a szabadságharc leverésére
segítségül hívott orosz sere-
gek Debrecent  is elfoglalták,
kifosztották. A Boka-ház is e
sorsra jutott. Ami mozdítható
volt – beleértve bútorai nagy
részét, a legértékesebb hege-
dûjét, a megtakarított pénzét,
a pincében álló borait, de
még ruhanemûje javát is –
elvitték belõle.  

Paszkievics tábornagy,
orosz fõparancsnok is maga
elé rendelte Bokáékat, hogy
térzenével „ünnepelje” a
gyõzelmet. A nemrég el-
hunyt Szabó Magda család-
regénye, a „Régimódi tör-
ténet” is õrzi ezt a jelenetet.
„…Cári sereg élén érkezett
Konstantin nagyherceg Boka
Károly muzsikáját hallgatta,
és fogalma se volt arról,
hogy a debreceni csata után a
fiait gyászoló város fõterén
Boka, a cigány, tépett ruhá-
jában azt muzsikálta: »Meg-
virrad még valaha, nem lesz
mindig éjszaka«, s nem ér-
tette, miért sírnak odalenn a
debreceniek, mikor olyan
szép dallamvezetésû az a
muzsika.”

Markó Miklós – és követõi
– Paszkievics szállásához, a
debreceni Podmaniczky-
házhoz kötik az eseményt,
ahol Boka – csizmája, cipõje
már nem lévén – papucsban
jelent meg, s ott húzta el a
„Megvirrad még valaha,
nem lesz mindig éjszaka”
kezdetû nótát, amiért is –
egyes legendaváltozatok sze-
rint – Zichy Ferenc gróf,
Haynau kiküldötte másnap
állítólag huszonötöt vágatott
rá. Mások szerint csak meg-
fenyegette, amire Boka ke-
serûen csak annyit mondott:

„A vagyonomat, hegedûmet
elvitték, legfeljebb engem is
elvitetnek”.

Mondani sem kell, a va-
lóság – s különösen annak
kiszínezett mása – személyét
a tiszteletnek még magasabb
polcára helyezte. Az elnyo-
matás éveiben zenéjével so-
kakban tartotta a lelket, él-
tette a reményt. Stílusa még
letisztultabb lett... „Ez az
ember nem hegedül, hanem
hegedûn beszél a múlt idõk-
rõl, örömekrõl, fájdalmakról,
dicsõségrõl és reményekrõl,
s beszédén valóban sírva
vigadunk” – írta róla Egressy
Gábor, a híres színész.

Barátai, tisztelõi egyre szá-
mosabbak voltak. Leszler Jó-
zsef hozza az adatot (Nóta-
kedvelõknek), hogy amikor
új háza megvásárlásához
hitelre és fedezetre volt szük-
sége, több mint százan aján-
lották fel az érte való kezes-
ségvállalást. „Alföldi hívei”
– így jegyezték magukat a
portré hátuljára – olyan büsz-
kék voltak rá, hogy 1857-ben
Latkóczy Lajos festõmû-
vésszel elkészíttették Boka
Károly arcképét, majd az
olajfestményt ünnepélyesen
a Nemzeti Múzeum képtárá-
nak adományozták.

Szép lassan anyagi dolgai
is rendbejöttek. Letudta az
adósságokat, ismét szépen
fialtak a pénzei, férjhez adta
valamennyi lányát (Máriát
Balázs Kálmán prímás, Ró-
zát a híres pesti élmuzsikus,
Patikárus Ferkó vette nõül).
Akkor azonban fogyni kez-
dett az ereje, súlyos beteg-
ségek kezdték gyötörni.  

A cigányzenészek össze-
fogtak érte, de innen inkább
Jókait idézem: „A vén hege-
dûs, aki különben nem azért
vén, mert fehér a szakálla,
hanem majd késõbb meg-
mondom, miért, múlt héten
érkezett Pestre. Nem dics-
vágy hajtotta ide, nem is mû-
tanulmányozási ok (mit ta-
nulhatna õ itten?), hanem

testi állapotok. Ifjú cigányok,
fiatal barna zenészek nem
úgy tettek ám az öreggel,
mint ifjú írók, ifjú színészek,
az öreg íróval és színésszel,
ki, ha megbetegszik, azt
mondják neki: múzeumba,
öreg. Hanem összeszólal-
koztak, vették hegedûiket,
furulyáikat, s elmentek az
õsz zenevajda ablaka alá, s
elhúzták neki azokat a nó-
tákat, amiktõl a vén ember
megifjodik, s az ifjú meg-
vénül, a víg ember megszo-
morul, a szomorú kedvre
kap…” A veje hozatta fel
Pestre, hogy kipihenje ma-
gát, hogy erõre kapjon. A
Vadászkürtben az egész Pati-
kárus zenekar a lelkesült kö-
zönség közt érezhetõen csak
neki játszott. „Egyszer aztán
õ is belemelegedett a lelke-
sülésbe, leveté kabátját, a tar-
ka flanellréklijében kiállt az
elegáns világ elé, azzal a sze-
líd bizalmas mosolygással,
ami õsz szakállas, kék sze-
mû, barna arcának oly jól il-
lik, s elkezdett hegedülni. Az
öreg Patikárus maga kontrá-
zott mellette nemes mûvészi
lemondással, aminõt cigá-
nyoknál igen ritkán, íróknál,
színészeknél, énekeseknél s
más magasabb rangú cigá-
nyoknál még ritkábban talál-
hatni. Ezek voltak ám a nó-
ták! Idegen emberek, kik ott
körül ülnek, el nem tudják
érteni, mire búsulnak ezek a
vén táblabírák, mikor ilyen
nótát hallanak? A régi ver-
bunkos… a prímásinduló!
És annak a frisse; az meg
éppen megszólal, és beszél
az emberrel. De más formák
voltak ezek a régi jó magyar
nóták, de tele voltak érzéssel,
szellemmel, mûvészi gondo-
latokkal; de különböznek a
mi mostani csengõ-bongó
ürességeinktõl, amik közül
egy sem él egy farsangtól a
másikig; s csak lábnak s fül-
nek vannak írva, nem szív-
nek és léleknek. De jólesik
azokat elhallgatnunk, velük

szívünkig eltelnünk!”  „Ma-
radj még itt – áradozik Jókai
– jó öreg Orpheus, tanítsd
meg ezeket a te fiaidat itten
azokra a vén nótákra, miket
nem a taktus, hanem az érzés
szed rendbe, tanítsd meg
õket, hogy kell az igazi ci-
gány nevet megérdemelni,
hogy annak a szép emléke ne
vesszen el a mi földünkrõl!”

Minden gyógykezelés, ün-
neplés, pátyolgatás és szere-
tet kevésnek bizonyult, egyre
inkább elhatalmasodott rajta
a kórság. Utolsó éveiben már
egyáltalán nem muzsikált,
végsõ negyedévében pedig
már a lakását is képtelen volt
odahagyni. 1860. július 11-
én, életének ötvenharmadik
évében szenderült jobblétre.

Kulini Benõ tudósítása
szerint – aki Boka életrajzát a
Debreceni Közlöny számára
megírta – temetésén addig
soha nem látott tömeg, több
mint tízezer ember vett részt.
A város díszruhába öltözött
hajdúi kísérték a koporsót, s
a „fõiskolai ifjúság gyász-
énekeket zengett fölötte tisz-
telete jeléül”. Sírhantja felett
mintegy kétszáz cigány mu-
zsikus húzta el a Boka-ke-
sergõt.

Huszonhat évvel a teme-
tése után Debrecenben még
mindig olyan becsben tartot-
ták, hogy közadakozásból
gránit síremléket magasítot-
tak a sír fölé, amely alatt örök
álmot alszik.

Szomorú ország ez a mi
országunk. Legtöbbször csak
temetéskor adjuk meg az árát
egy-egy tehetségnek. Boka
Károly azonban ebben is
kivételes életutat járt be.
Rendre, rangra és származás-
ra való tekintet nélkül mind-
végig érezhette s élvezhette
kortársai tiszteletét, megbe-
csülését.  

Érdemes lenne felfedezni s
megfontolni titkát!

Hegedûs Sándor



Fónai Mihály – Pénzes Ma-
riann – Vitál Attila szerkesz-
tõhármas által jegyzett „Etni-
kai szegénység, etnikai egész-

ségi állapot?” címû tanulmánykötetet az
1998-ban alakult nyíregyházi székhelyû
Szocio East Egyesület és a Krúdy
Könyvkiadó adta ki.

Akönyvben szereplõ kilenc dolgoza-
tot hat szociológus, illetve egy-egy köz-
gazdász, jogász, védõnõ és fõorvos jegyzi
(több értekezésük is közös munka).

A kötettel – írja az elõszó – azoknak
a kutatási zárójelentéseknek, vizsgálati
eredményeknek kívántak nagyobb nyil-
vánosságot biztosítani, amelyek a régió-
ban, elsõsorban a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében élõ cigányság életmi-
nõségének, társadalmi-gazdasági helyze-
tének feltárására irányultak. A szer-
kesztõk mindezen túl a térségbeli romák
társadalmi integrációját elõmozdítani
szándékozó modellkísérletekrõl is igye-
keznek valósághû képet adni.

A magyarországi cigányok egész-
ségügyi hátrányai régóta közismertek. „A
cigányság körében az egészséget ked-

vezõtlenül befolyásoló tényezõk halmo-
zottan jelentkeznek, s ebbõl adódóan a
cigányság egészségi állapotára vonat-
kozó adatok az országos áltagnál ked-
vezõtlenebb képet mutatnak” – olvashat-
juk például már egy kilenc évvel (lassan
egy évtizede) megfogalmazott kormány-
jelentésben. A helyzet azóta mit sem vál-
tozott, vagy ha mégis, akkor – jelen re-
cenzió szerzõje legalábbis így érzékeli –
inkább romlott, mint javult. Félõ, hogy a
rendszerváltás, a munkaerõ-piac áta-
lakításának legnagyobb kárvallottjai, az
egészségbiztosítás átalakításának is vesz-
tesei lesznek. Nincs pontos adat, hogy a
hazai munka- és jövedelemnélküli roma-
ság hány százaléka volt az utóbbi idõben
a társadalombiztosítás „potyautasa”, aki a
jövõben kirostálódik a rendszerbõl, de
attól is tartani lehet, hogy a jövõben nem-
csak a megelõzõ vizsgálatok, hanem az
orvoshoz fordulások eseteiben is erõsen
csökkenni fog a romák aránya. (Avizitdíj
összege, a távolabbi rendelõintézetekbe,
kórházakba utazás növekvõ költségei stb.
megítélésem szerint már most is érezteti
hatását.)

A Szocio East könyve a
reform elõtti állapotokat tárja
elénk, s ez ad igazi aktualitást
a még 2006-ban megjelent
értekezéseknek. 

Nagy Andrea a könyv
elején a kisebbségvédelem
lehetõségeit tekinti át az Eu-
rópai Unió gyakorlatában.
Ennek az ad különös jelen-
tõséget a többi mû elõtt, hogy
az azokban jelzett szociális és
egészségállapot hátrányokat
elhelyezi a kirekesztés és
hátrányos megkülönböztetés
tilalmának európai tenge-
lyében. A szerzõ felhívja arra
is a figyelmet, hogy két –
csak látszólagosan ellent-
mondó – egyenrangú elvárás
egyidejû teljesülésére van
szükség. A hátrányos meg-
különböztetések (a diszkrimi-
náció) tilalma arra épül, hogy
senkit se lehessen bizonyos
tulajdonsága miatt a több-
ségtõl, számára kárt okozva
megkülönböztetni. A kisebb-

ségi jogok esetében viszont egy nemzeti,
etnikai kisebbségi csoport éppen azt
kérheti az államtól számon, hogy a külön-
bözõségüket elismerve, arra tekintettel
biztosítson számukra sajátszerû jogokat.
(Megkísérlem lefordítani az egészség-
ügyre: ha mindenkinek egyaránt joga van
egészséghez, ám egy jól behatárolható ki-
sebbség mégsem fér a többséggel azono-
san hozzá, mindaddig indokolt a ked-
vezményezettségük, amíg el nem érik az
általános kívánatos szintet. Ez a kisebb-
ségjogi megközelítés. Az antidiszkrimi-
nációs eljárás pedig ugyanebben az eset-
ben az lenne, hogy nem többletkedvez-
mények biztosításával, hanem minden
gátló tényezõ, ellenirányban ható meg-
különböztetés kiiktatásával igyekszünk
elérni az azonos, vagy legalább közel
azonos helyzetet.)

A szerkesztõk – dicsérendõ buzga-
lommal – igyekeznek elkerülni azt a
csapdát, amelybe már jó néhány, a cigá-
nyok egészségi állapotát vizsgáló elõd-
jük, vigyázatlanul belelépett. Nevezete-
sen azt, hogy a mélyszegénységben élõk
egészségi állapotát összemossák a
romákéval. Hogy olyan hátrányokat tud-
janak be cigányokat sújtó egyedi csapás-
nak, amely nem az etnikai kisebbséget
érõ elõítélet, hanem az általános elsze-
gényedés rovására írható, s lakóövezeti,
illetve rétegjelenség.

Filepné Nagy Éva, Fónai Mihály és
Fábián Gergely közös munkájukban
ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
teljes népesség kistérségenkénti szociális
helyzetét s egészségi állapotát igyekeztek
feltérképezni, megmutatni. Megállapí-
tásaik – statisztikai összevetéseik –
szerint a megyében a betegségi és halálo-
zási mutatók szerint is kedvezõtlenebb a
lakosság egészségügyi, szociális és lelki
állapota az országos átlagoknál. Fontos és
figyelmeztetõ megállapításként rögzítik:
„Egyes területeken krízishelyzetek
alakultak ki, vagy alakulhatnak ki hama-
rosan, mint például a tartós munka-
nélküliek, a cigány népesség, általában a
többszörösen hátrányos helyzetû rétegek
egészségügyi, szociális ellátottságában és
életkörülményeiben”. 1452 háztartásra
kiterjedõ vizsgálatuk során a teljes minta
kb. egynegyede látta úgy, hogy prob-
lémák vannak az egészségével. Magas –
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állapítják meg a szerzõk – azoknak az
aránya, akik problémáik miatt állandó
feszültségben és nyomás alatt élnek,
folyamatos fejfájással, alvási prob-
lémákkal, ideges és rossz hangulattal, tel-
jes kiszolgáltatottsággal jellemezték a
helyzetüket. „A felnõtt lakosság… mint-
egy egyhatoda állandó depresszióval
küzd.”

Ezt a nagy ívû kutatásjelentést követi
a könyvben Fónai Mihály Pénzes Ma-
riannal jegyzett „A cigány népesség
egészségi állapotának összetevõi…” cí-
mû tanulmánya, amely az elõzõvel azo-
nos országrészben vizsgálódik, így az itt
szerzett megállapítások remekül szem-
besíthetõk a korábbiakkal, elég csak a
megelõzõ oldalakra, az általános helyzet-
rõl írtakhoz vissza-visszalapozni.

Az oldalakat jómagam is rendre visz-
szaforgattam, s csak néhány lapozásnyi
döbbenetes összevetést osztok meg az ol-
vasóinkkal: míg a térség háztartásfõi
(családfõi) közül 7-8% nem fejezte be a
nyolc általánost, a szabolcs-szatmári ci-
gány családfõknél ez az arány 40,2%!
Szakiskolai és szakközépiskolai végzett-
séggel, azaz szakmával (is) a teljes né-
pesség háztartásfõi közül 54,1% ren-
delkezett, addig a cigányoknál mindössze
8,1%! A fõiskolai és egyetemi záróvizs-
gát tettek az elõbbi népességnél 12, az
utóbbinál csak 2 százalékot tesznek ki! A
térség háztartásfõinek (a család fõ eltar-
tóinak) a 2003-as mintavétel szerint
45,1% volt foglalkoztatott, 5,7%-a mun-
kanélküli és 44%-a inaktív keresõ. A me-
gye cigány lakosságának 2004. évi adat-
felvételekor a roma családfõknek csak
11,3%-a volt foglalkoztatott, 25,6%-a
volt regisztrált és nem regisztrált mun-
kanélküli, az inaktív keresõk száma pedig
49,5% volt. 

A romák zöme a megyében elkülö-
nült-elkülönített (szegregált) környe-
zetben él: 44,7%-uk hagyományos ci-
gánytelepen, 31,7%-uk nem telepen, de
többségében romák között lakik. Va-
lamivel több mint háromnegyedük a
többségi lakosságtól elrekesztve-kire-
kesztve él. A roma háztartások több mint
kétharmada négynél többtagú (háztartá-
saik 10,3 %-ában 8 vagy 8 feletti család-
tagról kell gondoskodniuk), a nem ro-
máknál csak egyharmad a négynél több-
tagú (0,6% a 8 fölötti létszámú) famíliák
aránya.

A szerzõk részletesen áttekintik az
egyes betegségek elõfordulási arányait,
az orvosi ellátás igénybe vett és elkerült
szintjeit, de a saját egészségi önértékelés
és a valós kezelések közti kapcsolatok
elemzését is részletesen elvégzik. Meg-
állapítják, hogy a térségben élõ cigány
népesség legjellemzõbb vonásai az un-
derclass helyzetben fogalmazható meg.
(Tudományos elõkelõséggel underclass-
nak, azaz osztályalattinak a modern tár-
sadalmak legalsó rétegét, a lecsúszottak

és kiúttalanul tengõdõk tömegét nevezik
a társadalomkutatók.) Ez az állapot
Fónaiék szerint a helyi romák esetében
nemcsak a kirekesztettség, hanem az
alacsony és rendre rossz mutatók miatt is
fennáll. Az egészségügyi rendszer igény-
bevétele azonban összhangban van a saját
egészséggel, illetve a betegségekkel kap-
csolatos önbevallással. Kórházba kerü-
lésük viszont magasabb arányú, mint a
nem cigány népességnél.

Fónai Mihály Vitál Attilával két, azo-
nos településen élõ cigány közösség: a
tiszavasvári romungró és oláhcigány la-
kosság élethelyzetét és egészségi állapo-
tát is felmérte, hogy megfelelõ összeha-
sonlításokat tehessen. Legjellemzõbb be-
tegségei mindkét csoportnak azonosak a
cigányok közt megyeszerte általánosan
rögzítettekkel. Elsõsorban a szív- és ér-
rendszeri betegségek, légzõszervi anomá-
liák, valamint az idegrendszeri és pszic-
chés problémák gyakorisága a számotte-
võ közöttük. A két cigány népesség gaz-
dasági helyzete, jövedelmi viszonyai,
lakáskörülményeik, iskolázottságuk és
családszerkezetük is eltér, amiként elfo-
gadottságuk és társadalmi megítélésük is.
Terjedelmi okokból ezekre most nincs
mód kitérni, pedig roppant figyelemre-
méltóak.

Huszti Éva tanulmánya is az. Õ a me-
gyében élõ 12-18 év közötti fiatalok élet-
módját tette nagyítója lencséje alá:
párkapcsolataikat, házassági terveiket,
dohányzási és italozási és kábítószerezési
szokásaikat vizsgálta. Arra volt tehát kí-
váncsi, hogy a fiatalkor életmódja meny-
nyire hívja, illetve készíti elõ a késõbbi
évek rosszabb egészségét. Adtafelvételei
között azonban a meglevõ betegségekre
is lehet találni számsorokat. Érdekes,
hogy ebben az életkorban a pszichos-
zomatikus (lelki okokra visszavezethetõ)
tünetegyüttesek vonatkozásában a roma
fiatalok sokkal jobb helyzetben vannak,
mint a velük egykorú nem cigány társaik.
Alighanem egy nagy jelentõségû szem-
léletváltás kellõs közepén vagyunk, ha
hinni lehet a felmérésnek. A megkérde-
zett roma fiatalok ugyanis már viszony-
lag késõi házasságkötést és gyermekvál-
lalást terveznek. (Igaz, ezzel szemben
továbbra is korán kezdik a szexuális kap-
csolatokat, s nem védekeznek a terhesség
és a nemi betegségek ellen.) A szenve-
délybetegségek egyelõre kevéssé érintet-
ték meg õket, s egészségi állapotuk is
sokkal jobb annál, amit a felnõtt roma
népességrõl visszavetítenénk rájuk, sõt
ebben még a többi fiatalhoz képest is ked-
vezõbb a helyzetük.

Nagy Józsefné a cigány családok
közt mûködõ védõnõk helyét, szerepét és
lehetõségeit vizsgálta meg tanulmá-
nyában. A védõnõi tanácsadás, az óvodai
és iskolai egészségnevelés stratégiai
lehetõségeit és hétköznapi gyakorlatát
járja körbe. 

Bodnárné Kiss Katalin a serdülõkorú
cigány tanulók jövõképérõl és modell-

követési sajátosságairól ír, a kapcsolat-
rendszerek szociometriás adatait is
felvonultatva. A roma szülõkrõl a gyer-
mekeik pozitív képpel rendelkeznek, az
általuk közvetített értékekkel, elvárá-
sokkal egyetértenek – állapítja meg. (Azt
csak én hiányolom, hogy a negatív
értékrendet képviselõ szülõk, illetve az õ
követésük vonatkozásában hiányzik a
mérés.) A szerzõ azt is feltárja, hogy az
osztályfõnökökben a cigány szülõkkel
szemben erõs elõítéletek és általánosítá-
sok élnek. Örvendetes azonban, hogy a
nem cigány és a cigány fiatalok jövõképe
egyaránt a boldogság minta köré szer-
vezõdik, amelyhez a munkát, a gazdagsá-
got és a családi teljességet tekintik leg-
fõbb elérendõ feltételnek. A szerzõ hoz-
záteszi: ez a sikeres társadalmi integráció
igényeként értelmezhetõ.

Kerülõ Judit a híres-hírhedt nyíregy-
házi nyomornegyed, a Huszártelep (le-
ánykori nevén: Guszev lakótelep) múltját
és jelenét dolgozza fel „Kitörési esélyek
egy nyomorteleprõl” címmel. Arra a kér-
désre keres – s mutat – választ, hogy szá-
mos esélynövelõ kísérlet miért bizonyul
kudarcosnak, sok üdvözítõnek tûnõ
kezdeményezés miért bukik meg, marad
félbe. Érveket és tényeket, közel egy
évtizednyi helyi tapasztalatot sorakoztat
fel annak érdekében, hogy felvázolja: mi
kellene ahhoz, hogy a kudarcok és kon-
fliktusok ellenére is sikerre és a célhoz
vezessenek a tisztességes szándékkal
indított projektek, programok.

A Rozgonyi Ilona tollából származó
záró tanulmány ezt a gondolatsort folytat-
va, a Nyíregyházi Fõiskolán szervezett
tanártovábbképzések és roma felzárkóz-
tató programok eredményeit és tapaszta-
latait elemzi. Becsületesen és színes köz-
vetlenséggel számol be valamennyi kez-
deményezésrõl. A legértékesebbnek ezek
közül talán a hátrányos helyzetû roma
fiataloknak szervezett egyetemi-fõiskolai
elõkészítõ tanfolyamok és a tanárképzés-
be beiktatott, a romák jobb megismerését
célzó kurzusok tekinthetõk. A szerzõ ke-
serû megjegyzése azonban nem hagyható
figyelmen kívül: a cigány fiatalok szá-
mára a „legnagyobb problémát a közép-
fokú iskolába való átlépés jelenti. A kö-
zépiskolai továbbtanulás esélyei keveset
javultak”. 

A könyv végén gazdag kiegészítõ ol-
vasmányajánlat segíti az egyes témák to-
vábbi oknyomozását.

Vannak könyvek, amelyek megjele-
nésükkor is érdekesek, mégis témájuk
utóélete emeli igazi, megkerülhetetlen
olvasmánnyá õket. Az ismertetett tanul-
mánykötet is egy ezek közül. Sok tekin-
tetben mára vált igazán ideg- és érdek-
feszítõvé, viszonyítási alappá. 

          

(A könyv a könyvesbolti forgalomban
nem érhetõ el. A kiadó egyesület címén
korlátozott számban kis szerencsével
talán még beszerezhetõ.) 



A képzés során elsõsorban
munkaerõ-piaci ismeretek,
EU-s ismeretek és számí-
tógépes ismeretek oktatása
szerepel, valamint jól bevált,
mûködõ modellprogramok
tanulmányozása, a szakmai
fejlõdést szolgáló és a ki-
égést megelõzõ mentálhigié-
nés, konfliktuskezelési, inno-
vatív elemként elõítéletkeze-
lési (GIMA program) és me-
diációs tréning nyújtása.

Projektünk célterülete
JNSZ Megye kiemelten azon
települései, ahol igen magas
a cigány lakosok számará-
nya.

A projektben résztvevõ
cigány és nem cigány szo-
ciális szakemberek és ön-
kéntesek ismereteinek bõ-
vítésével, készségeik fej-
lesztésével alkalmasak lesz-
nek arra, hogy a tõlük segít-
séget kérõ embereket kézzel
fogható, távlatokba mutató
segítséggel lássák el. 

Aképzésbe 32 fõt vontunk
be, jelenleg 27-en vesznek
aktívan részt. A programban
konzorciumi partnerként
vesz részt az Esély Közala-
pítvány.

Esély Közalapítvány

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tanács 1990-ben a
megye lakossága szociális
helyzetének javítása, a tár-
sadalmi összefogás erõsítése
és a szociálpolitika új meg-
oldásainak felkarolása cél-
jából hozta létre a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye
ESÉLY Szociális Alapít-
ványát. 

Az alapító Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tanács és
jogutódja Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Közgyûlése
eredeti célkitûzése – a helyi
szociálpolitikai megoldások
támogatása – találkozott a
PHARE Szociálpolitikai Fej-
lesztési Program Regionális
Szellemi Forrásközpont pro-
jekt kínálta lehetõségekkel.
Sikeres pályázat nyomán –
az elsõ pályázati fordulót
követõen – 1994-tõl mû-
ködik az alapítvány for-
rásközpontja. 1998. január
1-tõl a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Bíróság a
Pk.20.822/1990/21. számú
végzésével kiemelten köz-
hasznú szervezetként és

közalapítványként nyilván-
vette tartásba szervezetünket.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megye ESÉLY Szociális
Közalapítványa módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata szerint
a közalapítvány célja a szo-
ciális tevékenység, hátrányos
helyzetû csoportok társadal-
mi esélyegyenlõségének elõ-
segítése, ill. a helyi önkor-
mányzatokról szóló, 1994.
évi LXIII. törvénnyel mó-
dosított 1990. évi LXV.
törvény 8.§-ban foglalt
önkormányzati feladat.

A HEFOP-2.2.1-06/1-
2006-09-0007/4.0 Segítõ
láncszemek – többségében
roma családokat támogató
szociális szakemberek és
önkéntesek komplex kép-
zési programja c. projekt-
ben szervezetünk feladatai:
a) Az elméleti képzések

egy részének bonyolítá-
sa, ehhez kapcsolódóan
a képzésszervezõi fela-
datok ellátása

b) Modellprogramok ta-
nulmányozása, az ak-
tivizáló, komplex prog-
ramok néhány mo-

delljének bemutatása a
programban résztvevõ
szakemberek, önkénte-
sek megyei és regionális
kapcsolatainak bõvítése,
erõsítése céljából az
Észak-Alföldi régió 3
megyéjének kistérségei-
ben. Jól bevált, mûködõ,
modellértékû programok
bemutatása tanulmányút
keretében. A gyakorlati
tapasztalatokon keresz-
tül a hazai szociális mun-
ka, szociálpolitikai és
jogi rendszer, aktivizáló
eszközök és módszerek
megismerése. Ehhez
kapcsolódóan a tréneri
és co-tréneri feladatok
ellátása, a tanulmányu-
tak megszervezése, ko-
ordinálása.

A munkaerõ-piaci prog-
ramjainkban törekszünk a
különbözõ csoportok /nõk,
fogyatékossággal élõk, roma
emberek/ esetében az esélye-
gyenlõségi szempontok be-
tartására és az egyenlõ bá-
násmód elvének alkalma-
zására. A projektekben a
foglalkoztatás során, a kép-
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KÉPZÉS

A szolnoki székhelyû, az LD roma lapot is kiadó „Oktatási és Továbbképzési Központ”
Alapítvány  2006 november 01-jén indította útjára legújabb  – 18 hónapig tartó  – uniós projekt-
jét.  A projekt a HEFOP /2006/ 2.2.1  A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen
dolgozó szakemberek képzésével rendelkezésen belül jött létre.  Célja a szociális területen dol-
gozó, többségében roma szakemberek és önkéntesek ismereteinek bõvítése, készségeik
fejlesztése a hozzájuk forduló hátrányos helyzetû csoportok – projektünk esetében többsé-
gében cigányok – foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében.

,,Segítõ
láncszemek”

Többségében cigány családokat támogató szociális szakemberek
és önkéntesek komplex képzési programja
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zések, kiegészítõ szolgál-
tatások nyújtásakor nagy
figyelmet fordítunk a be-
vont roma emberek spe-
ciális szükségleteire a
személyre szabott szolgál-
tatások kialakításához és
biztosításában. Figyelembe
vesszük az egyéni és cso-
port sajátosságokat, élet-
módbeli és szocializációs
jellemzõket. 

A projektek elõkészítése
során megkeressük az il-
letékes kisebbségi önkor-
mányzatokat, ill. a mun-
kaügyi központok alkal-
mazásában álló roma fog-
lalkoztatás-szervezõ me-
nedzsereket, akiket tájékoz-
tatunk a készülõ prog-
ramokról, és akik a roma
célcsoporttal kapcsolatban
néhány speciális szükségle-
tet, sajátosságot is figyel-
münkbe ajánlanak. A projek-
tekben a segítõ szakemberek
(szociális munkás, mentál-
higiénikus, pszichológus
stb.) az érintettekkel közösen

kialakított cselekvési-fejlõ-
dési tervet dolgoznak ki.

Szervezetünk ellátja a szo-
ciális földprogramok orszá-
gos módszertani feladatait is.
A programokban országosan
résztvevõk közel fele roma.
2000-ben a program ked-
vezményezettjeinek száma
30.302 fõ volt, 44,5%-uk
roma, 2002-ben a kedvez-
ményezettek száma 32.415
fõre emelkedett, akik közül
48% volt roma származású. 

A szervezetünk egyik szak-
mai egysége az Esélyegyen-
lõségi Koordinációs Iroda-
Esélyek Háza egyik kiemelt
célcsoportját képezik a roma
emberek. A megvalósított
roma esélyegyenlõségi prog-
ramok: JNSZM középtávú
roma integrációs terv (2005-
2009.) feladatainak végre-
hajtása, jogérvényesítés té-
makörében kiadvány készí-
tése, regionális és határon át-
nyúló nemzeti és etnikai ki-
sebbségi szakmai nap szer-
vezése, Területi és helyi Ci-

gány Kisebbségi Önkor-
mányzati képviselõk kom-
munikációs és esélyegyen-
lõségi képzésének megszer-
vezése. 2008. január 24-én a
szociális és munkaügyi mi-
nisztérium és a nemzeti és et-
nikai kisebbségi jogok or-
szággyûlési biztosa megálla-
podást írt alá, melynek értel-
mében az országban mûködõ
Esélyek Házain keresztül a
vidéken, kistelepüléseken
élõ valamelyik kisebbségi
közösséghez tartozók pana-
szaikkal közvetlenül fordul-
hatnak a kisebbségi biz-
toshoz. Ezért az Esélyek Há-
za heti legalább két alkalom-
mal ügyfélfogadást biztosít a
kisebbségi biztos hatáskö-
rébe tartozó ügyekben.

Biztos Kezdet Program1

A Biztos Kezdet Prog-
ramot „Sure Start Program”
néven az Egyesült Király-
ságban indították 1999-ben,
melynek célja a gyermek-

szegénység és a gyermekek
társadalmi kirekesztettségé-
nek visszaszorítása. Közép-
pontjában a hátrányos hely-
zetben lévõk pl.: migráns
csoportokhoz tartozó csalá-
dok állnak, akik nehezen
vagy egyáltalán nem tudják
igénybe venni a különbözõ
szolgáltatásokat.

Magyarországon 2003-
ban mutatták be a programot
a Brit Nagykövetség és az
Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium
közös szervezésében. Ezt
követõen az ESZCSM mun-
kacsoportot állított fel a ma-
gyarországi program kidol-
gozására és bevezetésének
elõkészítésére. A munkacso-
port feladata, hogy javaslatot
tegyen a modellprogramok
hátrányos helyzetû térségek-
ben való bevezetésre. 2004-
ben elindultak az elsõ mo-
dellprogramok 6 települé-
sen, majd 2005-ben újabb
két település csatlakozott. A
programokat az ICSSZEM

KAPU program Jászapátiban.
A projekt résztvevõk egy csoportja.
Fotó: LD archívum
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Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Fõosztálya koordinálta és
finanszírozta meghívásos
pályázati keretben. 2005-ben
szakértõi mûhely is alakult és
elkezdõdött a Programok or-
szágos bevezetésének elõ-
készítése. 

A program Magyaror-
szágon történõ bevezetését az
indokolta, hogy a jelenleg
mûködõ ellátórendszer nem,
vagy csak részben képes biz-
tosítani a gyermekek számá-
ra az életkornak és a szükség-
leteknek megfelelõ minõségi
ellátáshoz való egyenlõ esé-
lyû hozzáférést. Az ellátások-
ban jelentkezõ különbözõ
problémák pl.: fenntartási
nehézségek, szakember-
hiány, együttmûködési prob-
lémák, párhuzamos vagy
egymástól elszigetelt mûkö-
dés a hátrányos helyzetû
kistelepüléseken fokozottan
jelentkeznek. Emiatt a csalá-
dok számos ilyen településen
nem kapnak megfelelõ segít-
séget a nevelési, gondozási,
életviteli problémák kezelé-
séhez, a gyerekeknél fejlõdé-
si elmaradások jelentkezhet-
nek, mely különösen igaz a
0–6 éves korosztálynál.

Ezért a Biztos Kezdet prog-
ram célja biztosítani, össze-
hangolni a 0–6 éves korosz-
tály megfelelõ ellátásához
elengedhetetlen szolgáltatá-
sokat, beilleszteni ezeket a
helyi ellátási rendszerbe, ill.
olyan helyi közösséget épí-
teni, mely támogatást nyújt a
szülõk gyermeknevelési
kompetenciáinak erõsítésére.
Ezekre a helyi közösségekre
számos új szolgáltatás tud
ráépülni. A Biztos Kezdet
Programnak nem az új,
párhuzamosan mûködõ el-
látórendszer kialakítása a
célja, hanem a helyi ellátások
új típusú összekapcsolása. A
program helyi támogató kö-
zösségeket hoz létre, a hát-
rányokkal küzdõ, kisgyer-
mekeket nevelõ családok
funkcionális mûködésének
segítését, fejlesztését állítja a
középpontba.

A program alapelvei: pre-
venció, partnerség és részvé-

tel, nyitottság és rugalmas-
ság.

A program céljai a gyer-
mekek és a szülõk között
kialakuló korai kapcsolat
támogatásával, a családok
mûködésének segítésével a
gyermekek szociális és érzel-
mi fejlõdésének segítése; a
gyermekek egészséges fej-
lõdésének biztosítása; a csa-
ládok erõsítése, támogatás;
ill. a közösségi részvétel és a
helyi közösség erõsítése. 

A Biztos Kezdet Progra-
mok indításának feltétele a
Biztos Kezdet Programba
való bejelentkezés és re-
gisztráció. A jelentkezõk szá-
mára a programirányító cso-
port szakmai támogatást
nyújt a tervezéshez, meg-
valósításhoz. Az elkészített
szakmai program befoga-
dása után a csatlakozni kívá-
nó település vagy település-
rész tagja lesz a Biztos Kez-
det Programok Országos Há-
lózatának. A Biztos Kezdet
Programok országos koordi-
náló és irányító csoportja
dönt a program beindításáról.
A szakmai megvalósítást a
Biztos Kezdet Program ta-
nácsadó és szakértõi hálózata
segíti, szakértõi napokat biz-
tosít. A programok megva-
lósítását a folyamatos moni-
torozás és értékelés biztosít-
ja. 

A helyi programok ter-
vezése, megvalósítása a tele-
pülés vagy városrész önkor-
mányzata, szolgáltatók, civil
szervezetek, szakemberek és
az érintett lakosság kez-
deményezésére, együttmû-
ködésben történik. A tervezés
alapja a helyi szükségletek,
szolgáltatási hiányok, erõ-
források feltárása, mely biz-
tosítja, hogy a Biztos Kezdet
program a valós helyi igé-
nyekre válaszoljon, és hosz-
szabb távon is fenntartható
legyen. A programban részt-
vevõk rendszeresen vesznek
részt tervezési mûhelyeken. 

A Biztos Kezdet Prog-
ramok keretében kialakított
Biztos Kezdet Klubokba szá-
mos, a helyi igényeket ki-
elégítõ szervezet, intézmény,

szakember vállalhat felada-
tot: bölcsõdék és családi nap-
közik gondozói, óvónõk, vé-
dõnõ, gyermekorvos, pszi-
chológus, pszichopedagó-
gus, fejlesztõpedagógus, csa-
ládgondozó, logopédus, mû-
velõdésszervezõ. 

A helyi program megva-
lósításának minimumfelté-
telei:
– Biztos Kezdet Program

koordinátor kijelölése,
akinek legfontosabb fel-
adata a szakmai irá-
nyítás, mûködtetés, a
szolgáltatások összehan-
golása

– önálló helyiség kialakí-
tása, melynek alkalmas-
nak kell lennie a csalá-
dok fogadására min. heti
3 alkalommal, min. 4
órában

– a szolgáltatások nyúj-
tásához szükséges esz-
közök, játékok, beren-
dezések megléte.

A Társadalmi Megújulás
Operatív Programban a
Biztos Kezdet Program
további elterjesztésének tá-
mogatása várható.

A KAPU (Gateway)
program2

A KAPU program egy la-
kóközösségi alapon szerve-
zõdõ, a generációk közötti
együttmûködést elõsegítõ ön-
kéntes segítõ szolgálat, mely
a szociális és egészségügyi
ellátórendszer mellett, annak
szolgáltatásait kiegészítve
mûködik és nyújt szakképe-
sítéshez nem kötött segít-
séget elsõsorban az ottho-
nukban rászoruló lakosok
számára.

A programot egy civil szer-
vezet koordinálja, szorosan
együttmûködve a helyi ön-
kormányzattal, és szakmai-
módszertani támogatást kap-
va egy angliai szociálpoli-
tikai fejlesztéssel foglalkozó
szervezet szakembereitõl. 

A békés megyei Béthel
Alapítvány és a brightoni
székhelyû Social Care Ini-
tiatives Network által 1996-

98 között kifejlesztett és a
gyakorlatban alkalmazott
KAPU program olyan lakó-
közösségi alapú önkéntes
segítõ szolgálat, mely elsõ-
sorban pályakezdõ munka-
nélküli fiatalok számára
nyújtott képzést ahhoz, hogy
a fiatalok szakképesítéshez
nem kötött, önként vállalt
segítséget nyújthassanak az
otthonukban élõ, rászoruló
idõs és bajba jutott emberek
számára. Az angliai program
adaptálása hozzájárult a Ma-
gyarországon is hagyo-
mányként mûködõ önkéntes
segítõ programok felelevení-
téséhez, azok továbbfejlesz-
téséhez. 

A program magyarországi
(alföldi körülmények között
történõ) adaptálását az Euró-
pai Unió finanszírozta a Pha-
re-Lien Tacsis program kere-
tén belül 1996–98 között. Az
ezt követõ idõszakban és
jelenleg is a Béthel Ala-
pítvány finanszírozza pályá-
zati támogatásból a KAPU
program kiterjesztését, fej-
lesztését, a folyamatos kép-
zéseket, valamint a trénerek
és szupervízorok képzését.
Ezen pályázatok elsõdleges
támogatói a volt Szociális és
Családügyi Minisztérium.

Miért kapta a program
a KAPU elnevezést?

– Kapu az európai fejlesztési
módszerek, szolgáltatások,
know-how felé.

– Kapu a bajba jutott em-
berek és az önkéntes segítõ
között. 

– Kapu a fiatal és idõs gene-
ráció között.

– Kapu a hivatalos szakem-
berek és az önkéntesek kö-
zött.

– Kapu a magyar és a kisebb-
ségi fiatalok között

– Kapu a civil és az önkor-
mányzati ellátórendszer
között.

– Kapu az egyén és a la-
kóközösség között.

– Kapu az Európai Unió és a
magyar szociális ellátó-
rendszer között.
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A Kapu program
általános céljai:

Növelni az aktív szociál-
politikai programok esz-
közrendszerét.
Kiegészíteni a meglévõ
szociális alap- és szako-
sított ellátásokat egy ha-
tékony, innovatív mód-
szerrel.
Fejleszteni és kiegészí-
teni az önkormányzatok
által eddig nyújtott nap-
pali ellátások körét.
Az otthonukban élõ, szo-
ciálisan és egészségügyi
okokból hátrányos hely-
zetben lévõ lakosság
életminõségének javítá-
sa.
A pályakezdõ fiatalok
támogatása a társada-
lomtól való leszakadá-
suk megelõzése érde-
kében (elsõdleges pre-
venció)
A helyi közösségi védõ-
háló erõsítése a generá-
ciók közötti segítõ tevé-
kenység elindításával.
Ahelyi, kistérségi, regio-
nális kötõdés és szolidar-
itás elõsegítése.
A résztvevõk látóköré-
nek kiszélesítése a tré-
ningek révén egy új ta-
nulási módszer megis-
mertetésével.
A hátrányos helyzetû
(munkanélküli szociá-
lisan támogatásra szo-
ruló, beteg, stb.) tár-
sadalmi csoportok támo-
gatása, közösségük fej-
lesztése.
Mentális támogatást
nyújtó speciális képzés-
sel támogatott önkéntes
szupervízori hálózat
létrehozása.
A fiatalok helyben tartá-
sának elõsegítése.
A civil kontroll hatásá-
nak növelése az állami
ellátórendszeren belül.

A projekt célcsoportjai:

1.   Szolgáltatók:

Pályakezdõ munkanél-
küli fiatalok

40 év feletti háztartást
vezetõ nõk
40 év feletti munka-
nélküli nõk
általános, közép- és fõ-
iskolás fiatalok
minden olyan lakos, aki-
nek fõ állása mellett van
pár szabad órája más
emberek segítésére.

2.    A felhasználók:

A területi és települési
önkormányzatok szociá-
lis és egészségügyi alap-
ellátó intézményei által
ellátott lakosság.
Otthonukban élõ, rászo-
ruló, elsõsorban idõs,
mozgáskorlátozott em-
berek – megszokott la-
kóhelyükön tartásuk se-
gítése.
A bentlakásos intézmé-
nyek állandóan, vagy
részlegesen ágyhoz kö-
tött lakói – segítség-
nyújtás az emelés-moz-
gatás, étkeztetés, mentál-
higiénés prevenció, fog-
lalkoztatás területén te-
hermentesítve ezáltal a
szakképzett ápoló-gon-
dozó személyzetet.
Az otthonukban állan-
dó segítségre szoruló
értelmi sérült, speciális
szükségletû, vagy
pszichiátriai betegség-
gel élõ fiatalok – a 24
órás ügyeletet biztosító
szülõk tehermentesí-
tése.
Rendelõintézetek: az
ambuláns ellátásoknál
kérdõívezés, interjú-
zás, ötletek feljegy-
zése,
Kórházakban: segítség-
nyújtás látogatások ide-
jén, emelés-mozgatás-
nál, utógondozás meg-
szervezésénél.
Támogató szolgálatok:
értelmileg sérült, spe-
ciális szükségletû sze-
mélyek önálló életvitele
biztosításának elõsegí-
tése a szakszemélyzet
szolgáltatásait kiegészít-
ve.

A KAPU-program
Jászapátiban3

2003-ban csatlakozott a
programhoz Jászapáti, mely-
nek koordináló szervezete a
„Fehér Akác” Idõsek Ottho-
na és Módszertani Intézmé-
nye. 

A „Fehér Akác” Idõsek
Otthona és Módszertani
Intézménye a volt Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium pályázati tá-
mogatásával vezette be a
KAPU – programot Jászapá-
tiban, melybe 15–20 közép-
iskolás fiatalt vontak be. Az
önkéntesek elsõsorban az
Idõsek Otthonában élõ, va-
lamint a házi segítségnyújtás
keretében ellátott idõsek,
valamint a fiatalok lakó-
környezetében élõ rászoru-
lók (idõsek, mozgáskorláto-
zott fiatalok, stb) számára
nyújtanak szolgáltatásokat,
pl. beszélgetés, felolvasás,
sétálás, bevásárlás, ebédhor-
dás, felügyelet, kerti munka,
ügyintézés. Az önkéntesség
elve alapján az önkéntesek
csak olyan feladatokat látnak
el, melyet szívesen csinál-
nak, ill. amelyet saját meg-
ítélésük alapján el tudnak
végezni. A munkára fordított
idõt is maguk határozzák
meg idõbeosztásuk alapján. 

A felhasználók bekap-
csolódása is teljesen önkén-
tes alapon történik, a szer-
vezõk olyan fiatal és idõs
jelentkezõket keresnek, akik
szívesen elfogadják mások
segítségét.

A KAPU-programban
csak olyan önkéntesek kezd-
hetik meg munkájukat, akik
elvégzik a 40 órás kötelezõ,
ingyenes tréninget, melyet
erre a célra felkészített szak-
emberek vezetnek.

A program operatív irá-
nyítását a programkoordiná-
tor végzi, aki az önkéntesek
által nyújtott szolgáltatá-
sokat, valamint a felhasz-
nálók igényeit összegyûjti és
ezek alapján közvetíti az
önkénteseket. A program
segítséget nyújt az önkénte-
sek munkával kapcsolatban

felmerülõ esetleges mentális,
vagy kommunikációs prob-
lémáinak kezelésében is.  

A modell Jászapátiban
hozzájárulhat a szociális
szolgáltatások bõvüléséhez,
valamint a generációk közöt-
ti kapcsolat megújulásához, a
bekapcsolódó fiatalok helyi
kötõdésének erõsödéséhez.
Segítséget nyújthat a fiata-
loknak abban, hogy munka-
tapasztalatot, gyakorlati jár-
tasságot szerezzenek, önis-
meretük fejlõdése révén pe-
dig pályaorientációjukat is
alakíthatja.

A program bevezetése
work-shop-pal indult. A mû-
helymunka célja az volt,
hogy a településen érintett
szereplõk (önkormányzati
vezetõk, intézményvezetõk,
szakmai vezetõk, civil szer-
vezetek vezetõi, potenciális
önkéntesek és felhasználók)
megismerjék a KAPU –
programot, valamint a Jász-
apátiban bevezetendõ prog-
ram sajátosságait. A work-
shop további célja a partner-
ség kialakítása volt, mely
hozzájárulhat az önkéntesség
továbbéléséhez szükséges
társadalmi háttér kialakítá-
sához. 

1 A Biztos Kezdet füzetek 1. –
Útmutató helyi programok in-
dításához c. kiadvány alapján
(Szerk.: Dr. Nagyné Varga Ilona,
Budapest, 2006.)

2 Béthel Alapítvány szakmai prog-
ramjai c. kiadvány alapján

3 Bali-Kiss Márta: Bõvül a KA-
PU-programok száma megyénk-
ben in: Az ESÉLY Köz-
alapítvány által megjelentetett
Hírforrás c. kiadvány (V. évf. 1.
szám, 2003. március)

A projekt az EU társfi-
nanszírozásával, a Nemzeti
Fejlesztési Terv Humán-
erõforrás-fejlesztési Opera-
tív Programja keretében va-
lósul meg.

Dr. Nagyné Varga Ilona
igazgató
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2008. ÉVI CÉLPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, önazonosságának megõrzéséért,

fejlesztéséért végzett tevékenység támogatására
Célpályázati témakörök:

                     

FIGYELEM!

Az adatlap és a kitöltéséhez szükséges 8 oldalas útmutató (amely részletesen tartalmazza a pályázat benyújtásához
szükséges tudnivalókat és a csatolandó dokumentumokat) lehívható az alábbi Internet-címen: 

http//www.mnekk.hu
vagy beszerezhetõ a közalapítvány irodájában munkaidõben

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

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

A pályázatot a 4 oldalból álló adatlapon, a csatolandó dokumentumokkal együtt ajánlott küldeményként EGY
eredeti példányban kell benyújtani a következõ levélcímre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25.

(a borítékra kérjük ráírni: „Célpályázat”)
vagy személyesen: Bp. V. ker., Október 6. u. 17. I. em.
Tel./fax: 06-1/321-3352, 06-1/321-7364, 06-1/321-7370

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

Anyanyelvû kulturális és hitéleti programok
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. március 10. döntés: 2008. április 

Anyanyelvû és népismereti gyermek és ifjúsági táborok
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. március 10. döntés: 2008. április 

Tudományos rendezvények
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. április 18. döntés: 2008. május 

Közgyûjtemény anyanyelvû állományának gyarapítása
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ:2008. április 18. döntés: 2008. szeptember 

Regionális és helyi anyanyelvû elektronikus média
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. április 18. döntés: 2008. május 

Anyanyelvû színházi tevékenység 
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. április 18. döntés: 2008. május 

Anyanyelvû vagy kétnyelvû kiadói tevékenység
2008. március 1. és 2009. február 28. közötti idõpontban zajló programok támogatására.
beküldési határidõ: 2008. április 18. döntés: 2008. szeptember 
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PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

ÚTMUTATÓ
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

Anyanyelvû kulturális és hitéleti programok, Anyanyelvû és népismereti gyermek- és ifjúsági
táborok, Közgyûjtemény anyanyelvû állományának gyarapítása, Tudományos rendezvények,

Regionális és helyi anyanyelvû elektronikus média, Anyanyelvû vagy kétnyelvû kiadói tevékenység, 
Anyanyelvû színházi tevékenység témakörökben

2008. évre kiírt célpályázataihoz

Fontos tudnivalók:
Kizárólag Magyarországon bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok valamint magyar állampolgárságú, nagykorú, cselekvõképes ter-
mészetes személyek (vállalkozó illetve magánszemély) pályázhatnak!
A kuratórium az igényelhetõ támogatás mértékét korlátozza. A maximális támogatási összeget a részletes leírás tartal-
mazza.
A kuratórium csak azon személy/szervezet pályázatait bírálja el, aki/amely a MNEKK-tól a korábban nyert támogatási
összeg(ek)rõl a szerzõdés és az elszámolási szabályzat alapján az elszámolást legkésõbb az új pályázat beküldésére
meghatározott határnapig benyújtotta. (Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a korábbi pályázat szerzõdésbe foglalt
elszámolási határideje az új pályázatok beadási határideje utáni idõpont.) 
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani postai úton a beadási határidõ napján 24.00 óráig – a pályázó
érdekében ajánlott küldeményként - a következõ címre: MNEK Közalapítvány, 1387 Budapest 62, Pf. 25. Aborítékra
kérjük ráírni: „Célpályázat”. A pályázat másolatát a pályázó õrizze meg!
Egy programra csak egy pályázatot lehet benyújtani. Egy programnak számít a programtervben rögzített esemény vagy
a tartalmilag összefüggõ programfolyamat. Egy pályázó tetszõleges számú, egymástól különbözõ program támogatására
pályázhat.
A benyújtott pályázati program feleljen meg/tartalmazza az egyes témaköröknél rögzített elbírálás szempontjainak/t.
Ha egy programot két vagy több személy vagy szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös
megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek
megfelelõ személy vagy szervezet adatai szerepeljenek. 
Ha az iroda a kedvezményezett korábbi támogatásának folyamatban lévõ elszámolása ellenõrzése során hiányosságokat
fedez fel, az azzal kapcsolatos döntésig az idõközben elnyert támogatás utalását visszatartja.
Mivel a kuratórium többnyire csak résztámogatást nyújt, a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a program meg-
valósításához a pályázó saját és egyéb forrásokkal is rendelkezik. Résztámogatás esetén is a teljes pályázati programot
kell megvalósítani.
A kuratórium bizonyos költségvetési tételeket nem támogat, illetve az ANYANYELVÛ ÉS NÉPISMERETI GYER-
MEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK és az ANYANYELVÛ VAGY KÉTNYELVÛ KIADÓI TEVÉKENYSÉG témaköröknél
pontosan meghatározza azokat a kiadásokat, amelyekre a pályázó támogatást igényelhet. A támogatás kizárólag
olyan tételekre igényelhetõ, amelyek nem esnek a nem támogatott költségek közé, illetve a kizárólagosan támogatandó
költségek felsorolásában szerepelnek. (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 8. pontja)
Az iroda hiánypótlásra nem szólít fel.. Ha a pályázó önellenõrzés során felismeri, hogy a beadott pályázat hiányos, a tel-
jes dokumentációjú pályázatot a beadási határidõn belül újból benyújthatja. 
Érvénytelen az a pályázat, amely elkésett, nem tesz eleget az útmutatóban megfogalmazott feltételeknek, azaz a
kötelezõen csatolandó dokumentumok (ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 9. pontját) közül egy vagy több hiányzik, nem
megfelelõ az adatlap kitöltése, illetve amelynek egyéb, az elbírálást akadályozó hiányosságai vannak. A pályázó ter-
mészetes személy sajátkezû aláírása, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság
esetén a képviseletre jogosult személy cégszerû aláírása nélkül a pályázat érvénytelen. A képviseleti jogosultság
tényének dokumentálása nélkül a pályázat érvénytelen. (részletesen ld. AZ ADATLAP KITÖLTÉSE 5. és 9. pontja).
Érvénytelen az a pályázat, amelyben az igényelt támogatás nagyobb a limitáltnál, és/vagy, amelyek tartalmából nem derül
ki a kisebbségi anyanyelv használatának módja, mértéke. (Cigány kisebbséget érintõ pályázatok szempontjából
anyanyelvnek számít a magyar, a romani és a beás nyelv.)
A kuratórium a döntéshozatal idõpontjainak változtatási jogát fenntartja! A döntésrõl a kuratóriumi ülés után, két
héten belül minden pályázó írásban kap értesítést. A támogatásokról a kuratórium döntését követõ tizenötödik naptól
személyes vagy telefonon történõ érdeklõdésre az iroda felvilágosítást ad. A támogatási lista megtekinthetõ a köz-
alapítvány honlapján: 

www.mnekk.hu
A kedvezményezettel a Közalapítvány támogatási szerzõdést köt.
Bármely okból elutasított pályázatot csak akkor küldünk vissza, ha a pályázó a döntéstõl számított 3 hónapon belül fel-
bélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékelve, azt írásban kéri. Három hónap után az elutasított pályázatokat
megsemmisítjük. 
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,,Élni annyi
mint ide-oda rakni

azt ami veszendõ holmi.”
(Balázs János)

1905. november 27-én
született Alsókubinban, a
felvidéki szlovák városká-
ban. Apja korai halálát kö-
vetõen édesanyja vele és
még három testvérével visz-
szaköltözött szülõvárosába,
Salgótarjánba. ,,Félénk jel-
lemû, minden gyermekes
virtuskodástól visszahúzódó,
jelentéktelen gyermek vol-
tam.” – írja önéletrajzában.1

Mindössze két elemi isko-
lát járt, mivel az elsõ világ-
háború a további tanulását
megakadályozta. Ismereteit
az összeszedett újságlapok-
ból, kidobott könyvekbõl
merítette. Sokat rajzolt, de
az édesanyja szidásai miatt
ezt korán abbahagyta. A
gyermekek helyett az idõs
emberek társaságát kereste.
Nem bírta elviselni a kötött-
ségeket. Lelkében a sátoros
cigány õsök szabadságvá-
gya ficánkolt. Egy-egy mun-
kahelyen képtelen volt hosz-
szabb ideig megmaradni.
Leginkább alkalmi munká-
kat vállalt. Volt napszámos,
ürgész, gombász, stb. 

Harminchét éves korában
hároméves orosz frontszol-
gálat, majd háromévi hadi-

fogság következett Szara-
tovban. Életének utolsó két
évtizede pedig remetéskedõ
magányban telt el.

Amikor 1968 nyarán is-
mét elkezdett rajzolni és fes-
teni, sokan látogatták, kiál-
lításai is sokasodtak, s mind-
ez õt végtelenül fárasztotta,
és munkálkodásában akadá-
lyozta, hogy  ,,felfedezték”.
Az önálló tárlatairól távol-
maradt. Örült, ha senki nem
háborgatta a salgótarján-
pécskõdombi magányában.
Élete végén festett, verseket
írt. A festményeiért kapott
pénzért 1973-ban saját költ-
ségén 500 példányban ki-
nyomtatta Füstölgések címû
verseskötetét. 

Korai festményei a köz-

vetlen környezetet látvány-
szerûen ábrázolják. (Pécskõi
házak, Kártyázók, Rönkvon-
tatás, stb.) Ezeken a képe-
ken egy-egy szín jut kiemel-
kedõ szerephez. Ez a való-
ságutánzó szemlélet vi-
szonylag gyorsan megválto-
zott. Újabb alkotói perió-
dusában õslényeivel, lebegõ
fej-alakzataival, õselemek-
kel és égitestekkel, felfoko-
zott színvilágával cigány
meseországot teremtett,
mely sok tekintetben a mo-
dern festészet szürrealisz-
tikus törekvéseivel is rokon-
ságot mutat. Kozmikus áb-
rázolásra vállalkozott, példá-
ul Ami a Nap alatt van fest-
ményével. Így tett kísérletet
a világ totális áttekintésére,

ahol õselemek léteznek, ha-
lak, madarak, állatok és em-
berek élnek. Festményein
megnevezhetetlen furcsa
szörnyek, szürrealisztikus
látomások tûnnek fel. Képeit
látomások és groteszk áb-
rázolások hatják át és az em-
berek ismeretében felkészült
azok negatív fogadtatására
is. Azt írja: ,,Sokan azt fog-
ják beszélni, hogy én nem a
való élet színmását adom.
Ellenkezõleg, annak fordított
torzulatát. Nekem nem okoz-
nak zavart, hogy festmé-
nyeim visszás ábrázatúak,
mert a fõ alap bennük önvi-
lágunkból és önéletünkbõl
ered.”

1 BALÁZS 1977.

CIGÁNY NÉPRAJZI TANULMÁNYOK

Tanulmányok
a magyarországi cigányok

vizuális kultúrájáról
Sorozatunk ezúttal a magyarországi cigányság vizuális kultúrájának vizsgálatával

foglalkozó tanulmányokból közöl válogatást. Szerkesztette: dr.Bódi Zsuzsanna

Balázs János (1905–1977)



1899. május 12-én szüle-
tett Nyíregyházán. Cigány-
zenész családból származik.
„Apám muzsikus ember volt,
a jók közé tartozott – nyilat-
kozta 1971 decemberében –,
Budapesten is játszott 36.
Rácz Lacival és Ács Palival
is. Heten voltunk fiútestvérek
és hárman lettünk zené-
szek...”

Hat osztályt járt Nyíregy-
házán a katolikus elemiben.
Lakatos szakmát tanult, de,
hogy el ne nehezüljön a keze
a faragáshoz, ezt otthagyta
és alkalmanként bõgõs volt
a zenekarban.

Az igazi szenvedélye a
faragás lett. Javított és készí-

tett hangsze-
reket, valamint
kis szekré-
nyeket. Tizen-
két évig a kato-
nazenekarban
is játszott, de
számára az iga-
zi nagy él-
ményt a szo-
borfaragás je-
lentette.

Elsõ szobrát
1937-ben ké-
szítette és közel
fél évszázadon
keresztül mint-
egy hetven
szobrot fara-
gott. A paraszti
világ alakjai is
megelevened-
nek faragó kése
alatt, de igazán
a cigány típu-
sok faragásá-
ban jutott el a

legmagasabb fokra. A Ci-
gányzenekar címû kompozí-
ciója mind a hat tagjának
minden porcikája a zenére fi-
gyel. Megfaragta Dankó
Pista ravatalát is koszorúval
és a koporsó tetején közép-
korinak ható, csodálatosan
szép kis korpusszal.

Azt faragja, ami körülötte
az életben van. Legtöbb
munkája látszólag életkép,
de archaikus merevségükkel
– frontális ábrázolásukkal –
valójában túlnõnek az élet-
képszerûségen. Szobrait fi-
nom humor is jellemzi. Két
faragásában is megörökítette
a részeg embert, az egyiket

kubikus talicskában tolja
haza a felesége. Tévénézõ a
címe a karosszékben ke-
resztbe tett lábakkal ülû ma-
jomnak. Figurái hitelesen
korhûek. Például mindenki-
re olyan ruhát farag, ami a
foglalkozásához illik. A ze-
nészek fecskefarkú szmo-
kingban és keménykalapban
jelennek meg, a csikós jel-
legzetes kalapjában, sujtásos
mellényben és csizmában, a
labdarúgó mezben és rövid
nadrágban kerül ábrázolásra.

Megható és végtelenül
nagyra becsülhetõ az a ma-
gatartás, ahogyan a szobrai-
hoz ragaszkodott. Mint a
legdrágább kincset, úgy
õrizte szobrait, egytõl-egyig
mind gondosan becsoma-
golva – (a kis méretû vonó
például gyufásdobozban, a
nagyobb eszköz külön erre a
célra készített dobozba zár-
va.) – várta a világ körüli
utat, ahonnan elismerést
akart hozni Magyarország-
nak. „Az volt a tervem –
mondotta –, hogy világ kö-
rüli útra megyek hetven
szobrommal, és elismerést
hozok külföldrõl, meg pénzt,
és abból építek egy mûhelyt,
berendezve szerszámokkal,
hogy azok a fiatalok, akik-
nek kedve van faragni, ott
dolgozhassanak.”

Kedves naivitás volt Hor-
váth Vincének azt hinni,
hogy a világ körüli vándor-
kiállításból jelentõs bevétel-
re tesz szert. De nem a 2x3
méteres Mezõ utcai lakó-
kamráját akarta belõle bõ-

víteni – amelyben együtt élt
szobraival és a kenyérkere-
setet biztosító bõgõjével –,
hanem mûhely berendezésé-
re gondolt azoknak a fiata-
loknak, akik õhozzá hason-
lóan szeretnek faragni.

Humor és groteszkre való
hajlama olyan szobrokat
teremtett, amelyek csak rá,
Horváth Vincére jellemzõek.
Az Itatás címû szoborkom-
pozíciójában nemcsak az
ember, hanem a kutya, a
csikó és a dülledt szemû ló is
cigány karakterû. Horváth
Vince elérte, ami talán a leg-
nehezebb és a legtöbb, a tel-
jes azonosulást, önmaga
mûvészi kifejezését. Meg-
kapta a népmûvészet meste-
re kitüntetést is. 
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klubo (ura) hn – klub
ratyi nn – este
nais hn – köszönet
tuke – neked
adyes – ma
savato – szombat
savatone – szombaton
kothe – ott
kathe – itt
sikavel – mutat, bemutat
andre – be (igekötõ)
varikas – valakit

khelel – táncol
azhukarel – vár
piramnyi (a)  nn – ked-

ves, menyasszony,
„barátnõ”

vudar (a) hn – ajtó
aba – már
kethane – együtt
manca – velem
tusa – veled
dyes (a) hn – nap (idõ-

egységre vonatkozó)

SHOVTO LECKA

Tanuljunk cigányul!

Ando klubo

Petro – Lashi ratyi Mirkoj!
Mirkoj – Lashi ratyi Petro! Sar san?
P – Nais tuke, mishto som. Haj tu sar san?
M – Vi me mishto som. Kaj zhas adyes? 
P – Adyes savato si thaj savatone ando klubo zhas.

Mishto-j?
M – Mishto-j. Kothe-j vi muri pheny. Pinzhares mura

phenya?
P – Nichi, inke chi pinzharavla. Vi voj  kothe si?
M – Ova. Andre sikavav tuke mura phenya.
P – Mishto-j.
M – Akanak aba ando klubo sam. Pinzhares kathe

varikas?
P – Nichi, ba chi tya phenya chi dikhav. Kaj si?
M – Kothe khelel jekh shukar shej. Dikhesla?
P – Ova, dikhavla. Voj shukar-i!
M – Voj muri pheny-i! Voj bushol e Lanica.
P – T’aves baxtali Lanica! Me som o Petro.
Lanica – T’aves baxtalo Petro, me inke chi pinzha-

ravtu.
P – Chi me chi pinzharavtu. Kheles manca?
L – Ova, khelav tusa. Mirkoj, aves vi tu?
M – Nichi, akanak inke chi zhav, azhukarav mura

piramnya.
L – Kothe avel, dikhavla ando vudar!
P – Aba vi me dikhav la!
Lina – T’aven baxtale! Kathe som aba. Khelas

kethane?

A klubban

– Jó estét Mirkoj!
– Jó estét Petro. Hogy vagy?
– Köszönöm, jól vagyok. És Te hogy vagy?
– Én is jól vagyok. Hová megyünk ma?
– Ma szombat van és szombaton a klubba me-

gyünk. Jó?
– Jól van. Ott van a húgom is. Ismered a húgom?

– Nem, még nem ismerem. Õ is ott van?
– Igen. Bemutatom neked a húgom.
– Jó.
– Most már a klubban vagyunk. Ismersz itt valakit?

– Nem, de a húgodat sem látom. Hol van?
– Ott táncol egy szép lány. Látod?
– Igen, látom. Õ szép!
– Õ a húgom. Lanicának hívják.
– Légy szerencsés Lanica! Petro vagyok.
– Légy szerencsés Petro, én még nem ismerlek.

– Én sem ismerlek. Táncolsz velem?
– Igen, táncolok veled. Mirkoj, jössz te is?
– Nem, még nem megyek, várom a barátnõmet.

– Ott jön, látom az ajtóban.
– Már én is látom õt.
– Legyetek szerencsések! Itt vagyok már. Tánco-

lunk együtt?

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.

grast (a) hn – ló

khelel – táncol



25. A vi (is) és chi (se) kötõszavak használata

24. A személyes névmások tárgyesete

23. A személyes névmások esetei
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(Részlet Géczy József  „Shukar romani shib” címû jegyzetébõl)

Gyakorlatok:
1. Fordítsuk le az alábbi mondatokat:

Reggel megyek haza. Szerdán nem megyünk iskolába. Szombaton a barátaim a boltban vásárolnak. Ma
szerda van. Délben levest eszünk otthon. Reggel nem látom a barátodat az utcán az iskolánk elõtt.

2. Alakítsuk át a chi kötõszóval az alábbi mondatokat:
Õ nem megy ma iskolába. Afiúk nem dolgoznak szombaton. Abarátom kenyeret vásárol a boltban. Titeket
nem szeretünk. A lányotokat nem látjuk a klubban.

3. Fordítsuk le a következõ szavakat (van ahol több lehetõség is van):
ismerlek, szeretsz, kérdezünk, látlak, ismered, nézzük, szeret, lát, ismerik

Nyelvtan:

A személyes névmások hasonló szerepet töltenek be a mondatokban, mint a fõnevek. Ezért pont ugyan olyan
esetekben tudjuk õket használni, mint a fõneveket. 

A személyes névmások esetei:
alanyeset, tárgyeset, eszközhatározó eset, részeshatározó eset, birtokos eset, helyhatározó eset és távolító eset.

A birtokos esettel már foglalkoztunk, pl.: muro, tyiro, lesko, lako stb.

A személyes névmások tárgyesetének két alakja van. Létezik egy
simuló és egy hangsúlyos alak. A simuló alakot a tárgyas ige ragozott
végéhez simítjuk, a hangsúlyos alakot pedig külön írjuk. A magyar
nyelvben is hasonlóan tudjuk ezt a személyes névmás esetet használni,
csak a magyar nyelvben a simuló alak nem létezik, hanem az ige
ragozásával utalunk a cselekvés tárgyára. Ha önállóan használjuk a
személyes névmás tárgyesetét, akkor a hangsúlyos alakot használjuk.

A kurko szó hetet is
jelent, mint idõegység.
Pl.: Jekh kurko kerav
butyi andej Budapesh-
ta. Egy hetet dolgozom
Budapesten.

A vi kötõszóról már könyvünkben volt szó, mindig az elõtt a szó elõtt használjuk, amire vonatkozik. Az ellen-
tétes párja a chi kötõszó. Errõl a szóról is volt már szó. Az igéket ezzel a szóval tagadjuk, viszont más szófaj elõtt
azt jelenti, hogy se. Jellegzetessége, hogy ha valamelyik szót (kivétel az igék) a chi-vel tagadjuk, akkor az igét is
tagadnunk kell. A magyar nyelvben is hasonló ez a szabály, csak itt a se kötõszó összeolvad az ige nem tagadósza-
vával. Pl.: Te sem jössz velem. Te se nem jössz velem. Cigányul: Chi tu chi aves manca. Pl.: Õ sincs ott.  Õ se
nincs ott. Cigányul: Chi voj naj kothe.

26. A napok neve

27. Napszakok

A dél és a délben szavak megegyeznek, ellen-
tétesen a magyar nyelvvel, ahol a mikor kérdésre
nem a dél szó a válasz, hanem a délben.

mi? mikor?
reggel detehara detehara
délelõtt angla mizmeri angla mizmeri
dél mizmeri mizmeri
délután pala mizmeri pala mizmeri
este ratyi ratyi, ratyine
éjfél dopash ratyi dopash ratyi, dopash ratyine

A mikor kérdésre idõhatározóval válaszolunk, ami
hasonlít a napok nevéhez.

hétfõn lujine pénteken parashtujine, 
kedden marcine parashtune
szerdán   tetradyine szombaton  savatone
csütörtökön   zhojine vasárnap (on) kurke, kurkone

alanyeset

me 
tu            
voj

ame          
tume          
von  

tárgy eset

-ma / man
-tu / tut

-les / les   (hímnem)
-la  / la     (nõnem)

-ame / amen
-tume / tumen

-le / len
Pl.: szeretlek szeretlek téged

kamavtu kamav tut
szeretem szeretem õt
kamavla vagy kamavles kamav la  vagy   kamav les

szeretsz szeretsz   engem
kamesma kames man
szereted szereted õt
kamesla  vagy  kamesles kames la  vagy  kames les

hétfõ luja
kedd marci
szerda tetradyi
csütörtök zhoja
péntek parashtuj
szombat savato
vasárnap kurko
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örtént egyszer, mint már
annyiszor, hogy Magyaror-
szág határainál az ellenség

kóborolt. Bármily erõs is volt a király
hatalma, jól megtanulta apjaurától, a
híres törökverõ Hunyadi Jánostól,
hogy a török hadak mindig harcra ké-
szek. Még a béke idején is új csatákra,
újabb hódításokra készülnek. Mátyás
király – õ ült épp az ország trónusán –
egyre azt hallotta, hogy kémeik járják
az országutakat, hegyre hágnak,
völgybe térnek, falvakat és városokat
keresnek fel, hogy kifürkésszék a
gyengeségeket. Úgy hírlett, hogy
cigányokat, örmény kalmárokat (ke-
reskedõket) küldenek, de törökföldön
felnevelt, még csecsemõként ellopott
rác és horvát fiatalokat is, hogy ke-
rüljék a feltûnést.

Mátyás azért kidoboltatta, hogy
azontúl senki teremtett emberfiának
nem szabad szállást adni csakis a
vármegye központjában, a megye-
házakban. Úgy gondolta, hogy az
emberei ott alaposan kikérdezik,
megvizsgálják milyen célból csángál,
s kinek fia, borja egy-egy utazó. Aki
pedig gyanússá lesz, annak rögtön ott
a vármegye tömlöce, nem kell tovább
sokat sétálnia.

Nem hiába hívták igazságos
Mátyásnak, mint az ország annyi más
dolgának, egy idõ után ennek is utá-
nanézett. Úgy gondolta, legjobban te-
szi, ha cigánynak öltözik, s úgy próbál

szerencsét. Kezét, karját, arcát meg-
kente a barna csizmakenõccsel. Olyan
bocskort húzott, amit jobb érzésû
gazda már a szemétdombra hányt
volna, s valahonnan még szakadozott
gúnyát is szerzett, hóna alá pedig egy
ütött-kopott hegedût kapott. Így indult
el Buda városából. Három nap és
három éjjel vándorolt, még a bocsko-
rát is odahagyta valahol, úgy lekopott
róla. Meztélláb már nem esett oly jól
a gyaloglás, meg hát – az igazat szól-
va – a tarisznyája is lelappadt, elfo-
gyott a palota konyhájáról hozott ösz-
szes elemózsiája. Ment hát az elsõ út-
jába esõ házba, hogy enni-inni kér-
jen, meg egy zugot, ahol békén le-
hajthatja elfáradt fejét. Elkergették
azonban mondván, hogy Mátyás
megtiltotta, ne hozzon bajt szegény
fejükre. Házról-házra, faluról-falura
ment, de mindenünnen elûzték. Egy-
re éhesebb, fáradtabb lett. Negyedik
éjt már semmiképpen nem akart a
szabad ég alatt, a vadállatok miatt
csak félálomban, a hideg miatt pedig
vacogással tölteni. Szerencsére ott a
vármegyeháza! – fedezte fel egy-
szerre örömmel a festményeken
látott nagyszerû tornyokról. Oda sem
engedték azonban be. Mit képzelsz?
Majd etetünk, itatunk a király két
szeméért? Szállást adunk ingyen?
Hogy képzeled, nyomorult cigány? –
kérdezték tõle egyre nagyobb gúny-
nyal. Pénzed, ha nincs, eltakarodj

innen! – fenyegették meg végül.
Hiába bizonygatta egyre dühöseb-
ben, hogy bizony nem roma õ, ha-
nem maga a király. Ezért az õrök
még le is teperték, s alaposan elagya-
bugyálták. Sántikálva, lógó orral, és
az éhségtõl kopogó szemekkel ván-
szorgott tovább. Hiába próbálkozott
tovább, ugyanúgy járt, mint annak
elõtte. Gazdag háztól és szegény
portától egyaránt elûzték. Hol gõgö-
sen, hol szomorúan mondták: „Meg-
tiltotta Mátyás király!” Volt hol ku-
tyát uszítottak rá, volt hol seprû-
nyelet törtek szét a hátán.

Egy faluszéli cigánysorra is be-
tévedt. Végül is – gondolta magában
– cigány lennék, vagy mi fene, hát
majd valami távoli rokonnak adom ki
magamat.     

– Jó estét, sógorasszonykám! –
mondta rögtön a legelsõ putriba be-
térve. – Hát gazduram, itthon van-
e?

– Hegedülni van, lakodalmon
bazsevál – felelte az asszony, miköz-
ben azon gondolkodott melyik testvér
révén lehet sógora ez a nagyorrú
roma. De hát neki és a férjének is több
testvére van, ki gyõzi számon tartani a
teljes atyafiságot. Megsérteni meg
mégsem akarta azzal, hogy felfirtatja:
kivégrõl, mivégrõl lenne meg a
rokonság. 

– Sógorasszonykám, itt hálnék én
maguknál!

Hegedûs Sándor:

Mátyás király és a szállásadó
cigányok (csongrádi népmese nyomán)

Mátyás király trónra lépése 550. évfordulója
tiszteletére 2008-at a Reneszánsz évévé

nyilvánították Magyarországon.
Mi az alábbi mesével tisztelgünk

az emléke elõtt.
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– Jaj, sógorkám, itt bizony nem
lehet! Mátyás király, ha megtudja, föl-
akasztat bennünket.

– Szörnyen fáradt vagyok – sza-
kadt ki a sóhajtás a királyból. Meg
éhes is és szomjas is – tette hozzá
magában. Csak hajnalig hadd le-
hessen végre fedél felettem, sógorasz-
szonykám! – könyörgött tovább, s
már-már könnye hullt.

– Hát, akkor mit csináljunk, só-
gorkám? – szánta meg az asszony.

Vitt be neki szalmát, adott hideg
vizet, s még néhány kanál káposztát is
melegített. Amikorra azonban a
lócához ért vele, a vándor már javá-
ban húzta a lóbõrt, édesdeden aludt. 

Reggel felé hazajött a ház lako-
dalmat járt ura. Némi pénz is csör-
dögélt a markában. Jeles muzsikus
volt, mégis alig fizették meg, mérge-
sen toporgott hát, amikor az idegent
meglátta.    

– Hát ez, asszony? Kicsoda ez it-
ten?

– Hát, a sógorkánk – mondta az
asszony. Vagy az enyém, vagy a ma-
gáé – tette hozzá némi bizonytalan-
sággal.

Férje tüstént felkeltette Mátyást,
és ráparancsolt a feleségére:

– Hozd a káposztát, meg a bo-
kolyit!

– Hát az meg mi? – kérdezte a ki-
rály.

Erre aztán igencsak fennakadt a
házigazda szemöldöke.

– Hát a cigánykenyér! Hogyhogy
nem hallottál róla?

– Arra mifelénk nagy nyomor
van, nem igen sütünk, nincsen lisz-
tünk rája – oszlatta el a vendég azon-
nal az ébredezõ gyanút.

Ettek hát nagyot, még egy flaska
bort is elkortyoltak, ami a lakodalom-
ból került haza. Azután elbúcsúztak. 

– Isten áldjon, sógorkám, sógor-
asszonykám!

– Aztán el ne árulj bennünket,
hogy itt háltál, mert a fejünkbe kerül-
het! – figyelmeztették az ajtófélfánál.

– Isten ments! Meg se állok én
ebben a faluban, sietek tovább.

Nem nagy idõ telt el, jött a pa-
rancsolat. Fejvesztés terhe mellett
meg kell jelenjenek a királyi udvar-
ban.

– Jaj nekünk, beárult minket a te a
sógorkád! – mondta a férj.

– A maga sógorkája! Õmiatta
akasztat föl mibennünket az a Mátyás
király – felelte az asszony. 

Futottak volna, de a két hajdú, aki
a levelet hozta, igencsak karolta
mindkettõt. Még a kocsira is felültek
velük.

Mikor aztán Budavárán voltak,
azonnal tömlöcbe csukták a cigány
házaspárt. Egyre sopánkodtak, ríttak,
sírdogáltak.

– Afene egyen meg engem, hogy
nem kergettem el! – mondta az
egyik.

– Dehogy magát egye! Engem,
hiszen én adtam neki szállást! –
mondta a másik.

– Mégis inkább engem, mint
téged! Nem kellett volna egyedül
hagyjalak.

– Dehogyis magát, hisz én küld-
tem zenélni! Kellett az a pénz, sok a
pulyánk otthon.

– Már mért éppen téged? Inkább
mégis engem, hisz miattam van az a
sok gyerek.  

Tán még ma is így vitatkoznának,
ha nem szólítják õket a király elé. 

Amikor ott álltak reszketve a
fényes trónteremben, kérdezte õket a
király:

– Nem tudtátok, hogy tilos szál-
lást adni, hogy senkit sem szabad éj-
szakára befogadni?

– Jaj, fölséges királyunk, hogyne
tudtuk volna? De hát rokonunk volt!
Csak nem kergethettük el. Alig állt a
lábán, olyan fáradt volt már – felelte
az asszony. 

– Nagyon megsajnáltuk. Nem
bírt már szegény továbbmenni. Így
még egy ismeretlent sem vertünk
volna el a háztól, nemhogy… Azaz
mégsem… Vagyis csakhogy…–
hímezett-hámozott a férj, mihelyt
észrevette, hogy elszólta magát.
Hiszen erõs parancs volt rá, õ meg
azt mondja, hogy még az idegeneket
sem… Mi lesz ebbõl? – gondolta
magában. 

– De ti még vacsorát is adtatok
neki! – ripakodott rájuk az uralkodó.

– Alázatosan megkérdem a fel-
séges királyt, hát hogyne adtunk vol-
na? Hiszen éhes volt – felelte a cigány
asszony.

– És mit adtál neki enni? 
– Egy kis káposztát meg boko-

lyit.

A cigány már nyitotta is a száját,
hogy megmagyarázza mi is az a bo-
kolyi, ám a király megelõzte.

– Cigánykenyeret? Aztán tudnál-
e most is olyat sütni, s káposztát csi-
nálni?

Néhány udvaroncnak tátva ma-
radt a szája: hát a király még cigányul
is ért?

– Ha van mibõl?! – felelte az asz-
szony. Mert tudja meg a felséges ki-
rály, van hol az országban, még a
lisztre sem futja – tette hozzá. 

Rögvest jött a szakács, s bár hét
országban is élt, nyolc királyt is szol-
gált, most a cigány asszony keze alá
kellett dolgoznia. Kiadta a király,
hogy mindent, amit csak kér, adjanak
neki. Amikor megfõtt a káposzta,
megsült a bokolyi, Mátyás király
összehívta összes miniszterét, s neki-
álltak enni. Amikor jóllaktak, így
szólt az asszonyhoz:

– Süss most egy akkora bokolyit,
mint egy taligakerék!

A fõszakács nagy duzzogva
megint mehetett vele a konyhába.
Amikor elkészült az újabb bokolyi,
Mátyás kiszedte a belét és telerakatta
aranypénzzel. Átadta a cigánynak és
szigorúan ráparancsolt:

– Ezt a bokolyit csak otthon
szegjétek meg, amikor senki sem
látja, csak ketten magatok! Ha
megtudom, hogy nem így teszitek,
akkor már tényleg a kötélen vég-
zitek.

Hintóra rakatta õket a király, amit
telirakott ruhával, ennivalóval, még
teli hordókat is adott hozzá jóféle
borokkal. Amikor hazaértek – annyira
féltek a király haragjától – mielõbb
kikergették a szobából mind a gye-
rekeiket. Azok pedig ölelgették volna
õket tovább is nagy örömükben, hogy
mégis visszatérhettek hozzájuk a
szüleik a halálnak torkából. Az asz-
szony fölvágta a bokolyit, amibõl ki-
ömlött a sok-sok fényes tallér. Csak
úgy kapkodták örömükben. Egyszer
csak rábök az asszony az egyik érem
arcos oldalára:

– Nicsak, hogy hasonlít a mi só-
gorkánkra!

A cigány, az asszonykája, mind-
ahány gyerekük, sõt az unokák és
azoknak az unokái is, holtuk nap-
jáig hálával emlegették Mátyás
királyt.
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foszt o dátã kum sã má în
mulc rîndurj, kã lá hutár dã
lume Ungur duzsmányi

vãndãle. Ákár séfel máré pucseré
áve, o învãcát dãlá tátãszo, dãlá
kunuszkut Hunyadi János, kit lume
dã tîrk, tot-uvig gátá ãj pã luptálã.
Sã kînd hugyinyã ãj, jé sã átunse
gátá ãsz pã luptálã. Mátyás királ –
bás jãl o foszt hãl máj máré om – tot
áje áhuze, kit duzsmányi umblã
hungyé gogyi, în pãduré, pã rît, în
szát, în máré szát sã dã áje punyé
urecsé, kit hungyé ãj szláb. Ásá
szpunye, kit pã bãjás mînã pã kálje
áztá sã pã örmény, dá sã pã éje,
sinyé în tîrk sz-or kriszkut szusz rác
sã hurvát kupij, pã káré or furát kînd
inká misj ãsz re, dáje kit szã nu bágã
számá pã jé aminyi.

Mátyás pãntru áztá o dobulita
áfárã, kit nu szlobod lu nyime szã
gyejé lok lu nyime, csár hungyé jãl
lászã. Ásá o gãngyit, kit ásá áluj
aminy or pucse szã întrábã, pã éje
sinyé vãndãle, kit sinyé ãsz jé, sinyé
ãj tátãszoljé, sé katã pã áise. Sinyé
mágá nu zîsé ánume, lu áje ákulo o
fi bás csemicá, nu trãbujé szã dukã
înnyikére. 

Nu numá ásá ãl csimá dã
gyirépt Mátyás, kum sã lu ált lukru,
sã lu áztá o mérsz szã ujcsé sé ãj.
Ásá o gãngyit, kit ásá o fi há máj

bun, dákã sz-o gãtá dã bãjás sã ásá
o însirká. Mînás, ubrázuj, o unsz ku
bárnã unt dã sizmã. Áfelá o lat pã
pisorus, pã káré on om má árfi
zvãrljit áfárã, sã dã hungyivá o áflát
o subã, hãncãjitã, dãszup szuszará
mágá o lat o lutã déj dã mult. Ásá
sz-o purnyit în szát máré dã Buda.
Ásá mirzse tri zîljé sã tri napcsé sã
cipiljisu o pirduta hungyivá pã
káljé, ásá sz-o rupt dãpã jãl.
Dãszkulcã má nu o foszt ásá bun
szã mergã, sã dánu dã în trásztáj má
kitnu o rikut mînkáre, sã dã în hus-
tél o ádusz. Pãntru áztá o mérsz în
lontru lá o kászã, kit szã sejé dã but,
dã mînkát sã szã patã szã pujé
zsosz. Dá or mãnát sã zîse, kit dáje
kã Mátyás nu lászã sã szã nu ádukã
báj pã kápuluj. Dã în kászã în
kászã umblá, dãîn szát în hájlántã
dá dã hungyé gogyi or mãnát. Máj
sã máj flãmînd ãj re sã huscsunyit.
Pã pátrulje napcse nu o ávut dã-
gînd áfárã szã fijé pãntru áloturj
csár ku zsumãtácsé szomn, sã
pãntru fig, kã ãl zdrinsuná frigu.
Dá o vãzuta pã kászá, hungyé lãszá
szã mergã aminyi pã szárá, dá nyis
ákulo nu or lãszát în lontru.  Sé áj
dãgînd? Szã ãc dãny mînkáré,
buturã pãntru ocsi lu királ? C-ony
dá lok în sinscsé? Kum áj gãngyit
nyumurug dã bãjás? – înribá dälá

jãl ku máré suf. Dákã nu áj bány,
partãcsé dã áise! – zîse ku uremé.
Jábá zîse, kit nu ãj jãl bãjás, dá jãl
ãj királu. Pãntru áztá kãtányi lor
pusz pã pãmînt sã lor bãtut.
Scsopák, ku nász máré sã ku famé
máré mirzse dã ákulo. Jábá szã
însirká, tot-uvig ásá pãce. Ákár
gãzdák ákár szãrák kászã o foszt,
dã hungyé gogyi lor mãnát. O foszt
hungyé ku més máré, o foszt hun-
gyé ku triszt gláj zîse: „Nu lászã
Mátyás királ!” O foszt hungyé kî-
nyé mîná pã jãl, o foszt hungyé
mãturá rupe pã szpácsilje.

Kum mirzse, szo áflát pã o
uljicã dã bãjás în szát. Gîngye – dã
în gînd – bãjás ás fi o sé, ásá oj fásé
kákînd sinyiválji, válo nyám ás fi,
dã párcsé.

– Bunã szárá cîgánka dã zsi-
nyir! – zîse bás kînd o pãsît în lont-
ru, în kuljibá. – Dá bãrbátuc ákászã
ãj?     

– Lucsescsé în nuntã – zîse
cîgánká, sã táré szã gãngye sinyé
pacsé szã fijé cîgánu áztá ku nász
máré. Dá sã bãrbátuj sã je máj mult
frácsé sã szorã áré sinyé scsijé pã
toc în firé szã cîjé. Áje mágá nu ávut
dãgînd szã în trebé kit sinyé ãj jãl,
séfel nyám. 

– Cîgánka dã zsinyir mã ás kul-
ká jo áise lá voj!

Hegedûs Sándor:

Mátyás királ sã bãjási sinyé j-or dát
kãpãtéj dã kulkát (dãpã puvásztá dã-n csongrád)

Mátyás királ sinyé dã 550 ej o pãsît pã
tron, pã áluj puminyálá ãj ánu dã 2008 álu

Reneszánsz án ásá o fãkuta lume dã
Ungur. Noj ku puvásztá áztá puminyiny luj.



LD2008. február 33

LU KUPIJ LU KUPIJ LU KUPIJ

– Ájoj zsinyirum, áise nu poc!
Mátyás királu dákã o scsi áztá átun-
se nyé szpãnzurã szusz. 

– Farcsé ro  huscsunyit misz –
ásá sz-o rupt hufscsále dã în királ.
Sã flãmînd sã szicsosz, zîse dã în
gînd. Csár pînã nu vinyé szarãlje
szusz, pînã átunse szã pot szã rîmîj
cîgánka dã zsinyir! – sire ásá, kitnu
vinye lákrãmá.

– Átunse sé szã fãsény zsinyi-
rum – ãj kãgye szufljituj lu cîgánká.

J-o dusz în lontru pájé, j-o dát
ápã resé, sã o cãrã kurécs j-o în-
kãlzît. Dá pãkînd o ázsunsz ku es-
cse lá pát, jãl má szã kulká, o furáta
szomnu.

Pã gyiminyácá o ázsunsz  áká-
szã bãjásu, cîgánu dã în nuntã. Sã
nyiszkej bány mãrunc áve în mînãj.
Farcsé bun sã kunuszkut lutás ãj re,
dá sã ásá dábe j-or dát plátã, nu áve
vojé sã sudã áve kînd o vãzut pã
sztiin.

– Dá áztá cîgánka? Sinyi ãj áztá
áise?

– Dá zsinyirunyi – zîse
cîgánká. O áme, o áto, dánu nyis je
nu scsije.

Cigánuj o szukuláta pã Mátyás,
sã zîse lu cîgánkáj:

– Ádã kurécsu sã pînye!
– Dá áje sé ãj? – întribá királu.
Pã áztá szã ujtá máré cîgánu.
– Pitá dã bãjás! Kum kã nu áj

áhuzît inká áztá?
– Pãlá noj farcsé máré szãrãsijé

ãj, nu bás kusény, nu ávény fãjinã –
zîse, kit szã nu bágã dã vescsé
nyimiká.

Or mãnkát o máré, sã vin or
but sé dã în nuntã o ádusz. Or
szfärsît.

– Dimizo ku voj zsinyirum, cî-
gánka dã zsinyir!

– Dá szã nu szpuj lá nyime, kit
áise csé áj kulkát, kã kápunk o
bãnãji – zîse dã în sztîlp.

– Nyis pãntru dimizo! Nyis nu
szto in szátu áztá, mã duk pã kál-
jém.

Nu mult dobã o trikut kînd vi-
nye puronsu. Kápuljé o bãnãji dákã
nu or merzsé în hudváru lu királu.

– Ájoj, nyo szpusz pã noj áto
zsinyir! – zîse cîgánu. 

– Áto zsinyir! Pãntru jãl nyo
ákãcá szusz pã noj Mátyás királ –
zîse cîgánká.

Árfi dát fugá, dá kãtányi sinyi or
ádusz kárcsilje, lor ápukát pã jé dã
mînã. Sã pã kár or sãzut szusz ku jé.

Kînd or ázsunsz în Buda, lor în
csisz pã jé în csémicã. Csár urlá sã
plînzse ku zsáljé.

– Págubá în minyé, kã nu l-ám
mãnát pã omu – zîse o dátã.

– Dacskã pã csinyé, pã minyé,
kã jo j-ám dát lok pã szárã, kãpã-
téj- zîse hájlántã.

– Sã átunse máj bényé pã mi-
nyé, kã nu ár fi foszt szlobod szã csé
lász szîngurã.

– Dacskã pã csinyé, kã jo csé
ám mãnát szã lucséscs! O trãbujit
bányi, mulc kupij ávény.

– Á dã sé pã csinyé? Máj bényé
pã minyé, kã pãntru minyé ávény
átic kupij.

Darã sã áku dã áztá ár szfãtãji,
dákã nu l-ár csimáta pã jé királu.

Kînd ákulo sztãcse ku trãmurát
în pisaré, întribá dãlá jé királu:

– Nu ác scsut, kit nu szlobod
kãpãtéj szã gyéc, kit nu szlobod pã
nyime pã napcsé szã lãszãc în lont-
ru?

– Ájoj dábá ány scsut királunyi?
Dá nyámunyi o foszt. Dánu nu ány
putut szã lãszãny. Dábe sztãcse má
pã pisarilje – zîse cîgánká.

– Farcsé zsáljé ány ávut. Nu o
putut szãráku szã mergã înnyikére.
Ásá nyis pã áje nu ás ány mãnáta
dãlá noj pã sinyi nu kunuscsény…
Nu bás ásá…Dábá dánu – nu scsije
sé szã zîkã, kã dánu má o pãrît sé nu
ár fi foszt szlobod. Kã dánu máré
puruns o foszt pã áztá sã dánu jãl áje
o zîsz  kit nyis pã szriin… Sé o fi dã
întrã áztá? – zîse dã în gînd.

– Dá voj ác dát sã szã mãninsé!
– muzse pã jé omu máré.

– Jártãm kã csé întréb, dá kum
szã nu ás fi dát? Famé áve – zîse
cîgánká.

– Sã sé áj dát szã mãninsé?
– O cãrã kurécs, sã pînyé.

Bãjásu má sã dãscsizse gurás
szã zîkã sé áje pînyé, dá királu máj
repé o zîsz.

– Pitã dã bãjás? Nápu áj scsi szã
kos áfelá, sã kurécs szã fás?

– Dákã jescsé dã în sé?! – zîse
cîgánká. Kã szã scsij királumnyo,
jescsé în lume áfelá lok, hungyé
nyis fãjinã nujé – zîse máj.

Sã vinye má szakácsu, sinyé o
lukrát má în sápcsé lumé sã opt
királ o szlugurit, dá áku o trãbujit
szã lukré dãszup mîná lu cîgánká. O
szpusz királu, kit sé numá seré szã
ãj gyejé. Kînd sz-o fért kurécsu,
sz-o kopt pînye, Mátyás királ o csi-
máta uná pã toc om sã or kizdilit szã
mãnînsé. Kînd sz-or szãturát ásá o
szfãtãjit lá cîgánká: 

– Kos áku ásá máré pînyé ká o
ratã dã kár!

Szakásu járã o trãbujit szã mer-
gã ku je în kunyhábã. Kînd gátá o
foszt pînye, Mátyás o szkosz áfárã
mézu sã o umpláta ku bány dã aar.
Jo dáta lu bãjás sã jo purunsulit:

– Pînye áztá csár ákászã szã
tijéc szusz, kînd nyime nu vegyé,
kînd csár duins vic fi! Dákã oj scsi,
kã nu ásá vic fásé, átunse ánume voj
ákãcá szusz.

Pã kár ljo pusz pã jé királu, pã
káré pljin o pusz ku caljé, ku
mînkáré sã ku bucsé pljin ku vin
bun. Kînd or ázsunsz ákászã – ásá
firikã áve, dã sudá lu királ – kit or
mãnát áfárã dã în szobã pã kupiji.
Héje mágá ár fi brãcusát pã jé, kã
dánu or vinyit ákászã dã în gurá lu
mort. Cîgánká o tijeta szusz pã pîtá,
dã în káré sz-o duburát áfárã bányi
mulc. 

Numá ásá kãptãlje în bukurije
máré. Odátã numá cîgánká árátã pã
bány, hungyé o formã ãj re: 

– Ujtãcsé, kum szã árunkã pã
zsinyirunyi!

Cîgánu, cîgánkáj toc kupiji, sã
unosi, sã lu eje unos, pînã nu or mu-
rit, ku máré szufljit gãngye pã Má-
tyás királ.

Fordította: Varga Ilona
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A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság 
pályázatot hirdet olyan cigány származású fiatalok középiskolai tanulmányainak 

támogatására, akik vonzódást éreznek a rendõri pálya iránt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázaton részt vehetnek azok a cigány származású fiatalok, akik – évismétlés nélkül – a középiskola utolsó három
évfolyamának valamelyikén tanulnak, tanulmányi átlageredményük legalább 3,50 és a hivatásos szolgálati jogviszony
létesítésének feltételei közül az alábbiak már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
– magyar állampolgárság,
– állandó Pest megyei lakóhely,
– büntetlen elõélet,
– a fegyveres szolgálat vállalása,
– kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában: a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban

élõknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
– egészségügyi alkalmasság,
– írásbeli hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés

megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá büntetéseire vonatkozó adatokat elõzetesen,
és a tanulmányi szerzõdés hatályának tartalma alatt a rendõrség bármikor megvizsgálja.

A pályázatot a 2008/2009-es tanévben 3 fõ nyerheti el a középiskolai tanulmányok hátralévõ idejére, de legfeljebb az utol-
só két évfolyamra. A pályázatot elnyert tanulókkal a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság tanulmányi szerzõdést köt.

A támogatást a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság a tanulmányi szerzõdés alapján biztosítja az alábbiak szerint:
– diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség teljes körû térítésével,
– a menzai étkeztetés költségeinek teljes körû térítésével, vagy – a szerv választása szerint – étkezési utalvánnyal,
– tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000,- Ft. értékben – ruházkodási segéllyel.

A tanulóknak vállalnia kell, hogy:
– a tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek eleget tesz,
– kifogástalan magatartást tanúsít,
– középiskolai tanulmányainak utolsó évében rendõri szolgálat vállalása céljából jelentkezik valamelyik rendészeti

szakközépiskolába, vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára és részt vesz a felvételi eljárásban,
– amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követõen a támogatás folyósításának idõtartamának meg-

egyezõ ideig szolgálatot teljesít a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság állományában.

Apályázatot írásban kell beadni. Ennek tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ, anyja leányko-
ri neve, lakcím) és egy részletes önéletrajzot, amelybõl megismerhetõk családi körülményei, iskolai tanulmányi eredménye,
valamint a jövõjérõl szóló elképzelése.

A pályázat mellé kérjük csatolni:
– a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való

megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó
adatok elõzetesen és a tanulmányi szerzõdés hatályának tartama alatt a Rendõrség bármikor megvizsgálhatja.

– szüleinek, vagy törvényes képviselõjének írásbeli nyilatkozatát, hogy a pályázat elnyerése esetén beleegyezését adja a
támogatásra irányuló tanulmányi szerzõdés megkötéséhez,

– a pályázó iskolájának írásos véleményét a tanuló tevékenységérõl,
– orvosi igazolást egészségi állapotáról.

A pályázat megküldésének határideje: 2008. március 31.

Postacím: Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
1557. Budapest, Teve u. 4-6.

A pályázat elbírálását a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság állományából kijelölt személyekbõl álló bizottság végzi. A
pályázatok elbírálása során a jelentkezõkkel egyénileg személyes elbeszélgetésre kerül sor.

A pályázat eredményérõl minden résztvevõ 2008. május 10-ig levélben értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos további információért Kökény Kálmán bûnmegelõzési fõelõadóhoz lehet fordulni.

Elérhetõsége: 06-20-238-1618
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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 Róbert
4600 Kisvárda,
Szent László út 57. 
Tel: 06 (45) 421-523

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




